هذا الكتاب
هذا الكتاب هو اجلزء األول من أجزاء ثالثة من هذه السلسلة حتاول أن
تصحح األخطاء الكربى التي وقعت أثناء التعامل مع القرآن الكريم ،وهي التي
أشار إليها احلديث املعروف املشهور ،وهو قول رسول اهلل ( :حيمل هذا العلم من
كل خلف عدوله ،ينفون عنه حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني ،وتأويل اجلاهلني)
وبناء عىل هذا؛ فإن هذا اجلزء يعالج املبالغات والغلو الذي ارتبط ببعض
العلوم القرآنية ،أو الفهوم املتعلقة به ،والتي رصفت عن التدبر احلقيقي للقرآن
الكريم ،وجعلت من أولئك الغالة ،مثل الذي هيتم بالقرش أكثر من اللباب،
وباألجزاء أكثر من الكل.
ولذلك؛ فهو ال يدعو لطرح تلك العلوم أو الفهوم طرحا كليا ،وإنام يدعو إىل
تصحيحها ،ونفي الغلو عنها ،ووضعها يف حماهلا املناسبة ،حتى ال تكون سببا يرصف
عن تدبر القرآن الكريم ،أو يؤثر يف فاعليته يف الواقع.
وقد رأينا أنه يمكن انحصار تلك املبالغات يف سبعة قضايا وعلوم كربى ،هي:
الرسم واإلمالء ..والتجويد والقراءات ..وأسباب النزول ..وحمال النزول..
ومصاديق التنزيل ،أو ما يطلق عليه [اجلري والتطبيق] ..والناسخ واملنسوخ..
وعقبات التأويل ،وقد تناولنا فيه سبع عقبات كربى ،هي :عقبة الفضول ،وعقبة
اخلرافة ،وعقبة الوهم ،وعقبة املحدودية ،وعقبة احلرفية ،وعقبة األهواء ،وعقبة
الدجل.

التنزيل والتأويل
( )3

القرآن ..وتحريف الغالين
رواية حول الدعوة للتعامل المقاصدي مع القرآن الكريم
الجزء األول
أ .د .نور الدين أبو لحية
www.aboulahia.com

الطبعة الثانية (مزيدة ومنقحة)
 1443ـ 2022
دار األنوار للنشر والتوزيع
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مقدمة الكتاب
هذا الكتاب هو اجلزء األول من أجزاء ثالثة من هذه السلسلة حتاول أن تصحح
األخطاء الكربى التي وقعت أثناء التعامل مع القرآن الكريم ،وهي التي أشار إليها احلديث
املعروف املشهور ،وهو قول رسول اهلل ( :حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ،ينفون
عنه حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني ،وتأويل اجلاهلني) ()1

وقد رأينا تقديمها عىل غريها من األجزاء التي تبحث يف املواضيع واملقاصد القرآنية،
حتى ال نكرر يف كل جزء االنحرافات والتأويالت اخلاطئة التي ترتبط بالقضايا التي
نطرحها ..وحتى نرصف الشبه عن القرآن الكريم ،والفهم اخلاطئ له ،وهو مقدم عىل
غريه؛ ألن التعامل اخلاطئ نوع من اجلهل املركب ،وال يمكن معاجلة اجلهل البسيط إال بعد
إصالح اخللل الناجم عن اجلهل املركب.
ومن خالل احلديث الرشيف تبني لنا أن للتعامل اخلاطئ مع القرآن الكريم ثالثة
ميادين كربى ،لكل ميدان أهله اخلاصون به:
أما األول؛ فهو التحريف ،وأهله هم الغالون ،وقد رأينا أهنم يشملون أولئك
املؤمنني الصادقني يف إيامهنم ،لكنهم نتيجة مبالغاهتم وتشددهم وغلوهم يف بعض األمور،
وقعوا يف التحريف من غري أن يقصدوه أو يشعروا به ..وقد تناول هذا اجلزء هذا النوع من
اخللل الذي حصل للتعامل مع القرآن الكريم.
وأما الثاين؛ فهو االنتحال والتزوير والتدليس ،وأهله هم املبطلون ،وهم ـ ليسوا

الكربى  ،209 /10ومعاين األخبار ص .33

( )1احلديث مروي يف املصادر السنية والشيعية ،ومنها :البيهقي يف السنن
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كالطرف األول مؤمنني صادقني ـ وإنام هم منحرفون مغرضون متبعون للباطل ،وال يستبعد
أن يكون منهم من يكون صاحب نية سيئة ،وال يبعد أيضا أن يكون منهم الضالون الذين
اشتبهت عليهم األمور؛ فتومهوا الباطل حقا ،والضالل هداية ..وقد خصصنا اجلزء الرابع
من هذه السلسلة للرد والتصحيح املرتبط هبؤالء.
وأما الثالث؛ فهو التأويل الزائغ عن احلق ،وأهله هم اجلهلة الذين ال يفرقون بني
املحكم واملتشابه ،وال يرجعون للراسخني يف العلم منهم ،ولذلك انحرف فهمهم عن
املعاين القرآنية إىل أضدادها ..وقد خصصنا اجلزء اخلامس من هذه السلسلة للرد
والتصحيح املرتبط هبؤالء.
وبناء عىل هذا؛ فإن هذا اجلزء يعالج املبالغات والغلو الذي ارتبط ببعض العلوم
القرآنية ،أو الفهوم املتعلقة به ،والتي رصفت عن التدبر احلقيقي للقرآن الكريم ،وجعلت
من أولئك الغالة ،مثل الذي هيتم بالقرش أكثر من اللباب ،وباألجزاء أكثر من الكل.
ولذلك؛ فهو ال يدعو لطرح تلك العلوم أو الفهوم طرحا كليا ،وإنام يدعو إىل
تصحيحها ،ونفي الغلو عنها ،ووضعها يف حماهلا املناسبة ،حتى ال تكون سببا يرصف عن
تدبر القرآن الكريم ،أو يؤثر يف فاعليته يف الواقع.
وقد رأينا أنه يمكن انحصار تلك املبالغات يف سبعة قضايا وعلوم كربى ،وضعنا
كل قضية أو علم منها يف فصل خاص ،سنرشحها هنا ،ونرشح معها اجلانب الروائي من
الكتاب ،والذي هيدف إىل التبسيط والتيسري واالستيعاب.

اجلانب العلمي من الكتاب:
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قسمنا الكتاب من خالل القضايا الكربى املطروحة فيه إىل سبعة فصول ،وهي:
أوال ـ القرآن ..ورسم التنزيل :وقد تناولنا فيه االهتامم املبالغ فيه بام يطلق عليه
[الرسم العثامين] ،واعتباره موقوفا ،ال جيوز االجتهاد فيه ،وبينا أن ذلك الرسم مرتبط فقط
بتلك البيئة التي مل تنضج فيه الكتابة العربية بعد ،ولذلك ال عالقة له بالقرآن الكريم،
ويمكن كتابة املصاحف بالرسم اإلمالئي العادي الذي ييرس لعامة الناس قراءة القرآن
الكريم من دون حاجة ملن يصحح هلم ،مع إمكانية االحتفاظ بمصاحف كتبت بالرسم
العثامين لتكون يف متناول اخلاصة من الناس ال عامتهم.
ثانيا ـ القرآن ..وقراءات التنزيل :وقد تناولنا فيه االهتامم املبالغ فيه بعلمني أصبحا
عند كثري من الناس حجابا دون تدبر القرآن الكريم ،ومها [علم التجويد] و[علم
القراءات] ،وبينا أن أكثر تلك االهتاممات من التكلف والغلو الذي ال عالقة له بالقرآن
ِ
رسنَا ُه
الكريم ،والذي جعله اهلل تعاىل يسريا سهال لكل قارئ ،كام قال تعاىلَ ﴿ :فإن ََّام َي َّ ْ
آن لِ ِّ
رسنَا ا ْل ُق ْر َ
بِلِ َسانِ َك َل َع َّل ُه ْم َيت ََذك َُّر َ
لذك ِْر َف َه ْل ِم ْن ُمدَّ كِ ٍر﴾
ون﴾ [الدخان ،]58 :وقالَ :
﴿و َل َقدْ َي َّ ْ
[القمر]22 :

ثالثا ـ القرآن ..وأسباب النزول :وقد تناولنا فيه االهتامم املبالغ فيه بأسباب النزول
إىل الدرجة التي حتول فيها القرآن الكريم إىل وثيقة تارخيية ال عالقة هلا باحلياة ،وقد بينا من
خالل استعراض أسباب النزول كيفية التعامل الصحيح معها.
رابعا ـ القرآن ..وحمال النزول :وقد تناولنا فيه االهتامم املبالغ فيه بام يطلق عليه
[املكي واملدين] ،وبينا كيفية االستثامر الصحيح هلا.
خامسا ـ القرآن ..ومصاديق التنزيل :وقد تناولنا فيه خصوصا ما يطلق عليه [اجلري
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والتطبيق] ،وخصوصا يف تطبيقاته اخلاطئة التي قام هبا غالة الشيعة الذين محلوا كل آيات
القرآن الكريم عىل أئمة اهلدى ،من غري مراعاة أي مناسبة تدعو إىل ذلك ..وقد بينا فيه
أقوال العلامء العدول من الشيعة يف الرد عىل تلك املبالغات ،سواء من خالل نقد أسانيدها،
أو من خالل بيان تفسرياهتم لتلك اآليات.
سادسا ـ القرآن ..وتعطيل التنزيل :وقد تناولنا فيه بتفصيل شديد ما يطلق عليه
[الناسخ واملنسوخ] ،وبينا أنه ـ بأنواعه مجيعا ـ معارض لتفعيل القرآن الكريم يف الواقع ،ثم
استعرضنا كل اآليات التي قيل بنسخها ،وبينا إمكانية االستفادة منها ،وتفعيلها فيام نزلت
من أجله.
سابعا ـ القرآن ..وعقبات التأويل :وقد تناولنا فيه العقبات الكربى التي وقع فيها
املفرسون ،وقد رأينا أهنا سبعة عقبات ،ذكرنا نامذج عن كل واحدة منها ،ألننا سنستعرض
تفاصيلها يف سائر األجزاء ،وهي:
 1ـ عقبة الفضول :ونقصد هبا التكلف يف البحث عن القضايا واألخبار التي مل يرد
يف القرآن الكريم تفصيلها ،ومل تكن هناك حاجة تدعو إىل ذلك.
 2ـ عقبة اخلرافة :ونقصد هبا اخلرافات التي ألصقت بالقرآن الكريم ،وجعلته
يتعارض مع العقل أو العلم.
 3ـ عقبة الوهم :ونقصد هبا تلك األوهام التي ترسبت خصوصا إىل التفاسري
الباطنية؛ فجعلت للكشف واإلهلام دورا يف تفسري القرآن الكريم من غري أي دليل أو حجة.
 4ـ عقبة املحدودية :ونقصد هبا ما تعلق به املتأثرون بالتفسري املأثور من قرص فهم
القرآن الكريم عىل سلف األمة دون خلفها.
7

 5ـ عقبة احلرفية :ونقصد هبا ما نشأ عن التعلق بالظواهر القرآنية ،من انحرافات
ترتبط بالتجسيم والتشبيه ونحوها.
 6ـ عقبة األهواء :ونقصد هبا تلك التفاسري التي انطلق فيها أصحاهبا من تعصبهم
لطوائفهم؛ فجعلوه متحكام يف القرآن الكريم ،وحاكام عليه.
 7ـ عقبة الدجل :ونقصد هبا ربط القرآن الكريم بالشعوذة والدجل ،كنوع من
االستغالل اخلاطئ ملا ورد فيه من الربكات وحتقيق الشفاء ونحومها.

اجلانب الروائي من الكتاب:
تبدأ الرواية من زيارة معلم القصد واالعتدل لتلميذ القرآن الكريم ،ليدعوه للرحيل
إىل بلدة الغالني ،للمسامهة معه يف الدعوة لالعتدال والوسطية والتعامل املقاصدي مع
القرآن الكريم.
وعندما ذهب تلميذ القرآن الكريم للبلدة تفاجأ باهتاممها الكبري بالقرآن الكريم ،يف
نفس الوقت الذي مل تظهر عليهم آثاره العملية ،ال يف حياهتم ،وال يف سلوكهم ،ثم يكتشف
أن سبب ذلك هو غلوهم يف بعض قضاياه أو علومه عن التدبر والتأثر واالنفعال.
وأول تلك املحال التي رأى مبالغة أهل تلك املدينة فيها ،هي الرسم واإلمالء
القرآين ،وقد سمع منهم وجوه املبالغة فيه ،وأسباهبا ،لكن تدخل املعلم ،وطريقته احلكيمة
يف التعامل مع تلك القضية ،جعلتهم يميلون إليه ،ويقبلون قوله يف كتابة املصاحف وتعليم
القرآن الكريم باإلمالء العادي ..وقد كان ذلك أول توجيه وتصحيح ألهل تلك املدينة،
جعلهم يثقون يف املعلم ،والذي استطاع بطريقته اخلاصة أن يؤثر فيهم ،وجيعلهم يقبلون
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كل ما يطلبه منهم.
وهكذا ،انتقل إىل املهتمني بالقراءات والتجويد ،وصحح هلم ما يقعون فيه من
مبالغات ،ودعاهم إىل ما ورد يف القرآن الكريم من اليرس والسهولة.
ثم انتقل إىل املبالغني يف أسباب النزول ،وصحح هلم كيفية التعامل معها ،وبني هلم
من خالل تعليقه عىل أسباب النزول التي يوردوهنا كيفية التعامل الصحيح معها ومع
اآليات املرتبطة هبا.
وهكذا رست تعاليم املعلم يف الذين يبالغون يف حمال النزول ،وعلم املكي واملدين؛
فصاروا يبحثون يف أرسارها وكيفية االستفادة منها.
وهكذا استطاع أن يصل إىل القضاء ،ويدعو إىل حماكمة متهمني معطلة أحكامهم،
بتهمة التفسري الباطني للقرآن الكريم والقول بتحريفه ،وقد كانت املحاكمة فرصة ألولئك
الفتية ليدافعوا عن أنفسهم ،ويبينوا أن ما نسب هلم غري صحيح ،بل هو من فعل الغالة
الذين يتربؤون منهم ،وقد كان ذلك فرصة لتحقيق الوحدة والتآلف بني أهل املدينة.
وبفعل كل تلك التغيريات الطارئة عىل املدينة بسبب توجيهات املعلم خرج أحفاد
قتادة ،وهو من ينسب إليه أول كتاب يف الناسخ واملنسوخ ،ليتربؤوا من مقوالت جدهم،
وجييبوا عن كل األسئلة التي طرحت عليهم ،والتي من خالل أجوبتهم هلا ،بينوا أن القرآن
الكريم كله حمكم ال تعطيل يف أي كلمة من كلامته ،أو آية من آياته.
وبعد أن حصل كل ذلك قرر أهل املدينة ،وبإرشاف املعلم ،القيام بمراجعة شاملة
للتفاسري القرآنية ،ليميز ما فيها من غلو وحتريف وانحراف.
ويف آخر الرحلة ،وبربكات ذلك كله حتولت املدينة إىل مدينة قرآنية حقيقية ،حتاول
9

أن تتدبر القرآن الكريم ،وتعيش معانيه ،بعيدا عن الغلو والتحريف.
وقد حاولنا يف هذا اجلانب أن نطرح كل القضايا بسهولة ويرس واستيعاب ،ولذلك
كثر املتحدثون يف الرواية ،سواء من الغالة املنحرفني ،أو من غريهم.
وننبه يف األخري إىل أن التوثيقات الواردة قبل ذكر القول ،تبني مصدر الكالم
املطروح ،لكن ليس بالرضورة أن يكون نفس الكالم موجودا يف املصدر ،ألين أترصف فيه
بحسب املقام ،وأحيانا يكون لصاحب الكتاب غرض خمتلف متاما ،لكني أصححه يف
النص ،بخالف النصوص التي تكون يف ثنايا الكالم ،أو بني قوسني ،فهي منقولة بدقة
وأمانة.
و ذلك ألن هذه السلسلة وغريها من السالسل هتدف إىل التقريب والوحدة بني
املسلمني ،ولذلك أحذف كل ما ييسء إىل تلك الوحدة ،ومثلها ما قد يرصف القارئ عن
املقصد من الكتاب.
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البداية
بعد أن طلب مني معلمي معلم القرآن االستعداد للسفر للرحلة اخلاصة بتعلم ما
يتعلق بـ [القرآن ..وحتريف الغالني] رحت أبحث يف كل الكتب التي تتحدث عن الغلو،
وأسبابه ،وكيف واجه القرآن الكريم هذه الظاهرة اخلطرية التي تنترش يف كل املجتمعات،
وبني أهل كل األديان.
وحني قرأت كل ذلك ،عرفت رس قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب َال َت ْغ ُلوا ِيف
ِ ِ
احل ِّق َو َال َتتَّبِ ُعوا َأ ْه َوا َء َق ْو ٍم َقدْ َض ُّلوا ِم ْن َق ْب ُل َو َأ َض ُّلوا كَثِ ًريا َو َض ُّلوا َع ْن َس َو ِاء
َري ْ َ
دين ُك ْم غ ْ َ
السبِ ِ
يل﴾ [املائدة ،]77 :وكيف اعترب الغلو سببا التباع األهواء ..ثم سببا لكل أنواع الضاللة.
َّ
ما إن عرفت ذلك ،حتى رأيت رجال ال خيتلف عن كل املعلمني الذين رأيتهم؛
ففرحت كثريا ،وقلت خماطبا له :من أنت من املعلمني؟
قال :أنا معلم القصد واالعتدال.
قلت :إذن أنت الذي سأرحل معه إىل [القرآن ..وحتريف الغالني]
قال :أجل ..فقد كلفني معلمي معلم القرآن بذلك ..وأنا طوع أمره ..فعليك أن
تكون طوع أمري ،حتى ال حيصل لك ما حصل ملوسى عليه السالم مع اخلرض.
قلت :ال ختف﴿ ..ست ِ
َجدُ ِين إِ ْن َشا َء اهللَُّ َصابِ ًرا َو َال َأع ِِْص َل َ
ك َأ ْم ًرا﴾ [الكهف]69 :
َ
ث َل َ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َش ٍء َحتَّى ُأ ْح ِد َ
ك منْ ُه ذك ًْرا﴾ [الكهف]70 :
قالَ ﴿ :فإن ا َّت َب ْعتَني َف َال ت َْس َأ ْلني َع ْن َ ْ
قلت :لك ذلك ..فقد علمني معلمي معلم السالم أن أكون لينا سهال متساحما.
قال :وشديدا يف ذات اهلل ..فنحن سنقوم برحلة تقتيض منا بعض الشدة ،أو الكثري
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منها.
قلت :أنحن ذاهبون إىل بالد الكفار ..فقد وصف اهلل املؤمنني بالشدة عىل الكفار،
ول اهللَِّ َوا َّل ِذي َن َم َع ُه َأ ِشدَّ ا ُء ع ََىل ا ْل ُك َّف ِ
فقال﴿ :حمُ ََّمدٌ َر ُس ُ
ار﴾ [الفتح]29 :
قال :ال ..نحن ذاهبون إىل بالد املؤمنني ..ولكنهم خلطوا إيامهنم بام يشوهه ،حتى
صاروا وسيلة يتذرع هبا الكفار لكفرهم.
قلت :فام تريد أن نفعل هلم؟
قال :ننصحهم بكل لني ورأفة ..وبكل قوة وشدة حتى يرتدعوا.
قلت :وعيت اللني والرأفة لكني مل أع القوة والشدة.
قال :القوة يف احلق ..والشدة يف تبليغه ،حتى ال تأخذنا يف احلق لومة الئم.
قلت :فهمت ..كنت أتوهم أن الشدة عنف وبطش.
قال :معاذ اهلل ..فنحن ليس لدينا سوى سالح الكلمة وأنوارها ..الكلمة القوية
الشديدة التي ال تداري وال متاري.
قلت :فألي بالد املؤمنني تريد أن نسري لنؤدي واجبنا يف األمر والنهي والنصح
واإلرشاد.
قال :إىل مدينة أساءت فهم القرآن الكريم ،فزامحته بعلوم كثرية ،فيها ما جيدي ،وفيها
ما ال جيدي ،وفيها النافع ،وفيها الضار ..ونحن سنسري إليها لنؤدي واجبنا يف نصحها..
لعلهم يعقلون وهيتدون.
قلت :فهل تريد مني أن أشاركك يف التوجيه والنصح؟
قال :أجل ..لقد طلب مني معلمنا معلم القرآن ذلك ..فلك أن تشارك لكن بعد أن
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ترى مني ما يدل عىل إذين لك ..حتى ال نخرب ما نريد بناءه.
قلت :لقد تعودت من كل املعلمني أن أعرف مسار رحلتي قبل البدء هبا.
قال :سنسري إىل سبعة حمال كربى.
قلت :فام أوهلا؟
قال :أوهلا املحل الذي نوجه فيه أولئك الذين غالوا يف كتابة القرآن الكريم ورسمه
حتى تومهوا أنه البد أن يكتب بام كتبه به األولون ،حتى لو خالف كل أعراف الكتابة
وقوانينها ،وحتى لو أدى ألن يقرأه عامة الناس عىل خالف ما أنزل.
قلت :أعرف هؤالء جيدا ،وأعرف غلوهم ومبالغاهتم ،والتي جعلتهم يتومهون أن
جربيل عليه السالم نزل بالقرآن الكريم بنفس تلك الكتابة التي يكتبونه هبا ..فام املحل
الثاين؟
قال :أولئك الذين غالوا وبالغوا فيام يطلقون عليه [علم التجويد] و[علم
القراءات] ،فجعلوه عسري املنال ،صعب النطق ،خالفا ملا أنزل اهلل تعاىل به كتابه ،فقد قال:
ِ
آن لِ ِّ
رسنَا ا ْل ُق ْر َ
رسنَا ُه بِلِ َسانِ َك َل َع َّل ُه ْم َيت ََذك َُّر َ
لذك ِْر
ون﴾ [الدخان ،]58 :وقالَ :
﴿و َل َقدْ َي َّ ْ
﴿ َفإن ََّام َي َّ ْ
ِ
ِ
ن ُمدَّ ك ٍر﴾ [القمر]22 :
َف َه ْل م ْ
قلت :أعرف هؤالء كذلك ،ومبالغاهتم وغلوهم ..فام الثالث؟
قال :أولئك الذين بالغوا يف أسباب النزول إىل الدرجة التي حتول فيها القرآن الكريم
عندهم إىل وثيقة تارخيية ترتبط كل آية منها بشخص أو حدث.
قلت :فام الرابع؟
قال :أولئك الذين بالغوا يف حمال النزول إىل الدرجة التي تومهوا فيها أن القرآن
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الكريم ال يمكن تدبره من دون معرفتها.
قلت :فام اخلامس؟
قال :أولئك الذين بالغوا يف مصاديق التنزيل ،وغالوا فيها إىل أن ألغوا كل املعاين
القرآنية من أجلها.
قلت :فام السادس؟
قال :أولئك الذين تومهوا أن بعض القرآن الكريم معطل ،وأن الغرض منه ليس
سوى تالوته والتربك به دون االستفادة منه أو تفعيله يف احلياة.
قلت :فام السابع؟
قال :أولئك الذين انحرفوا بالتأويل عن مساره الذي رسمه اهلل تعاىل؛ فخلطوا
املدنس باملقدس ،وحولوا من تفاسري القرآن الكريم إىل كتب خرافة ودجل وفضول
وتكلف.
قلت :فهل سنسري اآلن إىل تلك البالد؟
قال :ستسري أنت ..أما أنا فال أحتاج إىل السري.
قلت :ولكني قد أضيع عنك ..أو تضيع عني ..فكيف نلتقي؟
قال :رس فقط ..وسرتاين يف كل حمل حتتاج أن تراين فيه ..وإياك أن تترصف من غري
استئذان حتى ال يساء إليك.
قلت :أهناك عنف يف تلك املحال؟
قال :وشديد ..أنسيت أنك سرتحل إىل بالد الغالة؟
قلت :أفيهم إرهـابيون؟
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قال :هم ليسوا إرهـابيني ..ولكن أكثر اإلرهـابيني أو جلهم أو كلهم خترجوا من
مدارسهم.
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أوال ـ القرآن ..ورسم التنزيل
فجأة الحت يل مدينة مجيلة ،يبدو عليها النظافة والنظام واهلدوء التام ،لكني ما إن
اقرتبت منها حتى بدأت أغري نظري إىل الصورة التي كنت أمحلها عنها ..وأول ذلك تلك
احلفر الكثرية التي كانت متأل الطرقات ،والتي جعلتني أقع كل حني عىل وجهي ،مع أنه
كان يف اإلمكان ملن بنى تلك املدينة اجلميلة أن يسدها ،ومن غري تكلفة ،لكنه مل يفعل ،وربام
عمدا ،ولست أدري السبب.
ال تظنوا أين قلت ذلك حدسا ،أو شقا عىل القلوب ،فمعاذ اهلل أن أفعل ذلك..
ولكني رأيت أن تلك احلفر ،وكأهنم قصدوها ،بل إنه رصفوا عليها ـ عىل ما يبدو ـ أمواال
أكثر من األموال التي رصفوها عىل الطريق املعبد ،ذلك أهنا كانت حفرا معبدة ،وبأشكال
خمتلفة ،ومل تكن جمرد حفر عادية.
وهكذا يف كل املحال التي دخلت إليها؛ فعندما دخلت بعض املطاعم قدم يل طعاما
لذيذا ..لكني ما إن قربته من فمي حتى شممت رائحة كرهية ،جعلتني أنفر منه ،ومل أستطع
أن أسأل صاحب املطعم عن تلك الرائحة الكرهية ،خشية أن أؤذيه ،لكني تعجبت عندما
رأيت الداخلني ،يستلذون تلك الرائحة ،بل يطلبون من صاحب املطعم أن يضيف
لطعامهم بعض ما جيعلهم يشموهنا.
اهتمت نفيس وأنفي وذوقي ،ورحت آكل الطعام ،فإذا باللذة والغصة تكتنف كل
لقمة؛ فلم أجد إال أن أطرحه ،وأخرج من املطعم ،وأدفع ثمنا غاليا من غري أن أستلذ لقمة
واحدة.
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﴿و َأ ْس َق ْينَا ُك ْم َما ًء ُف َراتًا﴾
وهكذا عندما رشبت من العني التي كتب عليها قوله تعاىلَ :
[املرسالت ، ]27 :فاستبرشت ،لكن ما إن رشبت منها حتى وجدت ماءها مكدرا ،ال خيتلف
عن كدورة الطعام الذي طعمته يف َشء.
وهكذا يف كل املحال التي رست إليها ،وهو ما جعلني أتعجب منها ،وخاصة عندما
رأيت كل الفتاهتا مزينة باآليات القرآنية املرسومة بالرسم القرآين ال اإلمالئي ..وكل أهلها
يتكلمون بالقرآن وعن القرآن ..وهذا ما رسب إيل الريب والشك الذي كنت أسمعه من
العلامنيني واحلداثيني واملالحدة وغريهم ،وقلت يف نفيس :كيف يمكن أن تكون هناك
﴿و َل ْو َأ َّهنُ ْم
مدينة ال تتغنى إال بالقرآن ،ثم يكون حاهلا هذا احلال ،أمل يسمعوا قوله تعاىلَ :
ْج َيل وما ُأن ِْز َل إِ َلي ِهم ِمن رهبِم َألَ َك ُلوا ِمن َفو ِق ِهم و ِمن َحت ِ
اإلن ِ
َأ َقا ُموا الت َّْو َرا َة َو ْ ِ
ْت َأ ْر ُجلِ ِه ْم﴾
ْ ْ ْ َ ْ
ْ ْ ْ َ ِّ ْ
َ َ
[املائدة]66 :؟
ما قلت هذا يف نفيس من غري أن أتفوه بحرف واحد ،حتى قال يل بعضهم ،وهو
يربت عىل كتفي :أتقن قراءة اآلية أوال ،ثم استدل هبا ..أين الغنات واملدود ..فكيف بلعتها
مجيعا يف نفسك؟ ..هل ترى من حرمة القرآن الكريم أن ُيقرأ كام يقرأ سائر الكالم؟
قلت :من أنت؟ ..وكيف عرفت ما جال بخاطري؟
قال :نحن أهل هذه املدينة القرآنية وهبنا اهلل ـ لصدقنا وصفائنا وإخالصنا للقرآن
الكريم ـ قر اءة اخلواطر ،والتفرس يف الوجوه ..فلذلك احذر أن خيطر عىل بالك يف هذه
املدينة ما قد تعاقب عليه.
قلت :إن مدينتكم غريبة ..ما اسمها ..فأنا مل أقرأ يف التاريخ واجلغرافية عن مدينة
تشبهها؟
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قال :هذه مدينة الغالني..
قلت :أهي تلك التي قال عنها رسول اهلل ( :حيمل هذا العلم من ّ
كل خلف
عدوله ،ينفون عنه حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني ،وتأويل اجلاهلني) ()2

قال :ال ..ومعاذ اهلل أن تكون مدينة كذلك ..بل هي مدينة الغالني ..من الغالء،
وليس من الغلو ..فانتبه ملا تقول ،واحذر أن ختلط بني عقلك والدين ..فالدين مصدره
الوحي ،والعقل مصدره اهلوى.
قلت :أجل ..صحيح ..وشكرا جزيال ..بالفعل مدينتكم كذلك ،وكيف ال تكون
كذلك ،وهي مملوءة بالالفتات القرآنية ..لكن متنيت لو أنكم كتبتموها بالرسم اإلمالئي
العادي ليفهمها سائر الناس ..فقل من يتقن الرسم القرآين.
﴿و َال َت ْي َأ ُسوا ِم ْن َر ْوحِ اهللَِّ إِ َّن ُه َال َي ْي َأ ُس ِم ْن
أرشت إىل الفتة كتب عليها قوله تعاىلَ :
َر ْوحِ اهللَِّ إِ َّال ا ْل َق ْو ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾ [يوسف ،]87 :وقلت :انظر إىل تلك الالفتة التي كتبت هكذا
﴿إنّه ال يايئس﴾ ،فالكثري قد خيطئ يف قراءهتا.
قال :هل تريد منا أن نبدهلا إذن بالرسم اإلمالئي العادي؟
قلت :أجل ..إن مل يكن هناك مانع ..فالرسم جمرد اصطالح ،والعربة بالقراءة
الصحيحة.
ما إن قلت هذا حتى أخذ بتالبيبي ،ثم صار يبطش يب بشدة ،فقلت :ما الذي
حصل؟ ..ما الذي فعلته لك حتى تؤذيني هكذا؟ ..هذا جمرد رأي ..وليس عليكم أن
تعملوا به.
( )2معاين األخبار.33/
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قال :أنا مل أبطش بك ،وإنام بطشت بالشيطان الذي تكلم عىل لسانك ..اذهب ،وال
تعد إىل هنا ،فلو رأيتك مرة أخرى ،سيكون يل معك شأن آخر.
ما إن أطلقني حتى أرسعت مهروال مبتعدا عنه ،خشية أن يدور بخاطري ما جيعله
يستبيح دمي..
ويف أثناء فراري أمسك يب أحدهم ،وهو يقول :أرجو أال تكون لصا ..وإال
فسأمحلك إىل قاض يقطع يدك من غري حاجة لبينة؛ فيكفي أن أشهد له بذلك.
امتأل قلبي خوفا ،وخشيت عىل يدي التي ال أملك غريها ..فقلت مرتجيا :ال ..ال..
معاذ اهلل أن أكون كذلك ..أنا كاتب فقط ..دوري يف احلياة هو الكتابة ..فلذلك ال أهتم ال
بامل وال بجاه ..والكاتب ال حيتاج سوى لألقالم والقراطيس ،وهو يف غنى عن كل أموال
الدنيا ..ولذلك ال حاجة له للرسقة وغريها.
قال بكل شدة وقوة :كاتب ..ما أكثر كتاب السوء ..بل إن بعضهم أو أكثرهم أحوج
إىل حد الردة منه إىل حد الرسقة.
ازداد خويف ،وقلت :مهال سيدي ..فأنا كاتب عند معلم القرآن ..وإن شئت فتشني،
فإن وجدت يف كتابتي أي هرطقة أو زندقة أو ضاللة؛ فلك أن تأخذين للقايض الذي تشاء.

 1ـ التحريف والغلو:
عندما قلت له هذا ،انقلب رأسا عىل عقب؛ حيث أخذ يدي ،وراح يقبلها ،ويعتذر
بشدة ..وهو يقول :أعتذر لك ..ما كنت أظن أنك من املهتمني بالرسم واإلمالء القرآين..
هلم معي؛ فأنا أيضا أعمل يف تلك املدرسة التي ال هم هلا سوى الدعوة للرسم القرآين ،بل
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بيان إعجازه وعظمته ،وهي تقف بشدة يف وجه أولئك املحرفني الذين هيونون من شأنه.
مل أدر ،إال وأنا أدخل تلك املدرسة التي وصفها ..ولست أدري هل كان ذلك بسبب
اعتذاره وأدبه ..أم خوفا من أن يعود من جديد لشدته وقسوته.
عندما دخلت وجدت حلقة جمتمعة ..وكانوا يتحدثون بأدب وهدوء ولطف ..مما
أغراين باجللوس إليهم ..لكني كنت أمسك بلساين أن يزل بأي كلمة قد تودي يب إىل ما ال
حتمد عقباه ..بل إين لورعي وحيطتي كنت أرصف كل خواطر السوء عن ذهني ،حتى ال
يقرأ فيه ما قد يؤذيني.
قال أحد اجلالسني يف احللقة( :)3اسمعوين أهيا الكتبة الكرام الربرة ..إن القرآن
الكريم ليس أمرا وهنيا فقط ..أو كلامت ومعاين فقط ..بل هو رسم أيض ًا ..واملقصود
بالرسم القرآين هو رسم الكلامت القرآنية من حيث نوعية حروف كل كلمة وردت يف
القرآن الكريم ،وعدد حروفها ..وليس املقصود منه ـ كام يفهم املغفلون ـ نوعية خط الكتابة
من نسخ أوكويف أوغريها.
قال آخر( :)4وهلذا أمجع علامء األمة عىل أن رسم املصحف توقيفي ،ال جيوز خمالفته؛
واستدلوا عىل ذلك بقول اهلل تعاىل﴿ :والنَّج ِم إِ َذا َهوى ما َض َّل ص ِ
اح ُب ُك ْم َو َما غ ََوى َو َما
َ
َ ْ
َ َ
ِ
َينْطِ ُق ع ِ
وحى َع َّل َم ُه َشديدُ ا ْل ُق َوى﴾ [النجم 1 :ـ ]5
َن ْاهل َ َوى إِ ْن ُه َو إِ َّال َو ْح ٌي ُي َ
أردت أن أتكلم ،وأذكر خطأ هذا ،وأنه مل ينعقد يف يوم من األيام اإلمجاع عىل هذا،
لكني خشيت عىل نفيس؛ فآثرت الصمت عىل الكالم ..لكن اجلميع التفتوا يل ،وكأهنم

( )4تأمالت يف إعجاز الرسم القرآين ،ص.17

( )3تأمالت يف إعجاز الرسم القرآين وإعجاز التالوة والبيان ،حممد شملول،
ص.15

20

أحسوا بام قلت؛ فلذلك رحت أرفع صويت باالستغفار حتى رصفوا أبصارهم عني.
قال آخر :فقد ُسئل مالك :أرأيت من استكتب مصحف ًا اليوم أترى أن ُيكتب عىل ما
أحدثه الناس من اهلجاء اليوم ،قال( :ال أرى ذلك ولكن ُيكتب عىل الكِ ْتبة األوىل) ،قال
أبوعمروالدَّ اين( :وال خمالف له يف ذلك من علامء األمة)( ..)5وقال يف موضع آخرُ :سئل
اإلمام مالك عن احلروف تكون يف القرآن مثل الواوواأللف :أترى أن ُتغري من املصحف
إذا وجدت فيه كذلك؟ فقال :ال .قال الدَّ اين( :يعني الواوواأللف املزيدتني يف الرسم ملعنى
السخاوي عىل قول مالك فقال( :والذي ذهب إليه مالك
املعدومتني يف اللفظ)( ..)6وع ّقب َّ
هواحلق ،إذ فيه بقاء احلال األوىل إىل أن يعلمها اآلخر ،ويف خالف ذلك جتهيل الناس
بأوليتهم)()7

جل ْع َربي معقب ًا عىل قول اإلمام مالك:
قال آخر :وهومذهب األئمة األربعة ،فقد قال ا َ
(وهذا مذهب األئمة األربعة ،وخص مالك ًا؛ ألنه حكى فتياه ،ومستندهم مستند اخللفاء
األربع)( ..)8وقال ُم َّ
ال عيل بن سلطان القاري :واملعنى أن اإلمام مالك ًا قال( :إن املصحف
ينبغي أن ُيكتب عىل منهاج رسم الكتاب األول الذي كتبه الصحابة ،ال حال كون مستحدث ًا
عىل مسطور اليوم عند العامة)()9

الفراء( :اتباع املصحف إذا
قال آخر :وهذا ما نص عليه كل املتقدمني ،فقد قال َّ
وجدت له وجه ًا من كالم العرب ،وقراءة القراء ،أحب إ َّيل من خالفه)( ..)10وقال
البيهقي( :من كتب مصحف ًا فينبغي له أن حيافظ عىل اهلجاء الذي كتبوا به تلك املصاحف
( )5املقنع.9/

( )8مجيلة أرباب املراصد 265/1ـ.266

( )6املقنع.28/

( )9اهلبات السنية العلية عىل أبيات الشاطبية الرائية .294/1

( )7الوسيلة.80/

( )10انظر الربهان .12/2

21

وال خيالفهم فيها ،وال ُيغري مما كتبوه شيئ ًا ،فإهنم كانوا أكثر عل ًام ،وأصدق قلب ًا ولسان ًا،
وأعظم أمانة منا ،فال ينبغي لنا أن نظن بأنفسنا استدراك ًا عليهم ،وال سقط ًا هلم)(..)11
قال آخر :وقال النسائي يف السنن الكربى بعد أن نقل قول زيد بن ثابت( :القراءة
سنة)( :وإنام أراد واهلل أعلم أن اتباع من قبلنا يف احلروف ويف القراءات سنة متبعة ال جيوز
خمالفة املصحف الذي هو إمام وال خمالفة القراءات التي هي مشهورة ،وإن كان غري ذلك
سائغ ًا يف اللغة أوأظهر منها)(.)12
قال آخر :وقال اإلمام أمحد( :حترم خمالفة خط مصحف عثامن يف ياء أوواوأوألف
أوغري ذلك)( ..)13و ُنقل عن أيب عبيد القاسم بن سالم قوله( :وترى القراء مل يلتفتوا إىل
مذاهب العربية يف القراءة إذا خالف ذلك خط املصحف ،ورأوا تتبع حروف املصاحف
عندهم كالسنن القائمة التي ال جيوز ألحد أن يتعداها)(.)14
قال آخر :وقال املَ ْهدوي( :وال يسع أحد ًا اكتتاب مصحف عىل خالف خط
املصحف اإلمام ورتبته)( ..)15وقال ال َبغَوي( :ثم إن الناس كام أهنم متع ّبدون باتباع أحكام
القرآن ،وحفظ حدوده ،فهم متعبدون بتالوته ،وحفظ حروفه عىل سنن خط املصحف
اإلمام الذي اتفقت عليه الصحابة) (.)16
قال آخر :وعىل هذا اتفق املتأخرون ،فقد قال الزخمرشي( :خط املصحف سنة ال
تغري)( .. )17وقال اللبيب يف رشح العقيلة( :وقد اجتمع عىل كتب املصاحف حني كتبت
( )11شعب اإليامن .548/2

( )14انظر شعب اإليامن  ،548/2والربهان .15/2

( )12السنن الكربى ،539/2 ،وملزيد من األقوال انظر إيقاظ األعالم،19/

( )15هجاء مصاحف األمصار.135/
( )16معامل التنزيل .37/1

وسمري الطالبني ،20/ومناهل العرفان .298/1

( )17الكشاف .270/3

( )13الربهان  ،379/1واإلتقان  ،443/2ورشح منتهـى اإلرادات:
للبهويت  ،74/1وكشاف القناع :له .136/1
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اثناعرش ألف ًا من الصحابة ونحن مأجورون عىل اتباعهم ومأثمون عىل خمالفتهم) ،ثم نص
بعد ذلك عىل وجوب التزام الرسم العثامين (.)18
قال آخر :وقال ابن احلاج يف املدخل( :ويتعني عليه ـ أي ناسخ املصحف ـ أن يرتك
ما أحدثه بعض الناس يف هذا الزمان وهوأن ينسخ اخلتمة عىل غري مرسوم املصحف الذي
اجتمعت عليه األمة عىل ما وجد به بخط عثامن بن عفان ..وال جيوز غري ذلك) (.)19
(وعلمت أن الكتابة منقولة كام أن القراءة منقولة ،فكام
مر َقندي:
ُ
الس ْ
قال آخر :وقال َّ
ٍ
قراءة كذلك ال ينبغي أن يتجاوز عن
ال جيوز ألحد أن ُيغري ما ُنقل عن األئمة السبعة يف
الرسم يف كتابة املصحف؛ ألهنا سنة متبعة وخمالفتها بدعة ،وإنام ُجعل اإلمام إمام ًا ليؤتم
به)()20

قال آخر :وقال نظام الدين النيسابوري( :وقال مجاعة من األئمة :إن الواجب عىل
القراء والعلامء وأهل الكتاب أن يتبعوا هذا الرسم يف خط املصحف)(.)21
املعرب أنه( :ال جيوز هلم أن يقرؤوا
قال آخر :ونقل َ
الون َْرشييس املالكي يف املعيار َّ
قراءة ختالف صور اخلط ،وال أن يكتبوا كتابة خمالفة للرسوم التي وضعها الصحابة يف
واملقروء هواملكتوب
املصاحف املجمع عليها ،فاملكتوب متواتر بتواتر نقل دليله املتحد،
ُ
بعينه) ()22

قال آخر :وقال اخلوارزمي( :اعلم أن اتباع مصحف عثامن يف هجائه واجب ومن
طعن يف َشء من إجيابه؛ فهوكالطاعن يف تالوته) ،ثم قال مستدالً عىل ذلك( :أما خطه
( )21غرائب القرآن ورغائب الفرقان .43/1

( )18الدرة الصقيلة.17 ،

( )22املعيار املعرب .150/12

( )19املدخل .86/4
( )20انظر جملة املورد .مج  .15ع1986( 4م) .419/
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ورسمه فالدليل عليه قول الصحايب وهوحجة فكيف إمجاع الصحابة زمن عثامن ،وإمجاع
التابعني من بعدهم ،وإمجاع القراء والفقهاء ،ومجلة املفرسين)(.)23
قال آخر :وقال عبد الرمحن بن القايض( :اعلم ـ رمحنا اهلل وإياك ـ أن متابعة مرسوم
اإلمام أمر واجب حمتم عىل األنام كام نص عليه األئمة األعالم ،فمن حاد عنه فقد خالف
اإلمجاع ومن خالفه فحكمه معلوم يف الرشع الرشيف بال نزاع) ()24

قال آخر :وعىل هذا اتفق املتأخرون ..فقد بحث جممع البحوث اإلسالمية باألزهر
يف املؤمتر السادس املنعقد يف الفرتة من ( 30حمرم 1391هـ إىل  5صفر 1391هـ) موضوع
رسم املصاحف العثامنية ،وأوىص بأن يعتمد املسلمون عىل الرسم العثامين للمصحف
الرشيف؛ حفظ ًا له من التحريف(.)25
قال آخر :ومثل ذلك أصدرت هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية القرار
رقم ( )71بتاريخ 1399/10/21هـ ،وجاء فيه( :يرى جملس هيئة كبار العلامء أن يبقى
رسم املصحف عىل ما كان بالرسم العثامين ،وال ينبغي تغيريه ليوافق قواعد اإلمالء احلديثة؛
حمافظة عىل كتاب اهلل من التحريف ،واتباع ًا ملا كان عليه الصحابة وأئمة السلف) ..وفيه:
(فاملحافظة عىل كتابة املصحف هبذا الرسم هواملتعني ،اقتدا ًء بعثامن وعيل وسائر الصحابة
وعم ً
ال بإمجاعهم)(.)26
قال آخر :ومثل ذلك أصدر املجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي
بمكة املكرمة يف دورته السابعة املنعقدة عام 1404هـ تأييد ما جاء يف قرار جملس هيئة كبار
( )23موجز كتاب التقريب يف رسم املصحف العثامين17/ـ.18
( )24انظر إيقاظ األعالم ،16/نقالً عن (بيان اخلالف والتشهري

()25

انظر

جممع

البحوث

اإلسالمية

تارخيه

وتطوره

1403هـ425/1983/ـ.426
( )26جملة البحوث اإلسالمية .الرياض .ع 1412( 33هـ) .327/

واالستحسان) :لعبد الرمحن القايض ق ()24
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العلامء يف اململكة العربية السعودية باإلمجاع عىل عدم جواز تغيري رسم املصحف العثامين
ووجوب بقاء رسم املصحف عىل ما هوعليه؛ لنفس األسباب(.)27
قال آخر( :)28هلذا اهتم العلامء بالكالم عىل رسم القرآن ،وحرص تلك الكلامت التي
جاء خطها عىل غري مقياس لفظها ..بل أفرده بعضهم بالتآليف النافعة من أمثال اإلمام
العالمة أيب عمروالداين يف كتابه [املقنع] ..ومنهم العالمة أبو عباس املراكيش يف كتابه
[عنوان الدليل يف رسوم خط التنزيل] ،ومنهم العالمة الشيخ حممد بن أمحد الشهري باملتويل،
إذ نظم أرجوزة سامها [اللؤلؤ املنظوم يف ذكر مجلة من املرسوم] ،ثم جاء العالمة الشيخ
حممد خلف احلسيني ـ شيخ املقارىء بالديار املرصية ـ فرشح تلك املنظومة ،وذيل الرشح
بكتاب سامه [مرشد احلريان إىل معرفة ما جيب اتباعه يف رسم القرآن]
قال أحدهم( : )29وليس األمر قارصا عىل ذلك فقط ،بل إن كل األدلة تشري إىل أن
الكتابة توقيفية ال اصطالحية؛ فقد كان لرسول اهلل ُ كتّاب يكتبون الوحي كلام نزل َشء
من القرآن أمرهم بكتابته ،مبالغة يف تسجيله وتقييده ،وزيادة يف التوثيق والضبط واالحتياط
يف كتاب اهلل تعاىل ،حتى تظاهر الكتابة احلفظ ،ويعاضد النقش اللفظ ..وقد كتبوا القرآن
فعال هبذا الرسم وأقرهم رسول اهلل  عىل كتابتهم ،وكان هؤالء ال ُكتَّاب من خرية
الصحابة ،ثم جاء من بعده؛ فكتبوا القرآن هبذا الرسم يف ُص ُحف ،ثم جاء من بعدهم من
وأقر أصحاب النبي  ذلك كله ،وانتهى األمر إىل
استنسخ تلك الصحف يف مصاحفَّ ،
التابعني وتابعي التابعني ،فلم ُخيالف أحد منهم يف هذا الرسم ..ثم يأيت بعض األغبياء من

( )29تأمالت يف إعجاز الرسم القرآين ،ص.23

( )27انظر جملة املجمع الفقهي اإلسالمي .ع1410( 4هـ) .486/
( )28مناهل العرفان ()368/1
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قومنا؛ فرييدون أن يردوا ذلك كله ..أهم أعلم من رسول اهلل  أم من الصحابة أم من
التابعني الذين أقروا ذلك؟
خص اهلل هبا كتابه العزيز ،وال ينتبه هلا إال
قال آخر :بل إن ذلك من األرسار التي ّ
العارفون املحققون من أمثال العارف باهلل عبد العزيز الدباغ؛ الذي نقل عنه تلميذه العالَّمة
رس من أرسار اهلل
أمحد بن املبارك السجلاميس يف كتابه (الذهب اإلبريز) قوله( :رسم القرآن ٌّ
وهوصادر من النبي  ،وهوالذي أمر الكُّتاب من الصحابة أن
املشاهدة ،وكامل الرفعة،
ٌ
يكتبوه عىل هذه اهليئة ،فام نقصوا وال زادوا عىل ما سمعوه من النبي  ،وما للصحابة وال
لغريهم يف رسم القرآن وال شعرة واحدة ،وإنام هوتوقيف من النبي  ،وهوالذي أمرهم
أن يكتبوه عىل هذه اهليئة املعروفة بزيادة األلف ونقصاهنا؛ ألرسار ال هتتدي إليها العقول،
خص اهلل تعاىل به كتابه العزيز دون سائر الكتب الساموية ،وكام أن َن ْظم
وهورس من األرسار َّ
القرآن ُمعجز ،فرسمه ُمعجز ،وكل ذلك ألرسار إهلية وأغراض نبوية ،وإنام خفيت عىل
الناس؛ ألهنا أرسار باطنية ال ُتدرك إال بالفتح الر ّباين؛ فهي بمنزلة األلفاظ واحلروف
املقطعة التي يف أوائل السور؛ فإن هلا أرسار ًا عظيمة ،ومعاين كثرية ،وأكثر الناس ال هيتدون
أمر الرسم الذي
شري إليها ،فكذلك ُ
إىل أرسارها ،وال ُيدركون شيئ ًا من املعاين اإلهلية التي ُأ َ
يف ال ُقرآن حرف ًا بحرف)()30

قال آخر( :)31صدقت ..فكيف هتتدي العقول إىل رس زيادة األلف يف مائة دون فئة،
َاها بِ َأي ٍ
ٍ
يد﴾ ..أم كيف تتوصل
الس َام َء َبنَ ْين َ ْ
وإىل رس زيادة الياء يف ﴿بِ َأ ْييد﴾ من قوله تعاىلَ ﴿ :و َّ
إىل رس زيادة األلف يف ﴿سعوا﴾ من قوله تعاىل يف احلجَ ﴿ :وا َّل ِذي َن س َع ْوا ِيف آ َياتِنَا م َع ِ
اج ِزي َن
ُ
َ
( )31اإلبريز من كالم سيدي عبد العزيز (ص )135

( )30اإلبريز من كالم سيدي عبد العزيز (ص )135
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ِ
اجل ِحي ِم﴾ ،وعدم زيادهتا يف سبأ من قوله تعاىلَ ﴿:وا َّل ِذي َن َس َع ْوا ِيف آ َياتِنَا
ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
اب ْ َ
ِ
م َع ِ
اب ِم ْن ِر ْج ٍز َألِي ٍم﴾ ..وإىل رس زيادهتا يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف َع َق ُروا النَّا َق َة
اج ِزي َن ُأو َلئ َك َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
ُ
َو َعت َْوا َع ْن َأ ْم ِر َر ِّهبِ ْم﴾ ،وحذفها من قوله تعاىلَ ﴿ :و َعت َْوا ُع ُت ًّوا كَبِ ًريا﴾ ..وإىل رس زيادهتا يف
قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْو َي ْع ُف َوا ا َّل ِذي بِ َي ِد ِه ُع ْقدَ ُة النِّكَاحِ ﴾ ،وإسقاطها من قوله تعاىلَ ﴿ :ف ُأو َلئِ َك

ع ََسى اهللُ َأ ْن َي ْع ُف َو َعن ُْه ْم﴾
قال آخر( :)32وكيف هتتدي إىل رس زيادهتا يف ﴿آمنوا وكفروا وخرجوا﴾،
وإسقاطها من ﴿باؤ وجاؤ وتبوؤ وإن فاؤ﴾؟
قال آخر( :)33أم كيف تبلغ العقول إىل وجه حذف األلف يف بعض الكلامت املتشاهبة
دون بعض ،فحذفت ﴿قرآنا﴾ يف يوسف والزخرف ،وأثبتت يف سائر املواضع؟
قال آخر :ومثله إثبات األلف بعد الواو يف ﴿سموات﴾ فصلت وحذفها يف غريها،
وإثبات ﴿امليعاد﴾ مطلقا وحذفه يف األنفال ،وإثبات ﴿رساجا﴾ حيثام كان وحذفه يف
الفرقان ،وكذا يف إطالق بعض التاءات وربطها نحو﴿ :رمحة ،ونعمة ،وقرة ،وشجرة﴾،
فإهنا يف بعض املواضع كتبت بالتاء ،ويف مواضع أخر كتبت باهلاء.
قال آخر :ومثله ﴿الصالة واحلياة﴾ يف بعض املواضع ،حيث كتبت بالواو فيهام
وة الدُّ ْنيا﴾ و﴿ع ََىل حي ٍ
و﴿احلي ِ
ِ
وة﴾ ..ويف بعضها باأللف نحو:
الص َلوة﴾
ََ
َ
َْ َ
يموا َّ
نحوَ ﴿ :أق ُ
ِ
جت َه ْر بِ َص َالتِ َك﴾،
و﴿و َال َ ْ
يح ُه﴾َ ،
﴿ ُق ْل إِ َّن َص َال ِيت َو ُن ُسكي﴾ ،و﴿ ُك ٌّل َقدْ عَلِ َم َص َال َت ُه َو َت ْسبِ َ

و﴿ َأ ْذ َه ْب ُت ْم َط ِّي َباتِ ُك ْم ِيف َح َياتِ ُك ُم الدُّ ْن َيا﴾ ،إىل غري ذلك مما ال يكاد ينحرص.
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قال آخر( : )34وكل ذلك ـ كام يذكر العارفون باهلل ـ ألرسار إهلية وأغراض نبوية،
وإنام خفيت عىل الناس ألهنا من األرسار الباطنية التي ال تدرك إال بالفتح الرباين؛ فهي
بمنزلة األلفاظ واحلروف املقطعة يف أوائل السور؛ فلها أرسار عظيمة ومعان كثرية ،حتى
إن مجيع ما يف السورة التي يف أوهلا تلك احلروف من املعاين واألرسار كلها مندرج حتت
تلك احلروف ،فجميع ما يف سورة (ص) مندرج حتت حرف (ص) ،ومجيع ما يف (ق) و(ن)
و(يس) و(طه) وغري ذلك مندرج يف هذه الرموز ،وأكثر الناس ال هيتدون إىل أرسارها وال
يدركون شيئا من املعاين اإلهلية التي أشري إليها ،حتى ظن مجاعة من الناس أهنا أسامء للسور،
وظنت مجاعة أخرى أهنا أشري هبا إىل أعداد معلومة ،وظنت مجاعة أخرى أهنا من احلروف
املهملة التي ليس وراءها معان ،وكلهم حجبوا اإلطالع عىل املعاين الباهرة العجيبة التي
فيها ،فكذا أمر الرسم الذي يف القرآن حرفا بحرف.
قال آخر( :)35عجبا للمغفلني الذين يتومهون أن الصحابة هم الذين اصطلحوا عىل
الرسم املذكور ..أفال يعلمون أن القرآن العزيز ُكتب يف زمانه  وبني يديه عىل هيئة من
اهليئات ،وحينئذ فال خيلو ما اصطلح عليه الصحابة من أن يكون هو عني اهليئة أو غريها؛
فإن كان عينها بطل اإلصطالح ألنه اخرتاع وابتداع ،وسبقية التوقيت تنايف ذلك وتوجب
اإلتباع ،فإن نسب اتباعهم حينئذ لإلصطالح كان بمنزلة من قال إن الصحابة اصطلحوا
عىل أن الصلوات مخس وعىل أن عدد الركعات مثال أربع.
قال آخر( :)36وإن كان غري ذلك ،فكيف يكون النبي  كتب عىل هيئة كهيئة الرسم
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القيايس مثال ،والصحابة خالفوا ،وكتبوا عىل هيئة أخرى؟
قال آخر( :)37ويف ذلك ما فيه من نسبة الصحابة وأعالم اهلدى إىل املخالفة وذلك
حمال ..فكيف وسائر األمة من الصحابة وغريهم أمجعوا عىل أنه ال جيوز أن يزاد يف القرآن
حرف ،وال أن ينقص منه حرف.
قال آخر( :)38وفوق ذلك كله؛ فإن الكتابة أحد الوجودات األربع ،وما بني الدفتني
كالم اهلل ،فإذا كان النبي  أثبت ﴿الرمحن﴾ و﴿العاملني﴾ ومل يزد األلف يف ﴿مائة﴾ وال
يف ﴿كفروا وأخرجوا﴾ ،وال الياء يف ﴿بأييد﴾ وال يف ﴿أفإن مت﴾ ونحو ذلك ،والصحابة
عاكسوه يف ذلك وخالفوه لزم أهنم ـ وحاشاهم من ذلك ـ ترصفوا يف القرآن الكريم بالزيادة
والنقصان ،ووقعوا فيام أمجعوا هم وغريهم عىل أنه ال حيل ألحد فعله.
قال آخر( :)39بل يلزم عنه تطرق الشك إىل مجيع ما بني الدفتني ،ألنا مهام جوزنا أن
تكون فيه حروف زائدة عىل ما يف علم النبي  وعىل ما عنده ،وأهنا ليست بوحي ،وال من
عند اهلل ،ومل نعلمها بعينها شككنا يف اجلميع.
جوزنا لصحايب أن يزيد يف كتابته حرفا ليس بوحي لزمنا أن نجوز
قال آخر( :)40ولو ّ
لصحايب آخر نقصان حرف من الوحي إذ ال فرق بينهام ،وحينئذ تنحل عروة اإلسالم
بالكلية.
قال آخر( : )41إنام يصح أن يدعى اإلصطالح من الصحابة لو كانت كتابة القرآن
العزيز إنام حدثت يف عرصهم بعد وفاة النبي  ،فثبت أن الرسم توقيفي ال اصطالحي،
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وأن النبي  هو اآلمر بكتابته عىل اهليئة املعروفة.
قال آخر( :)42أما دعواهم أن رسول اهلل  كان ال يعرف الكتابة ،وأن اهلل تعاىل قال
ِ ِ
﴿و َما ُكن َْت َت ْت ُلو ِم ْن َق ْبلِ ِه ِم ْن كِت ٍ
َاب املُْ ْبطِ ُل َ
َاب َو َال َ ُ
ون﴾
خت ُّط ُه بِ َيمين َك إِ ًذا َال ْرت َ
يف وصفهَ :
[العنكبوت ،]48 :فغري صحيح ..فقد كان رسول اهلل  ال يعرفها باإلصطالح والتعلم من
الناس ،وأما من جهة الفتح الرباين فيعلمها ويعلم أكثر منها ،وكيف ال واألولياء األميون
من أمته الرشيفة املفتوح عليهم يعرفون خطوط األمم واألجيال من لدن آدم عليه السالم
وأقالم سائر األلسن وذلك بربكة نوره  ،فكيف به ؟
قال آخر( : )43وقد ذكر األولياء العارفون باهلل أن من فتح اهلل عليه ونظر يف أشكال
الرسم التي يف ألواح القرآن ،ثم نظر يف أشكال الكتابة التي يف اللوح املحفوظ ،وجد حينئذ
تشاهبا كثريا وعاين زيادة األلف يف اللوح املحفوظ يف ﴿كفروا﴾ أو ﴿آمنوا﴾ وغري ذلك،
وعلم أرسارا يف ذلك كله ،وعلم أن تلك األرسار من وراء العقول.
قال آخر( :)44وقد سمعت من بعض شيوخنا ـ وهو من األميني ـ أرسار مجيع ما
ذكرتم ،وقابلته مع ما ذكره أئمة الرسم وفحوله فوجدت كل ما ذكرته صحيحا ..بل إين
سألته عىل سبيل اإلمتحان ،وأنا أعلم أنه ال يعجز عن اجلواب مع كونه ال حيفظ حزب
(سبح) عن الزائد يف ﴿بأييد﴾ ،هل الياء األوىل أو الياء الثانية؟ فقال :الياء الثانية؛ فشككته،
فجزم بأهنا الثانية ..وهذا ما قاله فحول العلامء املختصني بالرسم القرآين.
قال آخر( :)45وهلذا فإن التأمل يف قواعد الرسم القرآين التي ذكرها العلامء يفيد فوائد
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كثرية جدا ،ويف كل اجلوانب ..ولعل أقلها شأنا الداللة عىل القراءات املتنوعة يف الكلمة
الواحدة بقدر اإلمكان ،وذلك أن قاعدة الرسم لوحظ فيها أن الكلمة إذا كان فيها قراءتان
أو أكثر كتبت بصورة حتتملها مجيعا ..فإن كان احلرف الواحد ال حيتمل ذلك بأن كانت
صورة احلرف ختتلف باختالف القراءات جاء الرسم عىل احلرف الذي هو خالف األصل،
وذلك ليعلم جواز القراءة به ،وباحلرف الذي هواألصل ..وإذا مل يكن يف الكلمة إال قراءة
واحدة بحرف األصل رسمت به.
قال آخر( :)46ومن األمثلة عىل ذلك أن الكلمة ُتكتب بصورة واحدة ،وتقرأ بوجوه
احر ِ
ِ
ِ
ان﴾ رسمت يف املصحف العثامين هكذا( :إن
متعددة ،نحو قوله تعاىل﴿ :إِ ْن َه َذان َل َس َ
هدان لساحران) من غري نقط وال شكل وال تشديد وال ختفيف يف نوين إن وهذان ومن غري
ألف وال ياء بعد الذال من هذان ..وجميء الرسم هكذا كان صاحلا عندهم ألن يقرأ
بالوجوه األربعة التي وردت كلها بأسانيد صحيحة ..أوهلا :قراءة نافع ومن معه إذ
يشددون نون إن وخيففون هذان باأللف ..وثانيها :قراءة ابن كثري وحده إذ خيفف النون يف
إن ويشدد النون يف هذان ..وثالثها :قراءة حفص إذ خيفف النون يف إن وهذان باأللف..
ورابعها :قراءة أيب عمرو بتشديد إن وبالياء وختفيف النون يف هذين.
قال آخر( :)47ومن الفوائد التي يفيدها الرسم القرآين إفادة املعاين املختلفة بطريقة
تكاد تكون ظاهرة ،وذلك نحوقطع كلمة [أم] يف قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْم َم ْن َي ُك ُ
ون َع َل ْي ِه ْم َوكِيالً﴾
ووصلها يف قوله تعاىلَ ﴿ :أمن يم ِيش س ِوي ًا ع ََىل ِرص ٍ
اط ُم ْست َِقي ٍم﴾ إذ كتبت هكذا [أمن]
َ ّ
َّ ْ َ ْ
َ
بإدغام امليم األوىل يف الثانية وكتابتهام ميام واحدة مشددة فقط [أم] األوىل يف الكتابة للداللة
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عىل أهنا أم املنقطعة التي بمعنى بل ،ووصل أم الثانية للداللة عىل أهنا ليست كتلك.
قال آخر( :)48ومن الفوائد التي يفيدها الرسم القرآين الداللة عىل معنى خفي دقيق،
َاها بِ َأ ْي ٍد﴾ إذ كتبت هكذا
لس َام َء َبنَ ْين َ
كزيادة الياء يف كتابة كلمة ﴿أيد﴾ من قوله تعاىلَ :
﴿وا َّ
﴿بِ َأي ٍ
يد﴾ وذلك لإليامء إىل تعظيم قوة اهلل التي بنى هبا السامء ،وأهنا ال تشبهها قوة عىل حد
ْ
القاعدة املشهورة وهي :زيادة املبنى تدل عىل زيادة املعنى.
قال آخر( :)49ومن هذا القبيل كتابة هذه األفعال األربعة بحذف الواو ،وهي:
﴿ويدعو اإلنسان ،ويمحواهلل الباطل ،يوم يدعو الداع ،سندعوا الزبانية﴾ ،فإهنا كتبت يف
املصحف العثامين هكذا﴿ :ويدْ ع ْ ِ
األن َْس ُ
انَ ،و َي ْم ُح اهللَُّ ا ْل َباطِ َلَ ،ي ْو َم َيدْ ُع الدَّ اعَِ ،سنَدْ ُع
ََ ُ
الزَّ َبانِ َي َة﴾ ،ولكن من غري نقط وال شكل يف اجلميع.
قال آخر( :)50والرس يف حذفها من ﴿ويدْ ع ْ ِ
األن َْس ُ
ان﴾ هوالداللة عىل أن هذا الدعاء
ََ ُ
سهل عىل اإلنسان يسارع فيه كام يسارع إىل اخلري ،بل إثبات الرش إليه من جهة ذاته أقرب
إليه من اخلري.
﴿و َي ْم ُح اهللَُّ ا ْل َباطِ َل﴾ اإلشارة إىل رسعة ذهابه
قال آخر( :)51والرس يف حذفها من َ
واضمحالله.
قال آخر( :)52والرس يف حذفها من ﴿ َي ْو َم َيدْ ُع الدَّ اعِ﴾ اإلشارة إىل رسعة الدعاء
ورسعة إجابة الداعني.
﴿سنَدْ ُع الزَّ َبانِ َي َة﴾ اإلشارة إىل رسعة الفعل
قال آخر( :)53والرس يف حذفها من َ
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وإجابة الزبانية وقوة البطش.
قال آخر( :)54وقد مجع هذه األرسار املراكيش يف قوله( :والرس يف حذفها من هذه
األربعة رسعة وقوع الفعل وسهولته عىل الفاعل وشدة قبول املنفعل املتأثر به يف الوجود)
قال آخر( : )55وزيادة عىل هذا؛ فإن من الفوائد التي يفيدها الرسم القرآين الداللة
عىل أصل احلركة ،مثل كتابة الكرسة ياء يف قوله تعاىل﴿ :وإِيت ِ
َاء ِذي ا ْل ُق ْر َبى﴾ ،إذ تكتب
َ
﴿س ُأ ِري ُك ْم َد َار
هكذا ﴿وإيتاءى ذي القربى﴾ ،ومثل كتابة الضمة واوا يف قوله تعاىلَ :

ا ْل َف ِ
اس ِقنيَ ﴾ إذ كتبت هكذا سأوريكم ومثل ذلك الداللة عىل أصل احلرف نحوالصالة

والزكاة إذ كتبا هكذا :الصلوة الزكوة ليفهم أن األلف فيهام منقلبة عن واو .من غري نقط
وال شكل كام سبق.
قال آخر( :)56ومن الفوائد التي يفيدها الرسم القرآين إفادة بعض اللغات الفصيحة
مثل كتابة [هاء التأنيث] تاء مفتوحة داللة عىل لغات العرب ..مثل قوله تعاىل﴿ :يوم ي ْأ ِ
ت
َْ َ َ
ال َت َك َّل ُم َن ْف ٌس إِ َّال بِإِ ْذنِ ِه﴾ ،فقد كتبت بحذف الياء للداللة عىل لغة هذيل.
قال آخر( :)57ومن الفوائد التي يفيدها الرسم القرآين محل الناس عىل أن يتلقوا
القرآن من صدور ثقات الرجال وال يتكلوا عىل هذا الرسم العثامين الذي جاء غري مطابق
للنطق الصحيح يف اجلملة.
قال آخر( :)58ويضاف إىل هذا التوثق من ألفاظ القرآن وطريقة أدائه وحسن ترتيله
وجتويده؛ فإن ذلك ال يمكن أن يعرف عىل وجه اليقني من املصحف مهام تكن قاعدة رسمه
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واصطالح كتابته ،فقد ختطئ املطبعة يف الطبع وقد خيفى عىل القارئ بعض أحكام جتويده
كالقلقلة واإلظهار واإلخفاء واإلدغام والروم واإلشامم ونحوها فضال عن خفاء تطبيقها.
قال آخر( :)59وهلذا قرر العلامء أنه ال جيوز التعويل عىل املصاحف وحدها ،بل ال بد
من التثبت يف األداء والقراءة باألخذ عن حافظ ثقة.
قال آخر( : )60لقد رحت أتأمل يف هذه القواعد التي ذكرها علامء الرسم؛ فوجدهتا
مملوءة باألرسار العجيبة ..ففي قاعدة األوىل من قواعد الرسم القرآين ،وهي قاعدة احلذف،
وجدت الكثري من الفوائد واألرسار العجيبة التي ال يمكن التعبري عنها ..ولكم أن تتأملوا
فيها لتكتشفوا أرسارها العجيبة اململوءة باإلعجاز ..فاأللف حتذف من ياء النداء نحو ﴿ َيا
نحو﴿ها َأ ْن ُت ْم﴾ ..ومن كلمة نا إذا وليها ضمري
َّاس﴾ ..ومن ها التنبيه
َ
َأ ُّ َهيا الن ُ
﴿الر ْمح َِن
نحو﴿ َأن َْج ْينَا ُك ْم﴾ ..ومن لفظ اجلاللة ﴿اهللَِّ﴾ ..ومن كلمة ﴿إِ َل َه﴾ ..ومن لفظي َّ
َو ُس ْب َح َ
ان﴾ وبعد الم نحوكلمة َ
ف﴾ وبني الالمني يف نحو﴿ا ْلكَال َل ِة﴾ ..ومن كل
﴿خالئِ َ
مثنى نحو﴿رج ِ
نحو﴿س َّام ُع َ
ون﴾
الن﴾ ..ومن كل مجع تصحيح ملذكر أوملؤنت
َ ُ
َ
َات﴾ ..ومن كل مجع عىل وزن مفاعل وشبهه نحو﴿املَْس ِ ِ
﴿املُْؤْ ِمن ِ
﴿والن ََّص َارى﴾..
اجد﴾ َ
َ
ومن كل عدد نحو﴿ َث َ
الث﴾
َري َبا ٍغ َوال
قال آخر( :)61وحتذف الياء من كل منقوص منون رفعا وجرا نحو﴿غ ْ َ
ونَ ،ف َأر ِس ُل ِ
ونَ ،فار َهب ِ
ون ،و َخا ُف ِ
ون ،وا َّت ُق ِ
َاد﴾ ..ومن هذه الكلامت ﴿و َأطِيع ِ
ع ٍ
ون،
ْ ُ
َ
َ
َ ُ
ْ
َفا ْعبدُ ِ
ون﴾ إال ما استثني ..وحتذف الواو :إذا وقعت مع واوأخرى يف نحو﴿ :ال َي ْست َُو َ
ون،
ُ
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َف ْأووا إِ َىل ا ْلكَه ِ
ف﴾ ..وحتذف الالم :إذا كانت مدغمة يف مثلها نحو :الليل والذي إال ما
ْ
ُ
استثني.
قال آخر( : )62وهناك حذف ال يدخل حتت قاعدة كحذف األلف من كلمة مالك،
وكحذف الياء من إبراهيم ،وكحذف الواو من هذه األفعال األربعة﴿ :ويدعو اإلنسان،
ويمحو اهلل الباطل ،يوم يدعو الداع ،سندعوالزبانية﴾
قال آخر( : )63وهكذا أنا ..فقد وجدت يف القاعدة الثانية ،وهي قاعدة الزيادة،
الكثري من املعاين واألرسار ..فأنتم تعلمون أن األلف تزاد بعد الواو يف آخر كل اسم
جمموع ،أويف حكم املجموع مثل﴿ :مالقوا رهبم ،بنوا إرسائيل ،أولوا األلباب﴾ ،وبعد
اهلمزة املرسومة واوا نحو﴿تَاهللَِّ َت ْف َت ُأ﴾ ،فإهنا ترسم هكذا﴿ :تاهلل تفتؤا﴾ ،ويف كلامت ﴿مائة
﴿و َت ُظن َ
ُّون بِاهللَِّ ال ُّظنُونَا﴾ ،وقوله:
ومائتني والظنون والرسول والسبيل﴾ يف قوله تعاىلَ :
السبِيال﴾؛ فكل هذه األمثلة ترسم بدون ألف
َ
الر ُسوال﴾ ،وقولهَ ﴿ :ف َأ َض ُّلونَا َّ
﴿و َأ َط ْعنَا َّ
هكذا﴿ :أنجينكم ..اهلل ..إله ..الرمحن﴾ ،وغريها.
قال آخر( :)64وهكذا تزاد الياء يف هذه الكلامتَ ﴿ :نب َأ ،آنَاءِ ،من تِ ْل َق ِ
اء ،بِ َأ ِّي ُك ُم
َ ْ
َ
ون ،بِ َأي ٍد﴾ ،وتزاد الواو يف نحو﴿ ُأو ُلوُ ،أو َلئِ َكُ ،أ ِ
ِ
والت﴾
والءُ ،أ
املَْ ْف ُت ُ ْ
قال آخر( :)65وهكذا أنا ..فقد وجدت يف القاعدة الثالثة ،وهي قاعدة اهلمز ،الكثري
من املعاين واألرسار ..فأنتم تعلمون أن اهلمزة إذا كانت ساكنة تكتب بحرف حركة ما قبلها
نحو﴿ائ َْذ ْن ،اؤْ ُمتِن ،ا ْلب ْأس ِ
اء﴾ إال ما استثني ..أما اهلمزة املتحركة فإن كانت أول الكلمة
َ َ َ

( )62مناهل العرفان ()369/1

( )64مناهل العرفان ()370/1

( )63مناهل العرفان ()370/1

( )65مناهل العرفان ()370/1

35

وب،
واتصل هبا حرف زائد كتبت باأللف مطلقا سواء أكانت مفتوحة أم مكسورة نحو﴿ َأ ُّي َ
ُأو ُلو ،إِ َذاَ ،س َأ ْ ِ
فَ ،س ُأن ِْز ُلَ ،فبِ َأ ِّي﴾ إال ما استثني.
رص ُ
قال آخر( : )66وإن كانت اهلمزة وسطا فإهنا تكتب بحرف من جنس حركتها
نحو﴿س َأ َلُ ،سئِ َلَ ،ت ْق َر َأ ُه﴾ إال ما استثني ..وإن كانت متطرفة كتبت بحرف من جنس حركة
َ
ِ
نحو﴿مل ُء
نحو﴿س َبأٍَ ،شاطِ ِئُ ،لؤْ ُلؤٌ ﴾ إال ما استثني ..وإن سكن ما قبلها حذفت
ما قبلها
َ
ْاألَ ْر ِ
ب َء﴾ إال ما استثني ..واملستثنيات كثرية يف الكل.
اخل ْ
ضُ ،خي ِْر ُج ْ َ
قال آخر( : )67وهكذا أنا ..فقد وجدت يف القاعدة الرابعة ،وهي قاعدة البدل،
الك ثري من املعاين واألرسار ..فأنتم تعلمون أن األلف تكتب واوا للتفخيم يف مثل الصالة
رستَى
والزكاة واحلياة إال ما استثني ،وترسم ياء إذا كانت منقلبة عن ياء نحو﴿ َيت ََو َّفا ُك ْم َيا َح ْ َ
َيا َأ َس َف ْى﴾ ..وكذلك ترسم األلف ياء يف هذه الكلامت﴿ :إِ َىل ،ع ََىلَ ،أنَّى ـ بمعنى كيف ـ
َمتَىَ ،ب َىلَ ،حتَّىَ ،لدَ ى﴾ ما عدا ﴿ َلدَ ى ا ْل َب ِ
اب﴾ يف سورة يوسف فإهنا ترسم ألفا.
قال آخر( : )68وهكذا ترسم النون ألفا يف نون التوكيد اخلفيفة ويف كلمة إذن..
َت﴾ بالبقرة واألعراف وهود ومريم والروم
﴿ر ْمح َ
و ُترسم هاء التأنيث تاء مفتوحة يف كلمة َ
والزخرف ،ويف كلمة ﴿نِ ْع َم َة﴾ بالبقرة وآل عمران واملائدة وإبراهيم والنحل ولقامن وفاطر
والطور ،ويف كلمة ﴿ َل ْعنَ ُة اهللَِّ﴾ ،ويف كلمة معصية بسورة قد سمع ..ويف هذه الكلامت :إن
شجرة الزقوم قرة عني جنة نعيم بقية اهلل ويف كلمة امرأة أضيفت إىل زوجها نحوامرأة
عمران امرأة نوح ويف غري ذلك.
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قال آخر( : )69وهكذا أنا ..فقد وجدت يف القاعدة اخلامسة ،وهي قاعدة الوصل
والفصل ،الكثري من املعاين واألرسار ..فأنتم تعلمون أن كلمة [أن] بفتح اهلمزة توصل
بكلمة ال إذا وقعت بعدها ،ويستثنى من ذلك عرشة مواضع .منها﴿ :أن ال تقولوا ،أن ال
تعبدوا إال اهلل﴾ ..وكلمة [من] توصل بكلمة ما إذا وقعت بعدها ،ويستثنى ِ
َت
﴿م ْن َما َم َلك ْ
َأيام ُن ُكم﴾ يف النساء والروم ِ
و﴿م ْن َما َرزَ ْقنَا ُك ْم﴾ يف سورة املنافقني ..وكلمة [من] توصل
َْ ْ
بكلمة من مطلقا ..وكلمة [عن] توصل بكلمة [ما] إال قوله تعاىل ﴿ َع ْن َما ُهنُوا َعنْ ُه﴾..
﴿وإِ ْن َما ُن ِر َين ََّك﴾،
وكلمة [إن] بالكرس توصل بكلمة [ما] التي بعدها إال قوله تعاىلَ :
وكلمة [أن] بالفتح توصل بكلمة [ما] مطلقا من غري استثناء ..وكلمة [كل] توصل بكلمة
ِ
و﴿م ْن ُك ِّل َما َس َأ ْل ُت ُمو ُه﴾..
[ما] التي بعدها إال قوله تعاىل ﴿ ُك َّل َما ُر ُّدوا إِ َىل ا ْل ِف ْتن َِة﴾،
ِِ
ور َب َام ،و َك َأن ََّامَ ،و ْي َك َأ َّن ُه﴾ ونحوها.
وتوصل كلامت ﴿نع َّامُ ،
قال آخر( : )70وهكذا أنا ..فقد وجدت يف القاعدة السادسة ،وهي قاعدة ما فيه
قراءتان ،الكثري من املعاين واألرسار ..فأنتم تعلمون أن الكلمة إذا قرئت عىل وجهني تكتب
برسم أحدمها كام رسمت الكلامت اآلتية بال ألف يف املصحف وهيَ ﴿ :مالِ ِك َي ْو ِم الدِّ ِ
ين،
ُخي ِ
َاد ُع َ
وه ْم﴾ ونحوها وكلها مقروءة بإثبات األلف وحذفها..
وسىُ ،ت َفا ُد ُ
ون اهللَََّ ،و َواعَدْ نَا ُم َ
وكذلك رسمت الكلامت اآلتية بالتاء املفتوحة وهي ﴿غيابة اجلب ،أنزل عليه ـ يف
العنكبو ت ـ ثمرة من أكاممها ـ يف فصلت ـ وهم يف الغرفة آمنون ـ يف سبأ ـ﴾ ،وذلك ألهنا
مجعاء مقروءة باجلمع واإلفراد ..وغري هذا كثري.
قال آخر :اسمحوا يل أن أذكر لكم بعض ما أداين إليه التدبر والتأمل يف هذا اجلانب
( )70مناهل العرفان ()370/1
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اإلعجازي العظيم ..لقد رأيت أن وجود كلمة ُقرآنية برسم خمتلف يف آية يلفت النظر إىل
أن هناك أمر ًا عظي ًام جيب تدبره.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك أين وجدت أنه يف حالة زيادة أحرف الكلمة عن
الكلمة املعتادة؛ ّ
فإن هذا يعني زيادة يف امل ْبنى ،يتبعه زيادة يف امل ْعنى.
قال آخر :ووجدت أن زيادة املبنى ُيمكن أن يؤدي إىل معنى الرتاخي ،أوالتمهل،
أوالتأمل والتفكر ،أوانفصال أجزاءه.
قال آخر :ووجدت أنه يف حالة نقص حروف الكلمة؛ ّ
فإن هذا يعني إما ُرسعة
احلدث ،أوانكامش املعنى وضغطه ،أوتالحم أجزائه.
قال آخر( : )71ومن األمثلة عىل ذلك ،أين وجدت اإلعجاز قائام يف حذف بعض
األحرف من بعض ا لكلامت ..فمثال إن حذف األلف من كلمة (بسم) ،والتي جاء بعدها
لفظ اجلاللة (اهلل) ،يدل و ُيوحي بأنه جيب علينا الوصول إىل اهلل تعاىل ،واملبادرة إىل الصلة
معه تعاىل بأقرص الطرق ،وأرسع الوسائل؛ وهوما يدل عليه قوله تعاىلِ ْ :
الرص َ
اط
﴿اهدنَا ِّ َ
ِ
يم﴾ [الفاحتة ،]6 :وهوالذي ُيوصل بأرسع وأقرص الطرق ..واحلرف الوحيد الذي
املُْ ْستَق َ
يمكن حذفه من كلمة (باسم) دون تغيري ُنطق الكلمة هو(حرف األلف) ..لذا فقد تم
حذفه للتوجه إىل اهلل وأخذ الربكة منه يف أي عمل نعمله بأرسع ما يمكن وبأقرص طريق.
قال آخر :أما يف احلاالت األخرى والتي ورد فيها (باسم) ،بإثبات األلف ،كقوله
ِ
اس ِم َر ِّب َك
اس ِم َر ِّب َك ا ْل َعظي ِم﴾ [الواقعة ،]74 :وقوله﴿ :ا ْق َر ْأ بِ ْ
تعاىل :قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ف َس ِّب ْح بِ ْ

( )71انظر يف هذه األمثلة وغريها :كتاب تأمالت يف إعجاز الرسم القرآين

كتبت يف الدفاع عن الرسم العثامين ،بل بيان إعجازه.

وإعجاز التالوة والبيان ،حممد شملول ،وهو من أشهر الكتب املعارصة التي
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ا َّل ِذي َخ َل َق﴾ [العلق ،]1 :فإن ذلك بسبب أن كلمة ﴿ َر ِّب َك﴾ تأيت ُمشرتكة بني اهلل تعاىل وخلقه،
السجن﴿ :ا ْذ ُك ْر ِين ِعنْدَ َر ِّب َك﴾
كام قال تعاىل حكاية عن يوسف عليه السالم ،قوله لزميله يف ّ
[يوسف]42 :

قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن حذف حرف من الكلمة يضغط مبناها ،و ُيرسع
من َو ْق ِع َها؛ َف ُتؤدي املعنى املطلوب ،وهوالرسعة عىل خري وجه ،وهذا إعجاز القرآن الكريم
والرسم القرآين..
ق ال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ،أن كلمة ﴿سموات﴾ وردت هكذا ،هبذا الرسم
بدون ألف رصحية ( 189مرة) يف القرآن الكريم كله ..ووردت (مرة واحدة) فقط بألف
اه َّن َس ْب َع
رصحية بعد حرف (و) بالرسم القرآين (سموات) ،وذلك يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف َق َض ُ
ٍ
سامو ٍ
ات ِيف َي ْو َم ْ ِ
يح َو ِح ْف ًظا َذلِ َك
الس َام َء الدُّ ْن َيا بِ َم َصابِ َ
ََ َ
ني َو َأ ْو َحى ِيف ُك ِّل َس َامء َأ ْم َر َها َوزَ َّينَّا َّ
َت ْق ِد ُير ا ْل َع ِز ِيز ا ْل َعلِي ِم﴾ [فصلت ..]12 :وحني نتدبر هذه اآلية الكريمة وما قبلها من آيات ،نجد
أن القرآن الكريم يتعرض لقضية ُكربى هي قضية خلق الساموات واألرض ،وترتيب هذا
اخللق ومدته ،وتقدير األقوات يف األرض؛ لذا فإن القضية ُمهمة جد ًا ،وحتتاج إىل تد ُّبر
وتفكر؛ وهلذا ،فقد جاءت كلمة (سموات) بالرسم غري العادي هذه املرة لتلفت النّظر إىل
رضورة الوقوف ،وتدبر املعاين اجلليلة هلذه اآليات ،والتي صعب فهمها عىل بعض الناس،
خاصة يف حساب أيام اخللق الستة.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ،أن كلمة ﴿امليعاد﴾ وردت بألف رصحية يف وسط
الكلمة ( 5مرات) يف القرآن الكريم كله ،وكلها تتكلم عن امليعاد الذي َوعَده اهلل؛ لذلك
﴿ر َّبنَا
جاء هذا (امليعاد) واضح ًا ورصحي ًا وال ريب فيه ..ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىلَ :
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َّاس لِيو ٍم َال ريب فِ ِ
ِ
ف املِْي َعا َد﴾ [آل عمران ،]9 :وقوله﴿ :إِن ََّك َال
يه إِ َّن اهللََّ َال ُخيْلِ ُ
َْ َ
إِن ََّك َجام ُع الن ِ َ ْ
ف املِْي َعا َد﴾ [الرعد ،]31 :وقولهُ ﴿ :ق ْل
ف املِْي َعا َد﴾ [آل عمران ،]194 :وقوله﴿ :إِ َّن اهللََّ َال ُخيْلِ ُ
ُختْلِ ُ
َل ُك ْم ِمي َعا ُد﴾ [سبأ ،]30 :وقولهَ :
ف اهللَُّ املِْي َعا َد﴾ [الزمر ،]20 :غري أن هذه الكلمة وردت
﴿ال ُخيْلِ ُ
مرة واحدة فقط ،وذلك برسم خيتلف بدون ألف رصحية عىل شكل ﴿امليعـد﴾؛ وذلك حني
ِ ِ
م ِيف املْي َعـد﴾ [األنفال:
ُنسب هذا امليعاد إىل (البرش) حيث قال تعاىلَ :
﴿و َلوت ََواعَدْ ُت ْم َال ْخ َت َل ْف ُت ْ
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قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ،أن كلمة ﴿سعوا﴾ وردت بشكلها العادي مرة
واحدة ،ووردت ﴿سعو﴾ بشكلها غري العادي بدون ألف يف آخرها مرة واحدة أيض ًا يف
القرآن الكريم كله ،و ُتوحي كلمة ﴿سعو﴾ بنقص األلف يف آخرها؛ أن هذا السعي رسيع
جد ًا ،وكله نشاط ،وهوحسب اآلية الكريمة سعي يف إنكار آيات اهلل ،وهوما جلب عىل
الكافرين عذابا من رجز أليم يف الدنيا ،باإلضافة إىل عذاب جهنم ،وبئس املصري يف
﴿وا َّل ِذي َن س َع ْوا ِيف آ َياتِنَا م َع ِ
اج ِزي َن ُأو َلئِ َك
اآلخرة ..ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىلَ :
ُ
َ
ِ
َأصحاب ْ ِ
﴿وا َّل ِذي َن س َع ْوا ِيف آ َياتِنَا م َع ِ
اب
اج ِزي َن ُأو َلئ َك َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اجلحي ِم﴾ [احلج ،]51 :وقولهَ :
ُ
َ
ْ َ ُ َ
ِ
ِ
يم﴾ [سبأ ،]5 :أي يف الدنيا باإلضافة إىل عذاب اآلخرة.
م ْن ِر ْج ٍز َأل ٌ
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ،أن كلمة ﴿نعمة﴾ وردت بالتاء املربوطة  25مرة
يف القرآن الكريم ..ووردت ﴿نعمت﴾ بالتاء املفتوحة  11مرة يف القرآن الكريم ..ونالحظ
حني نتدبر اآليات الكريمة التي وردت فيها نعمت بالتاء املربوطة أهنا تتحدث إما عن نعم
اهلل الظاهرة للعيان ،وهي النعم العامة للبرش مجيع ًا ،أو عن أقل َشء يطلق عليه ﴿نعمة﴾
مثل﴿:و َما بِ ُك ْم ِم ْن نِ ْع َم ٍة َف ِم َن اهللَِّ﴾ [النحل ،]53 :أي أن ما بكم من أقل َشء يطلق عليه
َ
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﴿نعمة﴾ فهومن اهلل وليس أي خملوق بقادر عىل أن ينعم عليكم بأقل نعمة ..وطبيعي أن
تأيت كلمة ﴿نعمة﴾ يف هذا املجال بالتاء املربوطة ألهنا حمدودة ومربوطة ..أما حني تأيت
﴿نعمت﴾ بالتاء املفتوحة فإهنا تدل عىل النعمة اخلاصة التي وهبها اهلل تعاىل للمؤمنني من
عباده ،كام أهنا تدل عىل النعم املفتوحة التي ال يمكن إحصاء عددها ..وألجل ذلك؛ فإنه
حينام تذكر ﴿نعمت﴾ يف أي آية من القرآن الكريم ،يكون ذلك من أجل لفت انتباه قارئ
القرآن لتدبر هذه اآلية وما حوهلا من آيات واستخالص احلكمة والعربة.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ،أن كلمة ﴿الربوا﴾ وردت عىل هذا الشكل يف
القرآن الكريم  7مرات ..ووردت كلمة ﴿ربا﴾ مرة واحدة فقط يف القرآن الكريم كله..
وقد جاءت كلمة ﴿الربوا﴾ هبذا الشكل لتلفت النظر إىل خطورة استخدام الربا يف
معامالت الناس ،وأن اهلل قد حرم الربا ،وأن اهلل يمحق الربا ويريب الصدقات ..أما كلمة
﴿ربا﴾ فقد جاءت مرة واحدة ،وهي خاصة بأقل َشء يطلق عليه ربا ،فهو ال يربو عند
﴿وما َآ َت ْي ُتم ِم ْن ِر ًبا لِري ُب َوا ِيف َأم َو ِ
ال الن ِ
َّاس َف َال َي ْر ُبوا ِعنْدَ اهللَِّ َو َما َآ َت ْي ُت ْم ِم ْن
ْ
ْ
اهلل ،كام قال تعاىلَ َ :
َْ
زَ ك ٍ
ون َو ْج َه اهللَِّ َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْض ِع ُف َ
َاة ُت ِريدُ َ
ون﴾ [الروم ،]39 :ونالحظ أن كلمة ﴿يربوا﴾ تزيد
حرف (األلف) يف آخرها لتوحي بمعنى الربا وهي الزيادة.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ،أن كلمة ﴿العلمؤ﴾ وردت مرتني يف القرآن
الكريم كله ..ومل ترد إال هبذه الصورة اخلاصة لتدل عىل املكانة العظيمة واملنزلة الكبرية
للعلامء ،وأهنم ليسوا سواء مثل باقي الناس ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َه ْل َي ْست َِوي ا َّل ِذي َن َي ْع َل ُم َ
ون
َوا َّل ِذي َن َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [الزمر ،]9 :وهي يف حمل رفع ،قال تعاىلَ ﴿ :أ َو َمل ْ َي ُك ْن َهل ُ ْم َآ َي ًة َأ ْن َي ْع َل َم ُه
ُع َلمـؤُ ا بنِي إِرسائِ َيل﴾ [الشعراء ،]197 :وقال﴿ :إِنَّام َخي َْشى اهللََّ ِمن ِعب ِ
اد ِه ا ْل ُع َل َمـؤُ ا﴾ [فاطر،]28 :
ْ َ
َ َ
َ
ْ َ
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ويف هذا اآلية يتبني لنا من هذه الصورة اخلاصة ﴿العلمؤا﴾ ،وهي التي ال تأيت إال يف حمل
رفع دقة وعظمة القرآن للرد عىل هؤالء الذين يقولون إن العلامء مفعول به أي يف حمل
نصب.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ،أن كلمة ﴿فإن﴾ التي وردت بشكلها العادي
مرات عديدة موزعة عىل آيات القرآن الكريم ،غري أنه حينام تعرض القرآن الكريم لذكر
موت الرسول  فقد خصه بكلمة ﴿أفإين﴾ بشكلها غري العادي ،وذلك يف قوله تعاىل:
ِِ
ِ
﴿و َما حمُ ََّمدٌ إِ َّال َر ُس ٌ
ات َأو ُقتِ َل ا ْن َق َل ْب ُت ْم ع ََىل َأ ْع َقابِ ُك ْم﴾
الر ُس ُل َأ َفإِي ْن َم َ
َ
ول َقدْ َخ َل ْت م ْن َق ْبله ُّ
[آل عمران ،]144 :حيث أهنا زادت حرف (الياء) ،وذلك ليلفت النظر إىل أن رسول اهلل 
سيموت مثل البرش مجيع ًا ،وعىل املسلمني أال ينقلبوا عىل أعقاهبم بعد موته ،وأال يصيبهم
ذلك احلدث بالذهول وعدم االتزان ..وإنام يتامسكوا ويعلموا أن اهلل تعاىل مل جيعل ألحد
من قبله اخللد.
قال آخر :عل ًام بأهنا وردت يف سائر املواضع بدون (الياء) ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َلئِ ْن
ُمت ُّْم َأو ُقتِ ْل ُت ْم َ ِ
ْرش َ
َاح َع َل ْي ُك ْم﴾
ون﴾ [آل عمران ،]158 :وقولهَ ﴿ :فإِ ْن َخ َر ْج َن َف َال ُجن َ
إل َىل اهللَِّ ُحت َ ُ
[البقرة ،]240 :وقولهَ ﴿ :فإِ ْن َآمنُوا بِ ِم ْث ِل ما َآمنْ ُت ِ
م بِه﴾ [البقرة]137 :
َ َ ْ
َ
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ،أن كلمة ﴿أهيا﴾ وردت بشكلها املعتاد يف القرآن
الكريم  150مرة غري أهنا وردت بشكل خمتلف ﴿أيه﴾ بنقص األلف التي يف آخرها يف
ون َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُح َ
ثالث مواضع فقط وهي قوله تعاىلَ ﴿ :و ُتو ُبوا إِ َىل اهللَِّ َمجِي ًعا َأ ُّيه املُْؤْ ِمنُ َ
ون﴾
[النور ،]31 :لتوحي باإلرساع يف التوبة ،وأنه جيب عىل أي مؤمن أن يتوب عن أي خطأ يرتكبه
بأقىص رسعة وأال يتوانى يف ذلك ..ومثلها قوله تعاىل﴿ :و َقا ُلوا يـ َأيه الس ِ
اح ُر ا ْد ُع َلنَا َر َّب َك﴾
َ
ُّ َّ
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[الزخرف]49 :

لتوحي بالعجلة التي تطلبها فرعون وملئه من موسى عليه السالم لرفع

العذاب عنهم ،كام أنه من املمكن بأن توحي بأن فرعون وملئه حياولون التقليل من شأن
موسى عليه السالم ومثلها قوله تعاىلَ ﴿ :سنَ ْف ُر ُغ َل ُك ْم َأ ُّيه ال َّث َق َال ِن﴾ [الرمحن ]31 :لتوحي
بالتهوين من أمر (الثقلني) ومها اإلنس واجلن لدى اهلل تعاىل.

 2ـ القصد واالعتدال:
ما إن وصل احلديث هبم إىل هذا املوضع ،حتى بدا يل معلمي اجلديد [معلم القصد
واالعتدال] بطلعته البهية وأنواره الساطعة؛ فانرصفت أنظار القوم كلهم إليه ،وبانبهار
يم﴾ [يوسف]31 :
رشا إِ ْن َه َذا إِ َّال َم َل ٌك ك َِر ٌ
شديد ،وكأهنم يقولون بلسان حاهلمَ ﴿ :ما َه َذا َب َ ً

وبمجرد ظهوره ،قال :بورك فيكم أهيا احلريصون عىل القرآن الكريم ..لكن أرجو
أن يتسع صدركم لبعض اإلشكاالت التي أريد طرحها عليكم ،وأريد أن جتيبوين بكل
صدق وأمانة ،كام هو املعهود من كل تالميذ القرآن الكريم.
قال أحدهم ،وكان كبريهم ،وبانبهار :نعم ..لك ذلك ..فسل ما بدا لك ،وسنجيبك
إن شاء اهلل بام يمليه علينا الصدق واإلخالص والتجرد.
قال آخر :وجهك يبدو متنورا بنور القرآن ،ونحن ال نستطيع أن نقابله إال بام ُيقابل
به القرآن من التعظيم واإلجالل.
قال املعلم :أنا أشيد أوال باهتاممكم بالرسم الذي ُكتبت به املصاحف ..أو اعتبار
البحث يف ذلك علام ..أو وجود متخصصني يف ذلك ..حتى ُحيفظ للقرآن رسمه ،كام ُحفظ
له نطقه ..لكن اإلشكال الذي أريد أن أطرحه عليكم هو جدوى نرش القرآن الكريم هبذا
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الرسم الذي ال يعرفه عامة الناس ،بل يتناقض مع القواعد التي يدرسون هبا دراستهم
العادية؛ فأنا ال أقصد من حواري معكم دعوتكم إىل استئصال وإلغاء كل ما تعلمتموه
وبحثتم فيه ،وإنام إىل حرصه يف دائرة املختصني املحدودة ،ال لسائر الناس.
قال أحد احلضور :وما تقول يف كل األدلة التي طرحناها ..والتي تبدأ بإمجاع األمة..
فهل ترى من اجلائز أن ُخيرق اإلمجاع؟
قال املعلم :لكل إمجاع مؤسسون؛ فمن أسس هلذا اإلمجاع الذي حيرم خمالفته؟
قال أحدهم :الصحابة الذين كتبوا املصاحف ،فقد أمجعوا عىل كتابتها بذلك
الشكل.
قال املعلم :إن كان قد وقع اإلمجاع من الصحابة عىل كتابتها بذلك الشكل؛ فلم
ختالفوهنم ..بل مل خالفهم سلفكم األول؟
قال أحدهم :ما تقول يا هذا ..نحن أحرص الناس عىل اتباع الصحابة؟
قال املعلم :فهل املصاحف التي تنرشوهنا اآلن بني العامة واخلاصة ،وتعلمون هبا
الصبية الصغار هي نفسها التي كتبها الصحابة ،أم أن أشياء جديدة ُأدخلت فيها.
سكتوا؛ فأشار يل املعلم ،فقلت( :)72بل هناك الكثري من األشياء اجلديدة التي
ُأدخلت فيها ،ومنها ما نراه يف املصاحف من جتزئة إىل أرباع وأحزاب وغريها ..فقد كانت
املصاحف األوىل جمردة من التجزئة ..وملا امتد الزمان بالناس جعلوا يفتنون يف املصاحف
وجتز ئتها عدة جتزئات خمتلفة االعتبارات ،فمنهم من قسم القرآن ثالثني قسام وأطلقوا عىل
كل قسم منها اسم اجلزء بحيث ال خيطر بالبال عند اإلطالق غريه ،وجرى عىل ذلك
( )72مناهل العرفان ()409/1

44

أصحاب الربعات إذ طبعوا كل جزء نسخة مستقلة وجمموع النسخ اجلامعة للقرآن كله
يسمونه ربعة ..ومنهم من قسموا اجلزء إىل حزبني ،ومن قسموا احلزب إىل أربعة أجزاء
سموا كل واحد منها ربعا ..ومنهم من وضعوا كلمة مخس عند هناية كل مخس آيات من
السورة ،وكلمة عرش عند هناية كل عرش آيات منها؛ فإذا انقضت مخس أخرى بعد العرش
أعادوا كلمة مخس؛ فإذا صارت هذه اخلمس عرشا أعادوا كلمة عرش ،وهكذا دواليك إىل
آخر السورة ..وبعضهم كان يكتب يف موضع األمخاس رأس اخلاء بدال من كلمة مخس،
ويكتب يف موضع األعشار رأس العني بدال من كلمة عرش ..وبعضهم كان يرمز إىل رؤوس
اآلي برقم عددها من السورة أومن غري رقم ..وبعضهم كان يكتب فواتح للسور كعنوان
ينوه فيه باسم السورة وما فيها من اآليات املكية واملدنية إىل غري ذلك.
قال املعلم :فهل اكتفوا هبذه اإلضافات؟
قلت( : )73ال ..فكلام امتد الزمان بالناس ازدادت عنايتهم بتيسري الرسم القرآين،
وقد اختذ هذا التيسري أشكاال خمتلفة ،حيث كان اخلليل بن أمحد أول من صنف النقط،
ورسمه يف كتاب ،وذكر علله ،وأول من وضع اهلمزة والتشديد والروم واإلشامم ..ومل يكد
أبو حاتم السجستاين يؤلف كتابه عن نقط القرآن وشكله حتى يكون رسم املصاحف قد
قارب الكامل ،حتى إذا كان هناية القرن اهلجري الثالث بلغ الرسم ذروته من اجلودة
واحلسن ،وأصبح الناس يتنافسون يف اختيار اخلطوط اجلميلة ،وابتكار العالمات املميزة
حتى جعلوا للحرف املشدد عالمة كالقوس ،وأللف الوصل جرة فوقها أو حتتها أو
وسطها ،عىل حسب ما قبلها من فتحة أو كرسة أو ضمة.
( )73مباحث يف علوم القرآن لصبحي الصالح (ص )94
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قال املعلم :فهل اتفق اجلميع عىل هذه اإلضافات ،أم أن هناك من وقف منها موقفا
سلبيا؟
قلت( :)74بل هناك من وقف منها موقفا سلبيا ،وكرهها ،ومن األمثلة عىل ذلك ما
رواه أبو عبيد ،عن النخعي أنه كره نقط املصاحف ..وأخرج ابن أيب داود عنه أنه كان يكره
العوارش ،والفواتح ،وتصغري املصحف ،وأن ُيكتب فيه سورة كذا وكذا ،وملا أيت بمصحف
مكتوب فيه سورة كذا ،كذا آية قال :امح هذه؛ فإن ابن مسعود كان يكرهه ..وعن اإلمام
مالك أنه كره العشور التي تكون يف املصحف باحلمرة وغريها ،وعنه أنه قال :ال بأس
بالنقط يف املصاحف التي يتعلم فيها الغلامن ،أما األمهات فال.
قال املعلم :فقد احتاجوا إىل إضافة النقاط وعالمات التشكيل وغريها خمالفني
بذلك شكل املصاحف التي تدافعون عنها اآلن؟
قال أحدهم :يمكنك أن تقول ذلك ..لكن اإلمجاع أيضا وقع عىل ذلك؛ فنحن نتبع
اإلمجاع اجلديد.
قال املعلم :فام سبب اإلمجاع اجلديد؟
قال أحدهم( : )75ألن احلال قد تغريت عام كان يف العهد األول ،ولذا اضطر
املسلمون إىل نقطه وشكله للمحافظة عىل القرآن من اللحن والتغيري والتصحيف ،وللتيسري
عىل احلفاظ والقارئني.
قال آخر :وهلذا؛ فإن املسلمني بعد أن كانوا يكرهون ذلك صار واجبا أو مستحبا،
ملا هو مقرر يف علم األصول من أن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما ،وقد قال اإلمام
( )75املدخل لدراسة القرآن الكريم (ص )384

( )74املدخل لدراسة القرآن الكريم (ص )383
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النووي يف التبيان( :قال العلامء :ويستحب نقط املصحف وشكله ،فإنه صيانة من اللحن
فيه وتصحيفه ،وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط فإنام كرها ذلك يف ذلك الزمان خوفا
من التغيري فيه ،وقد أمن ذلك اليوم ،فال منع ،وال يمنع من ذلك لكونه حمدثا ،فإنه من
املحدثات احلسنة فال يمنع منه كنظائره ،مثل تصنيف العلم وبناء املدارس والرباطات،
وغري ذلك واهلل أعلم واخلطب يف هذا ونحوه مثل التنبيه عىل الوقوف والسكتات سهل ما
دام الغرض هو التيسري والتسهيل عىل القارئ ،وما دام األمر بعيدا عن اللبس والتزيد
واالختالق وما دام األمن متوفرا) ()76

قال املعلم :فلم فعلوا ذلك ،وخرقوا اإلمجاع القديم؟
قال أحدهم :اخلوف عىل أن ُيقرأ القرآن الكريم بطريقة خاطئة ،فاحلفظ عىل سالمة
القراءة أهم وأوجب.
قال املعلم :فهل ترون عامة الناس اآلن يقرؤون القرآن قراءة صحيحة؟
قال أحدهم :إن شئت الصدق ،هم ال يفعلون ذلك ...ولذلك حيتاجون إىل معلم
ليصحح هلم.
قال املعلم :فهل ُيتاح املعلم الذي تذكرون لعامة الناس ،ويف مجيع أقطار األرض،
أم أن ذلك غري ممكن.
سكتوا ،فقال املعلم :أنتم تعلمون أن ذلك غري ممكن ..بل مستحيل ..وحتى لو كان
هناك معلمون يف مجيع أقطار األرض؛ فليس هناك من يستعد للجلوس إليهم ،ليتعلم أمثال
هذه العلوم التي ال يرى هلا أي رضورة.
( )76التبيان يف آداب محلة القرآن (ص )189
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قال أحدهم :لكن ما تقول يف اإلمجاع الذي انعقد بعد ذلك؟
أشار يل املعلم ،فقلت :مل ينعقد اإلمجاع أبدا عىل ذلك ..ومن األمثلة عىل املخالفني
لذلك القايض أبو بكر الباقالين يف كتابه االنتصار ،حيث يقول( :وأما الكتابة فلم يفرض
اهلل عىل األمة فيها شيئا ،إذ مل يأخذ عىل كتّاب القرآن ،وخطاط املصاحف رسام بعينه دون
غريه أوجبه عليهم ،وترك ما عداه ،إذ وجوب ذلك ال يدرك إال بالسمع والتوقيف ..وليس
يف نصوص الكتاب وال مفهومه أن رسم القرآن وضبطه ال جيوز إال عىل وجه خمصوص،
وحدّ حمدود ال جيوز جتاوزه ،وال يف نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه ،وال يف إمجاع
األمة ما يوجب ذلك ،وال دلت عليه القياسات الرشعية ،بل السنّة دلت عىل جواز رسمه
بأي وجه سهل ،ألن رسول اهلل  كان يأمر برسمه ،ومل يبني هلم وجها معينا ،وال هنى أحدا
عن كتابته ،ولذلك اختلفت خطوط املصاحف ،فمنهم يكتب الكلمة عىل خمرج اللفظ
ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطالح ،وأن الناس ال خيفى عليهم احلال،
وألجل هذا بعينه جاز أن يكتب باحلروف الكوفية ،واخلط األول ،وأن جيعل الالم عىل
تعوج األلفات ،وأن يكتب عىل غري هذه الوجوه ،وجاز أن يكتب
صورة الكاف ،وأن ّ
املصحف باخلط واهلجاء القديمني ،وجاز أن يكتب باخلطوط واهلجاء املحدثة ،وجاز أن
يكتب بني ذلك ..وإذا كانت خطوط املصاحف ،وكثري من حروفها خمتلفة متغايرة الصورة،
وكان الناس قد أجازوا ذلك ،وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بام هو عادته ،وما هو
أسهل وأشهر وأوىل ،من غري تأثيم وال تناكر ،علم أنه مل يؤخذ عىل الناس يف ذلك حد حمدود
خمصوص ،كام أخذ عليهم يف القراءة واألذان ..وباجلملة فكل من ادعى أنه جيب عىل الناس
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رسم خمصوص وجب عليه أن يقيم احلجة عىل دعواه ،وأنّى له ذلك) ()77

قال املعلم :فهل هناك غريه؟
قلت :منهم ابن خلدون الذي انتقد بشدة فكرة اإلرصار عىل الرسم القديم يف سياق
حديثه عن اخلط العريب ،حيث قال( :كان خط العرب ألول اإلسالم غري بالغ إىل الغاية من
اإلحكام واإلتقان واإلجادة ،وال إىل التوسط ،ملكان العرب من البداوة والتوحش،
وبعدهم عن الصنائع ،وانظر ما وقع ألجل ذلك يف رسمهم املصحف ،حيث رسمه
الصحابة بخطوطهم ،وكانت غري حمكمة اإلجادة ،فخالف الكثري من رسومهم ما اقتضته
رسوم صناعة اخلط عند أهلها ..ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها ،تربكا بام رسمه
أصحاب رسول اهلل  ،وخري اخللق من بعده ،املتلقون لوحيه من كتاب اهلل وكالمه ،كام
يقتفى هلذا العهد خط وىل أوعامل تربكا ،ويتبع رسمه خطأ أوصوابا ..وأين نسبة ذلك من
الصحابة فيام كتبوه ،فاتبع ذلك وأثبت رسام ،ونبه علامء الرسم عىل مواضعه) ()78

ثم عقب عىل ذلك ببيان السبب يف ذلك ،فقال( :وال تلتفتن يف ذلك إىل ما يزعمه
بعض املغفلني من أهنم كانوا حمكمني لصناعة اخلط ،وأن ما يتخيل من خمالفة خطوطهم
ألصول الرسم ليس كام يتخيل ،بل لكلها وجه ..وما محلهم عىل ذلك إال اعتقادهم أن يف
ذلك تنزهيا للصحابة عن توهم النقص يف قلة إجادة اخلط ،وحسبوا أن اخلط كامل،
فنزهوهم عن نقصه ،ونسبوا إليهم الكامل بإجادته ،وطلبوا تعليل ما خالف اإلجادة من
رسمه ،وليس ذلك بصحيح) ()79

( )79مقدمة ابن خلدون.350/

( )77االنتصار للقرآن 375/1ـ.376
( )78مقدمة ابن خلدون.350/
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ثم بني أن عدم العلم باإلمالء ،أو تطبيقها ،بسبب عدم وضع قوانينها يف ذلك احلني
ال يقدح فيهم ،فقال( :واعلم أن اخلط ليس بكامل يف حقهم ،إذ اخلط من مجلة الصنائع
املدنية املعاشية ،والكامل يف الصنائع إضايف وليس بكامل مطلق ،إذ ال يعود نقصه عىل الذات
يف الدين ،وال يف اخلالل ،وإنام يعود عىل أسباب املعاش وبحسب العمران والتعاون عليه،
ألجل داللته عىل ما يف النفوس ،وقد كان  أميا ،وكان ذلك كامال يف حقه ،وبالنسبة إىل
مقامه ،لرشفه وتنزهه عن الصنائع العملية التي هي أسباب املعاش والعمران كلها..
وليست األمية كامال يف حقنا نحن ،إذ هومنقطع إىل ربه ،ونحن متعاونون عىل احلياة
الدنيا)( )80

قال املعلم :فهل هناك غريه؟
قلت :منهم الشوكاين ،فقد نقل قول بعضهم يف كتابة ﴿الربا﴾ يف املصحف بالواو،
ثم عقب عليه بقوله( :وهذا جمرد اصطالح ال يلزم امليش عليه ،فإن هذه النقوش الكتابية
أمور اصطالحية ال ُيشاحح يف مثلها إال فيام كان يدل به منها عىل احلرف الذي كان يف أصل
الكلمة ونحوه كام هو مقرر يف مباحث اخلط من علم الرصف ،وعىل كل حال فرسم الكلمة
وجعل نقشها الكتايب عىل ما يقتضيه اللفظ هبا هواألوىل ،فام كان يف النطق ألف ًا كالصالة،
والزكاة ونحومها كان األوىل يف رسمه أن يكون كذلك ،وكون أصل هذه األلف واو ًا أويا ًء
ال خيفى عىل من يعرف علم الرصف ،وهذه النقوش ليست إال لفهم اللفظ الذي يدل هبا
عليه كيف هو يف نطق من ينطق به ال لتفهيم أن أصل الكلمة كذا مما ال جيري به النطق،
فاعرف هذا وال تشتغل بام يعتربه كثري من أهل العلم يف هذه النقوش ويلزمون به أنفسهم
( )80مقدمة ابن خلدون  ،419/1ط مؤسسة األعلمي للمطبوعات،

بريوت ،بدون تاريخ.
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ويعيبون من خالفه ،فإن ذلك من املشاححة يف األمور االصطالحية التي ال تلزم أحد ًا أن
يتقيد هبا ،فعليك بأن ترسم هذه النقوش عىل ما يلفظ به الالفظ عند قراءهتا ،فإنه األمر
املطلوب من وضعها والتواضع عليها ،وليس األمر املطلوب منها أن تكون دالة عىل ما هو
أصل الكملة التي يتلفظ هبا املتلفظ مما ال جيري يف لفظه اآلن ،فال تغرت بام يروى عن سيبويه
ونحاة البرصة أن يكتب الربا بالواو؛ ألنه يقول يف تثنيته ربوان ،وقال الكوفيون :يكتب
بالياء وتثنيته ِر َب َيان ،قال الزجاج :ما رأيت خط ًأ أقبح من هذا وال أشنع ،ال يكفيهم اخلطأ
يف اخلط حتى خيطئوا يف التثنية) ( )81

قال املعلم :فهل هناك غريه؟
قلت :منهم ابن قتيبة ،وقد كان من العلامء املتقدمني ،فقد قال توجيهه ملا يروى من
وجود حلن أوخطأ يف رسم بضعة كلامت يف املصحف إىل أن خطأ الكاتب أحد احتاملني يف
توجيه ذلك ،حيث قال( :وليست ختلو هذه احلروف من أن تكون عىل مذهب من مذاهب
أهل اإلعراب فيها ،أو أن تكون غلط ًا من الكاتب كام ذكرت عائشة؛ فإن كانت عىل مذاهب
النحويني فليس هاهنا حلن ـ بحمد اهلل ـ وإن كانت خطأ يف الكتاب فليس عىل اهلل وال عىل
رسوله  جناية الكاتب يف اخلط ،ولوكان هذا عيب ًا يرجع عىل القرآن لرجع عليه كل خطأ
وقع يف كتابة املصحف من طريق التهجي)()82

قلت :أجل ..فمنهم بعض

املتأخرين()83

الذي رد عىل قول اجلعربي عن رسم

املصحف( :وأعظم فوائده أنّه حجاب يمنع أهل الكتاب أن يقرؤوه عىل وجهه) (:)84
( )81فتح القدير .241/1

الدعاة إىل رضورة كتابة القرآن بالرسم اإلمالئي ،وذلك يف كتابه [الفرقان]،

( )82تأويل مشكل القرآن.57/

والذي وقف منه األزهر موقفا سلبيا لألسف.
( )84مناهل العرفان.366/1 :

( )83هو حممد حممد عبداللطيف أفندي ،املعروف بابن اخلطيب ،وهو من
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حيتج القائلون بوجوب اهلجاء
القراء ،وبمثل هذا الكالم ّ
أئمة ّ
(وبمثل هذا اهلراء ينطق أحد ّ
القديم مع ّ
أن هذا القول واضح البطالن بادي اخلرسان ..ويف القرآن آيات كثرية ختاطب
أهل الكتاب وتدعوهم إىل اإليامن فكيف عن تالوته حيجبون!؟)()85

ثم قال( :ومن أشنع ما يتصف به إنسان سليم العقل ،صحيح العرفان ما ذكره
الصباغّ :
(إن فوائد هذا الرسم كثرية وأرساره شتّى ،منها عدم االهتداء اىل تالوته عىل ح ّقه
ّإال بموقف ،شأن ّ
كل علم نفيس يتح ّفظ عليه) ..فيا للداهية الدهياء ،لقد صار القرآن مثل
علم اليازرجات واللوغارمتات والطلسامت واالصطرالبات ورضب الرمل والتنجيم وما
وتلق
شاكل ذلك من العلوم ..يزعمون نفاستها ملا حتتويه من أرسار ال تنال ّإال بجهد جهيد ّ
آن لِ ِّ
رسنَا ا ْل ُق ْر َ
لذك ِْر َف َه ْل ِم ْن ُمدَّ كِ ٍر﴾ [القمر،]17 :
طويل األمد ..هذا ..وقد قال تعاىلَ :
﴿و َل َقدْ َي َّ ْ
وأنتم تقولون إنّه أبعدهم منه وأض ّلهم عنه! ..فام أكرب هذا الزعم! ..وما أعظم هذه
ّ
ويظل طلسام ،يتناقله
الفرية! ..ولوتساءلنا :هل وضع رسم املصحف ليقرأ ،أوليكون رمزا
عمن
القراء وحدهم ،ويل ّقنونه ملن يريدون تلقينه ،ممّن يتز ّلف إليهم بامله ونفسه ويمنعونه ّ
ّ
يرون منعه ممّن مل يرزق جاها وال ماال!) ()86

بأذين ،كثريا من ذوي
ثم قال يتحدث عن نفسه( :ولقد رأيت بعيني وسمعت
ّ
الثقافات واألدب يلحنون يف قراءة القرآن ،لعدم أنسهم هبذا الرسم الغريب ،وعدم
معرفتهم بأساليب القراءة عىل وجهها املأثور) ()87

قال املعلم :فهل هناك غريه؟

( )87الفرقان (البن اخلطيب) ،ص 63ـ .86

( )85الفرقان (البن اخلطيب) ،ص 63ـ .86
( )86الفرقان (البن اخلطيب) ،ص 63ـ .86
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قلت :أجل ..فمنهم بعض املعارصين( )88الذي وقف موقفا متشددا من املغالني يف
الرسم القرآين ،فقال( :هذا رأي مجهور املح ّققني ،الذين ذهبوا اىل جواز تبديل الرسم
القديم اىل الرسم احلارض بعد أن مل يكن رسم السلف عن توقيف ،وإنّام هواصطالح منهم،
أو كانت الكتابة يف بداءة أمرها غري متقنة ،أ ّما مع تقدّ م أساليب الكتابة ،وفيها من التوضيح
ما جيعل أمر القراءة سهال عىل اجلميع ،فال بدّ من تغيري ذاك الرسم اىل املصطلح احلارض
الذي يعرفه كافة األوساط ،وليكون القرآن يف متناول عا ّمة الناس ،ويف ذلك حتقيق للغرض
الذي نزل ألجله هذا الكتاب اخلالد ليكون هدى للناس مجيعا مع األبد) ()89

قال املعلم :فهل هناك غريه؟
قلت :أجل ..فمنهم العز بن عبد السالم الذي نقل قوله الزركيش بعد نقله قول
اإلم ام مالك وأمحد يف التزام رسم املصحف ،فقال( :وكان هذا يف الصدر األول والعلم
حي غض ،وأما اآلن فقد ُخيشى اإللباس ،وهلذا قال عز الدين بن عبد السالم :ال جتوز كتابة
املصحف اآلن عىل الرسوم األوىل باصطالح األئمة ،لئال يوقع يف تغيري من اجلهال ،ولكن
ال ينبغي إجراء هذا عىل إطالقه؛ لئال يؤدي إىل دروس العلم ،وَشء أحكمته القدماء ال
يرتك مراعاة جلهل اجلاهلني ولن ختلواألرض من قائم هلل باحلجة)( ..)90أي أنه ذهب إىل
جواز كتابة املصحف لعامة الناس عىل االصطالحات املعروفة الشائعة عندهم؛ ليكون
أبعد عن اللبس واخللط يف القرآن ،ولكن جيب يف الوقت ذاته املحافظة عىل الرسم العثامين
يف مصاحف اخلاصة الذين ال خيشى عليهم االلتباس.

( )90الربهان .379/1

( )88أقصد العالمة حممد مهدي املعرفة ،العالمة القرآين الكبري.
( )89التمهيد.384/1 :
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قال املعلم :فهل هناك من يقف معه يف هذا القول؟
قلت :أجل كثريون هم( ..)91ومنهم بعض العلامء املحدثني الذي قال( :لقيت
مشكلة طباعة املصحف وفق قواعد اهلجاء احلديث عناية من بعض علامء العرص ،ومنهم
من رفض ذلك رفضا باتا ،مستندا إىل ما نقل عن السلف من تقديس لرسم املصحف ،كام
ورثناه عن عرص عثامن ،ومنهم من نادى بأن من الواجب أن ييرس كتاب اهلل ،وأال نتمسك
برسم مل تقم عىل رضورة التمسك به نصوص من كتاب وال سنة) ()92

ثم علق عىل هذا بقوله( :إن عرصنا هذا قد أصبح عرصا قارئا ،والقرآن الكريم يقع
يف أيدي كثري من الناس قد ال يكونون عىل صلة باحلفاظ ،وهم يقرؤونه عىل قدر اجتهادهم،
والسبيل الوحيد لضبط القراءة هو الطباعة وفق اإلمالء احلديث ،وكثري من األبحاث
تتضمن نقوال من القرآن الكريم ،ويكاد جيمع الباحثون الذين يقتبسون آيات الكتاب
الكريم ليستشهدوا هبا عىل نقل هذه اآليات إىل اهلجاء احلديث ،وال أحسب أن هذا األمر
قد لقي معارضة تذكر ،لكن طباعة املصحف باهلجاء احلديث ال تزال موضع خالف ،يقف
هبا حتى اآلن عند الرسم القديم) ()3

قال املعلم :فهل هناك غريه؟
قلت :أجل ..منهم ذلك الذي قدم لقوله ببيان تغيري السلف من مواقفهم مراعاة
لتيسري قراءة القرآن لعامة الناس ،فقد قال يف ذلك( :اتبعت اللجنة الرباعية يف استنساخ
( )91وقد مال إىل هذا الرأي :ا.د.حممد أبو شهبة يف املدخل،322/

القرآن.135/

والزرقاين يف مناهل العرفان  ،302/1وأمحد مصطفى املراغي يف تفسريه ،19/1
ود.صبحي الصالح يف كتابه مباحث يف علوم القرآن ،280/ود.عبد الفتاح شلبي

( )92يف علوم القرآن دراسات وحمارضات ،حممد عبد السالم كفاىف وعبد
اهلل الرشيف.98/
( )3يف علوم القرآن دراسات وحمارضات،ص .98

يف كتابه رسم املصحف العثامين وأوهام املسترشقني يف قراءات القرآن الكريم
دوافعها ودفعها ، 134/ود.حممد لطفي الصباغ يف كتابه ملحات يف علوم
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مصاحف األمصار عىل عهد عثامن طريقة خاصة ارتضاها هذا اخلليفة يف كتابة كلامت
القرآن وحروفه ،وقد اصطلح العلامء عىل تسمية هذه الطريقة برسم املصحف ،وكثريا ما
ينسبون هذا الرسم إىل اخلليفة الذي ارتضاه فيقولون :رسم عثامن أو الرسم العثامين ..ولقد
بلغ ا لغلو ببعضهم أشده حني زعموا أن هذا الرسم القرآين ،توقيفي وضع منهاجه النبي
الكريم نفسه ،  ،فقد نسبوا إليه ـ وهو األمي الذي ال يكتب ـ أنه قال ألحد كتبة الوحي:
(ألق الدواة وحرف القلم ،وانصب الباء ،وفرق السني ،وال تعور امليم ،وحسن اهلل ،ومد
الرمحن ،وجود الرحيم ،وضع قلمك عىل أذنك اليرسى ،فإنه أذكر لك) ()1

وبعد أن نقل تلك املواقف املتشددة ،قال( :وال ريب أن هذا غلو يف تقديس الرسم
العثامين ،وتكلف يف الفهم ما بعده تكلف ،فليس من املنطق يف َشء أن يكون أمر الرسم
توقيفيا ،وال أن يكون له من األرسار ما لفواتح السور ،فام صح يف هذا التوقيف حديث عن
رسول اهلل  ،وال جمال ملقارنة هذا باحلروف املقطعة التي تواترت قرآنيتها يف أوائل السور،
وإنام اصطلح الكتبة عىل هذا اصطالحا يف زمن عثامن ،ووافقهم اخلليفة عىل هذا
االصطالح ،بل وضع هلم دستورا يرجعون إليه يف الرسم عند االختالف يف قوله للثالثة
القرشيني( :وإذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف َشء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش ،فإنام
نزل بلساهنم) ..وروي أنه ملا كتب الصحابة املصحف زمن عثامن اختلفوا يف كتابة
﴿التابوت﴾ فقال زيد[ :التابوه] وقال النفر القرشيون [التابوت] ،وترافعوا إىل عثامن فقال:
اكتبوا [التابوت] فإنام أنزل القرآن عىل لسان قريش) ()2

ثم عقب عىل هذا بقوله( :واحرتام الرسم العثامين واستحسان التزامه أمر خيتلف
اختالفا جوهريا عن القول بالتوقيف فيه ،فقد تضافرت آراء العلامء عىل رضورة التزام هذا
( )2الربهان .376/1

( )1مناهل العرفان ،1ص.370
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الرسم ..ولكن أحدا من هؤالء األئمة مل يقل :إن هذا الرسم توقيفي ،وال رس أزيل) ()1

بعد أن انتهيت من حديثي ،قال املعلم :ها أنتم ترون أنه مل ينعقد يف يوم من األيام
اإلمجاع عىل هذا ..وإنام كان جمرد اصطالح اصطلحوا عليه ،وال مشاحة يف االصطالح ،أو
يف تبديله إذا اقتضت املصلحة ذلك ..وأنتم تعلمون أن مصلحة القراءة الصحيحة أهم من
مصلحة احلفاظ عىل الرسم.

 3ـ املوقف املعتدل:
قال أحدهم :وما نفعل برسم القرآن املوجود ..هل تريد من األمة هجره إىل أن
ُينسى؛ فيتهم املتأخرون حينها بأهنم خالفوا القرآن ،ويستدلون عىل ذلك باختالف النسخ
القديمة عن اجلديدة.
قال املعلم :معاذ اهلل أن أقول ذلك ،أو أدع الفرصة لذلك ..بل إين أقول ما قال بعض
املتأخرين من اجلمع بني احلسنني ..فيوضع لعامة الناس مصاحف باإلمالء العادي الذي
يعرفونه ،ويوضع خلاصتهم ،أو ملن شاء منهم مصاحف باإلمالء القديم ..أو جيمع بينهام.
سكتوا ،فقال :هذا ليس رأيي ،بل هو ما ذكره كبار العلامء الذين رأوا املصلحة يف
ذلك..
أشار إيل ،فقلت :أجل ..وقد قال بعضهم يف ذلك( :بام أن العامة ال يستطيعون أن
يقرؤوا القرآن يف رسمه القديم ،فيحسن بل جيب أن يكتب هلم باالصطالحات الشائعة يف
عرصهم ،ولكن هذا ال يعني إلغاء الرسم العثامين القديم ألن يف إلغائه تشوهيا لرمز ديني
عظيم اجتمعت عليه الكلمة ،واعتصمت به األمة من الشقاق ،ففي األمة دائام علامء

( )1مباحث يف علوم القرآن لصبحي الصالح (ص )278
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يالحظون هذه الفروق الضئيلة يف طريقة الرسم العثامين ،ومن املمكن ـ مع ذلك ـ كام
اقرتحت جملة األزهر أن ينبه يف ذيل كل صفحة من صفحات املصحف عىل ما عسى أن
يكون فيها من األلفاظ املخالفة لالصطالح احلديث يف اخلط واإلمالء) ()1

قال أحدهم للمعلم :لست أدري ما أقول لك ..ولكن ما تطرحه مجيل جدا ..وهو
حل يدل عىل االعتدال والتوسط..
ثم التفت لزمالئه ،وقال :أال ترون أن يف هذا حال مناسبا حيل كل اإلشكاالت التي
نقع فيها ..أمل تروا أولياء التالميذ الذين يدرسون يف مدارسنا القرآنية كيف يشكون لنا عن
ختلف أوالدهم يف اإلمالء بسبب عدم قدرهتم اجلمع بني إمالئني :إمالء خاص بالقرآن،
وإمالء خاص بغريه.
قال آخر :أجل ..وهبذا احلل لن نحتاج إىل ختصيص دروس لعامة الناس حول
الرسم القرآين ،والتي تكلفنا وقتا كثريا نحن يف غنى عنه.
قال آخر :أجل ..وبدل ذلك ،نعلم الناس معاين القرآن؛ فهي أوىل من رسمه.
قال آخر :ولن يرض ذلك ما اخرتناه ألنفسنا من االهتامم بالرسم أو مراعاته أو التدبر
فيه ..فقناعاتنا الشخصية ال يصح تعميمها عىل غرينا.
قال آخر :إن أمجع رأيكم عىل هذا ،فسنقوم بطباعة مصحف باإلمالء العادي ،وال
بأس أن نشري يف اهلوامش إىل االختالفات املوجودة يف الرسم القديم ،مثلام يفعل املحققون
يف حتقيقاهتم ،عندما يشريون يف اهلوامش إىل ذلك.
قال آخر :وإن اتفقتم عىل هذا أيضا سنصدر بيانا لكل معلمي القرآن الكريم،
وخصوصا أولئك الذين يشكون من صعوبة تعليم الرسم للتالميذ والطلبة ..أو يشكوا
( )1مباحث يف علوم القرآن لصبحي الصالح (ص )280
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أولياؤهم من ذلك.
قال آخر :أرى أن أحسن حل ملعرفة آراء اجلميع هو التصويت ..فمن منكم يوافق
عىل هذه الطروحات؟
رفعوا مجيعا أيدهيم ..فقال املعلم :بورك فيكم ..ويف جتاوبكم مع ما تقتضيه املصلحة
الرشعية ،وأنتم هبذا يمكنكم أن تلتحقوا بتالميذ القرآن الكريم الذين هيتمون بمقاصده
وحقائقه ومعانيه أكثر من اهتاممهم بحروفه ورسمه وشكله.
قال أحدهم :لسنا ندري ما الذي حل بنا ..لقد كنا نسمع مثل هذا الكالم ،لكنا كنا
نرفضه بشدة ..بل إنا كنا نضع أصابعنا يف آذاننا حتى ال نسمعه ..بل إننا قد نبطش بمن
يقوله ..فام رسك أنت؟
ما قال ذلك حتى أذن املؤذن ،فقال املعلم :هلم إىل الصالة ..وبعدها سنجلس
ونتحدث ،وسأجيبكم إن شاء اهلل.
قلت للمعلم :إىل أين سنذهب بعد هذا؟
قال :أنت ستبقى يف املسجد ..أما أنا فسأذهب مع هؤالء ألكمل حديثي معهم؛
فمهمتي معهم أعظم من أن تنحرص يف هذه اجلزئية ..ومن هدم شيئا عليه أن يبني ما
يعوضه ،وإال كان مفسدا ال مصلحا.
قلت :ما تعني؟
قال :هم حيتاجون اآلن إىل من يعلمهم كيفية التعامل مع القرآن الكريم ،وكيفية
االستفادة من معانيه لتحقيقها يف عامل األنفس واآلفاق ..وهم حيتاجون إىل من يدرهبم عىل
ذلك ..أنا وفريق ممن من ُكلفنا بذلك.
قلت :وهل ستدعني وحدي؟ ..هم ال يسمعون يل ،وال طاقة يل بإقناعهم.
58

قال :أنت لست مكلفا بذلك ..سأحرض أنا يف الوقت املناسب.
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ثانيا ـ القرآن ..وقراءات التنزيل
بعد ذهابنا إىل املسجد ،وصالتنا خلف اإلمام صالة املغرب ،والتي قرأ فيها بصوته
اجلميل ما أثر يف تأثريا كبريا ..لكني بعد الصالة ،سمعت نفرا كثريين من الناس جيتمعون
يف حلقة ،ويرفعون أصواهتم منددين ،قال أحدهم :أمل تسمعوا إىل هذه القراءة التي مل يراع
فيها أحكام التجويد ..هل سمعتم كيف مل يطبق أحكام اهلمزة ،ال يف كوهنا مفردة ،وال يف
كوهنا مقرتنة مع مهزات أخرى ،وال يف كلمة واحدة ،وال يف أكثر من كلمة؟
قال آخر( : )1أجل ..فهو مل يطبق ذلك احلكم األسايس املعروف من إبدال كل مهزة
ساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها ..أمل يعلم( )2أنه إذا كانت اهلمزة فاء الكلمة ،فإنه
﴿و ْأ ُم ْر َق ْو َم َك َي ْأ ُخ ُذو ْا
يبدل اهلمزة املفتوح ما قبلها ألف ًا مثل قوله تعاىل:
َ
ِ
﴿وا ُم ْر قومك َي ُ
اخ ُذوا﴾ ،ويبدل املضموم ما قبلها واو ًا ،مثل:
بِ َأ ْح َسن َها﴾[األعراف ]143:ف ُتقرأ َ
﴿و ُيو ُت َ
﴿و ُيؤْ ُت َ
ون الزَ كَاةَ﴾ ،ويبدل املكسور ما قبلها يا ًء ،مثل
ون الزَّ كَاةَ﴾[املائدة ]5:فتقرأ َ
َ
أل ْر ِ
﴿ولِ ْ َ
ض اِئْتِ َيا﴾ ،فتقرأ ﴿ولال َْر ِضيتِ َيا﴾ ،إال ما استثناه يف كلمة واحدة خروج ًا عن
َ
قاعدته ،وهي كلمة (اإليواء) وما ترصف من لفظها ،فإنه ينبغي أن ُحتقق اهلمزة فيها ،مع
﴿و َم ْأ َو ُاه ُم الن َُّار
أهنا فاء الكلمة( ..)3وقد جاءت يف القرآن الكريم يف سبعة مواضع منها َ
ِ
﴿و َم ْأ َوا ُه َج َهن َُّم َوبِئ َْس املَْ ِص ُري﴾ [آل عمران..]162:
َوبِئ َْس َم ْث َوى ال َّظاملنيَ ﴾ [آل عمرانَ ..]151 :
ِ
﴿و َم ْأ َوا ُك ُم الن َُّار َو َما َل ُكم ِّمن ن ِ ِ
َّارصي َن﴾ [العنكبوت..]25:
﴿ َف ْأ ُووا إِ َىل ا ْلك َْهف﴾ [الكهفَ ..]16:
ِ
﴿و َف ِصي َلتِ ِه
﴿و ُتؤْ ِوي إِ َل ْي َك َمن ت ََشاء﴾ [األحزاب﴿ ..]51:عندَ َها َجنَّ ُة املَْ ْأ َوى﴾ [النجمَ ..]15:
َ
ِ

ِ

ا َّلتي ُتؤْ ويه﴾ [املعارج]13:

( )2القراءات روايتا ورش وحفص دراسة حتليلية مقارنة.128/

( )1األحكام التي نوردها هنا هي األحكام التي تبناها ورش عن نافع،

( )3القراءات روايتا ورش وحفص دراسة حتليلية مقارنة.129/

وسنتبني سبب ذلك فيام ييل من األحداث.
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قال آخر( :)1وهوـ أيضا ـ مل يطبق أحكام ترقيق الراء إذا جاء قبلها كرسة أصلية أوياء
ساكنة من الكلمة نفسها ،أوجاء قبلها ساكن قبله كرس ،إذا أتت بعد كرسة الزمة سواء
كانت الراء مفتوحة أم مضمومة منونة أم غري منونة.
قال آخر( :)2بورك فيك ..لقد ذكرتني باجلهود التي بذلناها يف تعلم ترقيق الراء من
ِ
و﴿ذ َرا َع ْي ِه﴾،
كلامت ﴿نارضة﴾ ،و﴿ناظرة﴾ ،و﴿بارسة﴾ ،و﴿فاقرة﴾ ،و﴿ساحران﴾،
ِ
ِ
و﴿مراء﴾ و﴿ َظ ِ
َ
اهر ًا﴾ ..وكم كان يصعب
و﴿شاكِر ًا﴾،
ات﴾،
ارص ُ
َ
و﴿املَْ َقابِ َر﴾ ،و﴿ َق َ
﴿و ُت َو ِّق ُرو ُه﴾،
﴿و ُت َعزِّ ُرو ُه﴾ َ
علينا ترقيق الراءات املضمومة بعد كرس مبارش ،من أمثال َ
ْ ِ
ون﴾ ﴿س ِ
و﴿م ِ
ارس َ
نذ ٌر﴾ ،و﴿ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾
اح ٌر﴾،
َ
ُ
و﴿اخلَ ُ
قال آخر( :)3وكان أصعب َشء علينا ترقيقها عندما يفصل بني الكرس والراء ساكن
يف مثل كلامتِ :
ِ
و﴿وزْ َر َك﴾ ،و﴿إِك َْرا َه﴾ ،و﴿إِ ْخ َراجٍ ﴾﴿ ،وإِ ْج َر ِامي﴾ ..وكان
﴿ذك َْر َك﴾
خيتلط علينا ذلك يف حال كون احلرف الفاصل متحرك ًا ،ألنه حينئذ ال ترقق الراء ،كام كلمة
﴿ا ْلكِرب﴾ ىف قوله عز وجل﴿ :ع ََىل َأن مسنِي ا ْلكِرب﴾ [احلجر ،]54:وكلمة ْ ِ
﴿اخل َ َري ُة﴾
َُ
َّ َّ َ
َُ
قال آخر :ومثلها إذا أتت الراء بعد ياء ساكنة؛ فإن ورش ًا يرققها سواء كانت مفتوح ًة
أومضموم ًة ،أوكانت الراء منونة أم غري منونة يف مثل هذه الكلامت وص ً
ال ووقف ًا
﴿كَبِري ُهم﴾َ ﴿ ،فاملُْ ِغري ِ
و﴿ون َِذير ًا﴾َ ،
﴿خبِ َري ًا﴾،
ات ُص ْبح ًا﴾ [العاديات ،]3 :و﴿ َب ِشري ًا﴾،
َ
ُ ْ
َ
ِ
ري﴾ [الشعراء]50:
و﴿ َبصري ًا﴾َ ﴿ ،قا ُلوا َال َض ْ َ
قال آخر( : )4وكان أصعب َشء بالنسبة يل ،وربام لكم مستثنيات ورش من الراء
املرققة؛ فمنها وجود فاصل بني الكرسة والراء وأحد أحرف االستعالء التالية :الصاد
( )1ركزنا هنا عىل املحال التي انفرد هبا ورش يف ترقيق الراء ،وهو ما يصعب

( )2القراءات روايتا ورش وحفص دراسة حتليلية مقارنة.152/

عىل الكثري من القراء ،وخصوصا املبتدئني ،أنظر :الداين ،التهذيب ملا تفرد به كل

( )3القراءات روايتا ورش وحفص دراسة حتليلية مقارنة.152/

واحد من القراء السبعة .ص.41

( )4القراءات روايتا ورش وحفص دراسة حتليلية مقارنة.152/
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ِ
ِ
ِ
و﴿م ْرص ًا﴾
رص ُه ْم﴾،
والقاف والطاء ..ومن األمثلة مع الصاد كلمة ﴿إ ْرص ًا﴾ ،و﴿إ ْ َ
و﴿بِ ِمرص﴾ ،و﴿مرص﴾ ..ومع الطاء يف موضعنيِ :
﴿ق ْطر ًا﴾ و﴿فِ ْط َرةَ﴾ ..ومع القاف يف
ِّ ْ َ
ْ َ
موضع واحدِ :
﴿و ْقر ًا﴾ [الذاريات]2:
قال آخر :وأصعب تلك املستثنيات التي تعرس عيل حفظها وإتقاهنا وجود فاصل بني
الكرسة والراء وحرف االستعالء (اخلاء) ،ألهنا ال متنع ترقيق الراء وإن كانت هي من
اج ُه ْم﴾ [البقرة ،]85:و﴿إِ ْخ َراج ًا﴾ [نوح،]18:
حروف االستعالء وذلك يف نحو﴿إِ ْخ َر ُ
﴿إِ ْخر ِ
اج ُك ْم﴾ [املمتحنة ،]9:حيث يقرؤها ورش برتقيق الراء.
َ
قال آخر :ومثل ذلك إذا تكررت الراء يف آخر كلمة واحدة يف مثل كلامت:
﴿رضار ًا﴾ [البقرة﴿ ،]231فِرار ًا وملَُلِئ َ ِ
ِ
ِ
رسار ًا﴾ [نوح،]9:
َ
َ
ْت من ُْه ْم ُرعْب ًا﴾ [الكهف﴿ ،]18:إ ْ َ
َ
رش ٍر﴾
﴿ ِّمدْ َرار ًا﴾ [األنعام ،]6:حيث فخم ورش الرائني تبع ًا للراء الثانية ما عدا كلمة ﴿بِ َ َ
[املرسالت ]32:فقد اتفق الرواة عن ورش برتقيق الراء األوىل وص ً
ال ووقف ًا ألجل كرس الراء
الثانية بعدها فهوترقيق لرتقيق.
قال آخر :بورك فيكم ..لقد ذكرمتوين ببعضهم جاء يعظني ،فقرأ عيل قوله تعاىل:
فك َ
آن لِ ِّ
رسنَا ا ْل ُق ْر َ
َان ع ََذ ِايب َو ُن ُذ ِر إِنَّا َأ ْر َس ْلنَا
لذك ِْر َف َه ْل ِم ْن ُمدَّ كِ ٍر ك ََّذ َب ْت عَا ٌد َف َك ْي َ
َ
﴿و َل َقدْ َي َّ ْ
ِ
رصا ِيف َي ْو ِم ن َْح ٍ
فك َ
ْجازُ ن ْ
َان
َخ ٍل ُمنْ َق ِع ٍر َف َك ْي َ
َّاس َك َأ َّهنُ ْم َأع َ
س ُم ْستَم ٍّر َتن ِْز ُع الن َ
َع َل ْي ِه ْم ِر ً
رص َ ً
حيا َ ْ

ِ
آن لِ ِّ
رسنَا ا ْل ُق ْر َ
لذك ِْر َف َه ْل ِم ْن ُمدَّ كِ ٍر﴾ [القمر 17 :ـ  ]22من غري أن يراعي
ع ََذ ِايب َو ُن ُذر َو َل َقدْ َي َّ ْ
﴿و ُن ُذ ِر﴾ ،فقلت له :اذهب ،وتعلم األحكام أوال ..ثم اذهب
األحكام الواردة يف كلمة َ
بعدها لتعظ الناس ..إن املغفل مل يعلم أن لتلك الكلمة وجهني عند الوقف عليها ،من حيث
الرتقيق والتفخيم ،لكن أهل األداء رجحوا الرتقيق.
قال آخر :ومثلك أنا فقد رأيت بعضهم ينطق اهلمزة املفتوحة يف فاء الكلمة بعد ضم
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حمققة مع أهنا تنطق واو ًا ،سواء وقعت يف األسامء أواألفعال ..هو مل يعلم أن ﴿ ُمؤَ جال﴾
تقرأ ﴿ ُم َو َّج ًال﴾ ،و﴿مؤ ِّذن﴾ ُتقرأ ﴿ ُم َو ِّذ ٌن﴾ ،و﴿املؤ ّلفة﴾ تقرأ ﴿املُ َو ّلفة﴾ ..وهكذا يف
األفعال فـ ﴿ ُتؤَ اخذنا﴾ تقرأ ﴿ ُتواخذنا﴾ ،و﴿ ُيؤَ يد﴾ تقرأ ﴿ ُي َو ِّيد﴾
قال آخر :دعونا من أولئك الذين مل يتصدروا لإلمامة؛ فإثمهم قارص عليهم ،وهيا
نبحث كيف نترصف مع هذا اإلمام ..البد أن نشكوه للمسؤولني عن املساجد حتى
يطردوه من وظيفته.
قال آخر :لكن ..أال ترون أننا بالغنا كثريا يف الذهاب لتلك املؤسسة ،فهذا اإلمام
العارش الذي تريدون الشكوى به ،ويف ظرف ال يتجاوز ستة أشهر؟ ..هل تريدون أن يعينوا
لنا يف كل شهر إماما.
قال آخر :املشكلة ليست يف اإلمام ،ولكن يف اجلهة التي قامت بامتحانه يف حفظه
وجتويده وإتقانه ..لقد ذكروا لنا أنه حيفظ القرآن الكريم حفظا متقنا ،ويتقن جتويده وترتيله.
قال آخر :أنسيتم أن أولئك الذين امتحنوه كانوا ممن يقرؤون بقراءة حفص عن
عاصم ..فهل حيق هلم وحدهم أن يمتحنوا اإلمام ،هل نسوا أن هناك من يقرأ بغري قراءهتم،
أم أهنم يريدون أن يفرضوا سيطرهتم عىل املسجد؟
قال آخر :أمل يكفهم أن جيعلوا أكثر املصاحف يف املسجد برواية حفص عن عاصم..
فأين باقي القراء ..أمل يعلموا أن يف بلدتنا من يقرأ برواية قالون عن نافع ..ومنهم من يقرأ
برواية ورش عن نافع ..ومنهم من يقرأ برواية الدوري عن أيب عمرو ..فام بال أصحاب
حفص عن عاصم هييمنون علينا ،ويف كل املحال.
قال آخر :لقد علمت أن األعيان املسؤولني عن املساجد جمتمعون اآلن يف جممع
القراءات والتجويد ،واإلمام معهم؛ فهي فرصة لنا ألن نقدم شكوانا ..فهلم بنا إليها.
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رست معهم إىل املحل الذي ذكروا؛ وهناك وجدت نفرا كثريين جمتمعني يف حلقة
كبرية ،وهناك رأيت معلمي اجلديد معلم القصد واالعتدال جالسا بينهم ،ويف صدر
املجلس ،والكل ينظر إليه باحرتام شديد.
قال املعلم :لقد سمعت مجيع أقوالكم ..وأرى أن ننظر إىل املسألة بعيدا عن كل
احلساسيات والعصبيات ،فقد وصف اهلل تعاىل القرآن الكريم بكونه كتابا يرس للذكر،
آن لِ ِّ
رسنَا ا ْل ُق ْر َ
لذك ِْر َف َه ْل ِم ْن ُمدَّ كِ ٍر﴾ [القمر ..]22 :ولذلك؛ فإن الضابط األكرب
فقالَ :
﴿و َل َقدْ َي َّ ْ
للقراءة التي عليكم أن تعتمدوها ،وخاصة لعامة الناس ،القراءة التي تتوفر عىل هذا القيد
القرآين؛ فهو جيعل القارئ منرصفا إىل القراءة ال إىل حتقيق احلروف ،وتطبيق األحكام
الصعبة ..وأخذكم هبذا سيوفر الوحدة ملجتمعكم ومدينتكم؛ فالقرآن الكريم يوحد قلوب
املؤمنني ،وال يفرقها.
قال أحدهم :ولكن ماذا نفعل بالقراءت التي وجدنا عليها آباءنا؟
قال املعلم :يمكنكم أن حتتفظوا هبا لدى متخصصني يف القراءات ،ال أن تنرشوا
مصاحفها بني الناس ،أو تعلموها للصبية الصغار؛ فذلك مما يبعدهم عن مقصد القرآن
الكريم األكرب الذي هو التدبر والتأمل يف معانيه ،ال يف إقامة حروفه.

 1ـ القراءات واليرس:
قام رجل ،وقال :بورك فيك أهيا املعلم املنور بنور اإليامن ..وهذا ما قلته هلم كثريا..
فأنا إمام بمسجد من مساجد هذه املدينة ،وقد رأيت بعد بحث طويل يف القراءات أن
أيرسها وأسهلها وأوفقها مع اللغة العربية الفصيحة التي نستعملها هي القراءة التي تنسب
إىل عاصم برواية حفص ..ذلك أين ـ بعد جتربة طويلة يف تعليم القرآن الكريم ـ وجدت أهنا
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األيرس عىل العامة واخلاصة عىل حد سواء ..وهلذا تركت القراءة التي وجدت عليها آبائي،
وهي رواية ورش عن نافع ،لكوهنا صعبة جدا ،بل قل من يتقنها حتى من القراء املشهورين
أنفسهم ،وهم يقرون بذلك ،ويفتخرون به.
قال آخر :صدقت يا إمامنا ..وأنا مثلك ..وقد اقتنعت بنصيحتك ..وعندما بحثت
يف تاريخ القراءات وانتشارها وجدت أهنا أكثر القراءات انتشارا بني عامة املسلمني ،وكلهم
متفقون عىل يرسها وسهولتها وكوهنا األكثر اتفاقا مع اللغة التي كتبت هبا الكتب ،ودونت
هبا العلوم.
قال آخر :وكمثال عىل ذلك؛ فإن رواية حفص عن عاصم ليس فيها عمل كثري
إضايف ،كاإلمالة الكثرية يف قراءة محزة والكسائي وخلف ،وهم قراء الكوفة.
قال آخر :وليس فيها املد املشبع يف املنفصل واملتصل ،والسكت املتكرر عىل اهلمز
الذي قبله ساكن موصوالً كان أم مفصوالً ،والوقف عىل اهلمز كام يف قراءة محزة وهشام..
وليس فيها إمالة هاء التأنيث حال الوقف عند الكسائي ..وكلها صعبة األداء.
قال آخر :وليس فيها املدود الكثرية كام يف قراءة ورش عن نافع ،أوصلة ميم اجلمع
أيضا يف
أيضا ،والصلة املتكررة ً
وسكوهنا واختالف املد املنفصل يف قراءة قالون عن نافع ً
قراءة ابن كثري املكي وأيب جعفر املدين ..وكل ذلك حيتاج نفسا طويال ،وهو صعب عىل
عامة الناس.
قال آخر :وليس فيها اإلدغام الكثري للمثلني الكبري واملتقاربني ،كام يف رواية السويس
عن أيب عمرو ،أوالعمل يف اهلمز املتتايل سواء كان يف كلمة أوكلمتني ،عند نافع وابن كثري
وأيب عمرووابن عامر.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإننا نالحظ مجيعا أن رواية حفص متناسبة مع اللغة
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العربية الفصحى التي يتحدث هبا أكثر العرب واملسلمني ..ومن األمثلة عىل ذلك عند
املقارنة بني ورش وحفص يف نطق اهلمزة ،حيث نجد ورش يميل إىل تسهيلها يف بعض
اآليات ،وحذفها يف آيات أخرى ،وأحيانا يقلب الياء مهزة ..باإلضافة إىل تفرده بنقل حركة
اهلمزة إىل الساكن قبلها ،حتى أن ذلك أثر يف القراء الذين يقرؤون بتلك القراءة ،وميز
لغتهم عن الفصحى التي يعتمدها سائر العرب واملسلمني.
قال آخر :ومثل ذلك يف الياء التي تأيت بعدها مهزة مفتوحة؛ حيث يقرؤها ورش
بالفتح ،أما حفص فيقرؤها بالسكون ،كام ننطق هبا يف كالمنا العادي ..فقوله تعاىل ـ مثال ـ:
ِ
أوزعني﴾ بفتح الياء ..وهكذا الياء
رب
﴿و َق َال َر ِّب َأ ْو ِزعْني﴾ [النمل ]19 :يقرؤها ورش ﴿ ِّ
َ
َ
التي تأتى بعدها مهزة مكسورة ،حيث يقرؤها ورش بالفتح ،فيقرأ قوله تعاىلِ :
﴿م ْن َب ْع ِد َأ ْن
يف َملِا ي َشاء إِ َّنه ُهو ا ْلعلِيم ْ ِ
ِ
الش ْي َط ُ
نَزَ َغ َّ
يم﴾ [يوسف،]100 :
ان َب ْينِي َو َب ْ َ
احلك ُ
ني إِ ْخ َو ِيت إِ َّن َر ِّيب َلط ٌ َ ُ ُ َ َ ُ َ
يت﴾
حيث يقرؤها ورش بفتح ياء ﴿إِ ْخ َو ِ َ
قال آخر( :)1ومثل ذلك عند املقارنة بني تفخيم الراء وترقيقها بني ورش وحفص،
حيث نجدا حفصا يميل إىل األصل الذي يميل إليه اللسان ،وهو أن األصل يف الراء
التفخيم ،وأنه ال جيوز الرتقيق إال لعلة أوجبت ذلك ،لكن ورشا اعتمد منهجا صعبا جدا،
قل من يتقنه ..فهو قد انفرد برتقيق الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة ،وكان قبلها ياء
ساكنة أو كرسة متصلة هبا ،وعلته يف ترقيق الراء املضمومة إذا أتت بعد كرس نحو
﴿اخلارسون﴾ أوبعد ياء ساكنة نحو﴿ :بشري﴾ أوقبله ساكن وقبل الساكن كرسة نحو:
﴿لذكر﴾ عدم االعتداد بحركة الراء ألجل قرب الكرسة منها أوالياء ..ومل يعتد كذلك
ُ
بالساكن لضعفه بالسكون ،وكأن الراء قبلها كرسة مبارشة.
( )1القراءات روايتا ورش وحفص دراسة حتليلية مقارنة.213/
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قال آخر( :)1وأما علته

ِ

يف تفخيم كلمة ﴿ك ْرب﴾ [غافر ،]56:و﴿عرشون﴾ [األنفال]65:

﴿ذكر﴾ [األعراف ]63:ألن الكاف أقرب خمرجا إىل الذال منها إىل الراء ولذلك
ومل يرققها يف
ُ
﴿الذكر﴾ لقرب املخرجني ،وأما
فخمت الراء يف ﴿كِ ْرب﴾ لبعد املخرجني ورققت يف
ُ
﴿عرشون﴾ ففخمت لصفة التفيش التي فيها.
قال آخر( :)2وعلته يف تفخيم الراء بعد حروف االستعالء لقوهتا ،واستثنى حرف
اخلاء وذلك لضعفه بصفة اهلمس ..وعلته يف ترقيق الراء إذا تكرر نحو﴿برشر﴾ من أجل
قوة الكرسة يف الراء الثانية ،ومل يرقق الراء يف ﴿الرضر﴾ وذلك لوجود حرف االستعالء
الذي قبل الراء وهوالضاد ..وروي عنه وجهان يف ﴿حريان﴾ فرققها بعض أهل األداء عىل
حسب قاعدته ،وفخمها اآلخرون وذلك ألجل اجلمع بني اللغتني.
قال آخر( :)3وغريها من األحكام العسرية الصعبة ..وهلذا قل من يتقنها ،وحتى
الذي يتقنها يشعر بالفرق الكبري بينها وبني قراءته برواية حفص عن عاصم.
قال أحد املخالفني :لكن ما تقولون بتواتر أداء القراءات ..وكوهنا مجيعا مما قرأ هبا
رسول اهلل  ..ألسنا عندما نرتك ما روي عن ورش من ترقيق الراءات ،ومد املدود
وغريها ،نكون قد ضيعنا أو أمتنا سنة من سنن رسول اهلل  يف القراءة؟
قال آخر( :)4أليس النبي  هو الذي اقرأ أصحابه بتحقيق اهلمزات وبتسهيلها،
وكذلك بالفتح واإلمالة ،وباإلدغام وباإلظهار ،وبتطويل زمن الغنة يف حملها ،وبتطويل
الصوت بحروف املد ،وبقلقلة حروف (قطب جد) ،وهوالذي أذن بقراءة هذه بوجه وهذه
بوجهني وهذه بثالث وهذه بأربع ..وجرى كل وجه جاء به النبي  يف القراءة واألداء عىل

( )1القراءات روايتا ورش وحفص دراسة حتليلية مقارنة.214/

( )3التمهيد.245/2 :

( )2القراءات روايتا ورش وحفص دراسة حتليلية مقارنة.214/

( )4اختالف القراء يف صفات أداء التالوة ،ص.4
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أنه وحي معصوم ،واألئمة رووه عنه بالتوقيف؟
قال املعلم( :)1ليس كل ما ينترش أو يشاع علام ..فهل حققتم يف حقيقة هذا؛ أم أنكم
تلقيتموه تقليدا؟
قال اإلمام :ما دمنا جلسنا يف جملسنا هذا ،ومع شخصكم املوقر؛ فإن احلق أحق أن
يتبع ويقال ،مهام كانت نتائجه ..وقد بحثت يف هذا كثريا ،لكني مل أستطع الترصيح بام
وصلت إليه من نتائج خشية من قومي ..فإن أذنتم يل ذكرت لكم ما وصلت إليه ،وأدلتها،
وإال ألتزم ما أنتم عليه إىل أن حيكم اهلل بيني وبينكم.
قال املعلم :حتدث ما بدا لك ..فهذه الوجوه الكريمة ال يمكنها أن تصم آذاهنا عىل
أي قول ما دام يستند للرباهني واحلجج ..فاعرض ما عندك ،وهلم أن يناقشوك بام هتدهيم
إليه احلقائق ال النفوس.
قال اإلمام( : )2ما دمت قد ذكرت ذلك ..وسكت اجلميع مؤيدين لك ..فالنتيجة
التي وصلت إليها بعد بحوث طويلة هي أن األدلة كلها تدل عىل أن االختالف يف صفات
أداء التالوة إنام هوناشئ عن اختالف القراء يف اختيارهم ،واختالف هلجاهتم وأدائهم
للحروف ،وتأثرهم بطبيعة هلجات القبائل العربية املتناثرة يف كل قطر ،وليس أصله التلقي
عن النبي  ، وهلذا ،فقد حصل لبس وخلط عظيم عند طائفة من السابقني وكثري من
الالحقني ب ني االختالف يف القراءة الذي منشؤه الكالم نفسه من زيادة أونقص يف حروفه
أوتغيري يف إعرابه وبني االختالف الذي منشؤه االختالف الطبيعي عند قبائل العرب يف
األصوات والنطق والكالم ،بسبب تنوع هلجاهتم وتنائي حمالهتم ،وقد أشار اهلل تعاىل إىل
ذلك يف قوله﴿ :و ِمن آياتِ ِه َخ ْل ُق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو ْ
ف َأ ْل ِسنَتِ ُك ْم َو َأ ْل َوانِ ُك ْم إِ َّن ِيف
اختِ َال ُ
َّ َ َ
َ ْ َ
( )2اختالف القراء يف صفات أداء التالوة ،ص.5

( )1تواتر القراءات بني الظن والتوهم والواقع اليقني ،ص.7
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َذلِ َك َآلي ٍ
ات لِ ْل َعاملِنيَ ﴾ [الروم ،]22 :فقد ذكر اهلل تعاىل أنه بقدرته الباهرة جعل اختالف البرش
َ
يف األلسنة ويف كيفية النطق؛ فظن أولئك أن كل ذلك االختالف بجميع تفاصيله من أنواع
املدود والغنن واإلماالت واإلدغامات والرتقيقات والتفخيامت والتغليظات والروم
واإلشامم واهلمز والتسهيل والبدل وغري ذلك من األنواع أنه متلقى باإلسناد عن النبي ،
واحلقيقة أن األمر ليس كذلك؛ فإن القراء يترصفون يف أدائهم للقراءة باعتبار أن ذلك من
التغني والرتتيل املأمور به ليس عىل وجه واحد أووترية واحدة ،وهم هبذا الترصف والتنوع
ال خيرجون عن اللسان العريب ،والقرآن أنزل باللسان العريب املبني.
قام أحد كبار القوم من املخالفني ،وقال :إن ما تذكره خطري جدا ،ولو أنك قلته يف
غري حضور املعلم ،لكان لنا معك شأن آخر ..لكن بام أنه هو الذي أذن لك يف الكالم؛ فإنا
سنرفع عليك دعوى عند القايض إن مل تذكر البينة عىل ما تقول.
قال اإلمام :أجل ..سأذكر لكم سبعة أدلة ،ولكم أن تناقشوين فيها كام تشاءون ،وأنا
مستعد بعدها ملا تقضون به عيل ،ال يف جملس القايض ،بل يف هذا املجلس.
الدليل األول:
قالوا :لك ذلك ..فام الدليل األول؟
قال اإلمام( :)1عدم الدليل عىل أن صفة األداء قد ُتلقيت باإلسناد إىل النبي  ،فال
يوجد أي دليل عىل ذلك سوى الدعوى ،ذلك أنه مل يذكر أي من القراء السبعة أو رواهتم
أوغريهم من القراء واألئمة املتقدمني أهنم تلقوا أداءهم عن رسول اهلل .
قال أحدهم :فام تقول فيام اشتهر عنهم من أن (القراءة سنة متبعة)؟
قال اإلمام( :)2ذلك حق ال مراء فيه؛ فالقراءة سنة متبعة؛ فال ُيقرأ القرآن حسب
( )2اختالف القراء يف صفات أداء التالوة ،ص.9

( )1اختالف القراء يف صفات أداء التالوة ،ص.9
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الرسم كيفام اتفق ،ال سيام والقرآن ـ حني قيل هذا القول ـ مل يكن منقوط ًا وال مشكوالً ،فلم
ُينقط إال يف القرن الثاين اهلجري ،ولذلك كان من املمكن أن ُتقرأ اآلية الواحدة عىل أكثر
من وجه ..ولذلك فإن مراد السلف بقوهلم( :القراءة سنة متبعة) ،النطق الصحيح من غري
حلن أوتبديل للكلامت أواحلروف أواإلعراب ،وما يتغري به املعنى ..ولذلك كان اهتامم
القراء واملتلقني عنهم يف عرص السلف األول منصب ًا عىل عدم اللحن واخلطأ يف احلروف،
والكيفية الصحيحة لنطق الكلمة من غري حتريف يف حروفها أوحركاهتا ،ومل يكن من
اهتاممهم معرفة تفاصيل طريقة أداء األلفاظ وضبطها.
قال أحدهم( :)1صدقت ..وهلذا نراهم يذكرون دائ ًام أن القراءة ال ُيتجاوز هبا طريقة
املاضني ،وذلك يف ما يتعلق باحلروف واإلعراب واللغة ..وهكذا نرى اختالف الصحابة
إنام كان يدور دائ ًام حول ما يتغري به اللفظ ،وليس ما له عالقة بطريقة األداء ..وهكذا نرى
أن السلف ما كانوا حيذرون إال من اللحن يف القراءة ،وكانوا ينكرون القراءة بغري إعراب
ويمنعون منها ،إىل غري ذلك ،أما صفات األداء واختالفها وتنوعها من إمالة وإدغام وروم
واملدود ومقاديرها والغنن والتفخيم والرتقيق وغري ذلك فال يتأثر باختالفها املعنى.
قال اإلمام( :)2ويدل هلذا أنه مل يؤثر عن النبي  أو أحد من أصحابه حرف واحد
فيه ذكر اإلدغام أواإلمالة أوالروم أواإلشامم أوالرتقيق أوالتفخيم أوالتغليظ ،أوالوقف عىل
الساكن قبل اهلمز ،أوحتديد املد بحد أوبقيد ،أوغريها من تلك القوانني الكثرية التي متتلئ
هبا كتب القراءات والتجويد ،وقد اختلف الصحابة يف أشياء كثرية من أمر القراءة ،بخالف
ما يتعلق بصفات األداء كهذه التي ذكرهتا أوغريها ..أال يدل ذلك بوضوح عىل أن هذا كله
من اجتهاد القراء بام يتامشى مع اإلذن العام الصادر من النبي  أن تكون القراءة سهلة باهبا
( )2اختالف القراء يف صفات أداء التالوة ،ص.11

( )1اختالف القراء يف صفات أداء التالوة ،ص.10
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واسع ،فقد أخربهم النبي  أن القرآن يقرأ عىل (سبعة أحرف) رشيطة أن ال يتنافر مع
اللسان العريب الذي أنزل به القرآن.
قلت :لقد ذكرين قولك هذا بقول العالمة مكي بن أيب طالب (ت  437هـ) يف كتابه
[اإلبانة] ،حيث قال( :وأما ما اختلفت فيه القراءة من اإلدغام واإلظهار واملد والقرص
وتشديد وختفيف وشبه ذلك فهومن القسم األول ،ألن القراءة بام جيوز منه يف العربية
وروى عن أئمة وثقات جائزة يف القرآن ،ألنه كله موافق للخط) ( ..)1وكان قد ذكر أن
القراءات ترجع إىل سبعة أوجه ،ثم ذكرها وذكر األول منها :أن خيتلف يف إعراب الكلمة،
أويف حركات بنائها بام ال يزيلها عن صورهتا يف الكتاب ،وال يغري معناها نحو :ال ُب ْخل
وميرسة.
وميرسة ُ
وال َب َخ َلَ ،
قال آخر :ومثله قال عبد اهلادي محيتويف كتابه [قراءة اإلمام نافع عند املغاربة] بعد
أن ذكر طريقة نافع يف تعليمه للقرآن ،وأنه كان يسهل القرآن ملن قرأ عليه ،ويتقبل هلجة
الراوي أي ًا كانت وهكذا بقية القراء( :بمثل هذه املرونة كان يتعامل نافع مع العارضني
عليه ،والسيام فيام يرجع إىل طرق األداء التي ختضع كثري ًا لعادة القارئ يف النطق بالكلامت
يف هلجته ،فيام يتعلق باهلمز ،والتخفيف ،والفتح ،واإلمالة ،واإلظهار ،واإلدغام ونحو
ذلك ،إذ كان أئمة القراء ال يأخذون القارئ بام قد ال يقوى عليه وال يطوع به لسانه يف
األداء ،سري ًا مع ما كان يسلكه أهل الفصاحة من التوسع يف اللغة ووجوهها ،واإلبقاء عىل
قدر من املرونة فيها ،برشط االبتعاد عن مظاهر التقعر والتكلف البعيد)
ثم ذكر أن هذا هو فعل سائر أئمة القراءة ،فقال( :وعىل مثل هذا الصنيع درج أئمة
القراء ،فكانوا يفعلونه مع العارضني عليهم ،فال يلزمون القارئ يف أصول األداء بام يرونه
( )1اإلبانة ()78/1
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الوجه املختار لقوته يف اللغة والقياس ،أولشيوع استعامله يف القراءة واألداء ،وهلذا نجد
اخلالف يتسع أحيان ًا يف بعض حروف القرآن اتساع ًا كبري ًا ،بسبب قبول اللغة فيها للوجوه
املتعددة ،كالوجوه يف ﴿أف﴾ و﴿هيت لك﴾ و﴿عبد الطاغوت﴾ونحوها ..ويدخل يف
هذا املنحى من التيسري عىل العارضني ما جاء عن نافع من قوله بالوجهني أوأكثر يف أداء
احلرف الواحد ،وختيريه القارئ أحيان ًا يف القراءة بأهيا شاء ،فقد روى عنه قالون مث ً
ال قوله:
ال تبال كيف قرأت ﴿بسطة﴾ و﴿يبسط﴾ بالصاد أو بالسني ..وإنام يرجع ذلك بعد الرواية
والنقل إىل اختالف األصوات وتعدد اللغات ،فلذلك رسم الصحابة بعضه بالصاد وباقيه
بالسني ،وذلك مألوف يف اللغة واالستعامل مما يسميه علامء اللسان بتداخل اللغات ..وهذا
تفسري كثري من االختالف يف حروف القراءة وأصول األداء ،مثل االختالف يف
﴿الرصاط﴾ و﴿رصاط﴾ و﴿املصيطرون﴾ و﴿يصدر الرعاء﴾ ونحوها ،ومثل االختالف
يف أحوال اهلمز وختفيفه باإلبدال أوالتسهيل أوالنقل أواحلذف ،ومثل الفتح والتقليل
واإلمالة ،تبع ًا ملا اعتاده لسان القارئ ودرج عليه يف قراءته ،ويف القراء يومئذ من ال يستقيم
لسانه البتة بالنطق بغري ما درب عىل استعامله يف لسانه من احلروف واللغات) ()1

قال أحد املخالفني :فام تقول فيام يروى عن محزة أنه قال( :ما قرأت حرف ًا إال بأثر)،
وقوله( :ما منها حرف قرأته إال ولوشئت رويت فيه حديث ًا) ،ومثله قال األعمش والثوري:
(ما قرأ محزة حرف ًا إال بأثر) ،وقال شعيب بن حرب( :لوأردت أن أسند قراءة محزة حرف ًا
حرف ًا لفعلت) ()2

قال اإلمام( :)3فأين هذه األحاديث واآلثار التي تدل عىل تفاصيل األداء ..ال يمكن

( )3اختالف القراء يف صفات أداء التالوة ،ص.14

( )1قراءة اإلمام نافع عند املغاربة (ص )400
( )2مجال القراء للسخاوي (ص )459
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أن يأيت آت بأثر أوحديث واحد فيه ذكر ليشء من طريقة األداء ،ويف هذا أعظم الداللة عىل
أن مرادهم بأقواهلم تلك إنام هوما يتعلق باإلعراب واحلروف ،وليس ما يتعلق بطريقة
األداء من مد أوإدغام أوإمالة أوغريها.
الدليل الثاين:
قال املعلم :ما رأيكم أهيا اجلمع املبارك يف هذا الدليل؟
سكتوا ،فقال املعلم :هلم ..اذكر لنا الدليل الثاين ..وأرجو من احلضور االستامع
جيدا؛ فإن كان يف قوله ما ترون صوابه؛ فأيدوه ،وإن رأيتم فيه ما ترون خطأه؛ فنبهوه ،وإن
رأيتم إشكاال؛ فسلوه.
قال اإلمام :الدليل الثاين هو ما ورد من األقول الكثرية عن أئمة القراء ،والتي تدل
بوضوح عىل أن االختالف بينهم يف طريقة األداء صادر عن االجتهاد واالختيار من لغات
العرب ،والتأثر بطبيعة األداء بحروف القبائل العربية ونحو ذلك ..ومن تلك األقوال قول
ابن جماهد بعد ذكره للذين رووا القراءة عن محزة( :وكل هؤالء متقاربون ال يكادون
خيتلفون يف أصل من أصول قراءة محزة ،غري أهنم كانوا يتفاضلون يف األلفاظ ورقة األلسن،
وخيتلفون يف اإلفراط يف املد والتوسط فيه ،ويف َشء من اإلدغام أيض ًا اختلفوا وقد بينت
ذلك يف كتايب هذا)()1

قال آخر :ومثله قال أمحد بن نرص أبوبكر الشذائي (ت  373هـ)( :فأما صفة قراءة
من انتحل ابن كثري فحسنة ،جمهورة بتمكني بني ..وأما وصف قراءة من ينتحل نافع ًا
فسلسلة هلا أدنى متديد ..وأما صفة قراءة من ينتحل عاص ًام فمرتسلة جريشة ،ذات ترتيل
وكان عاصم نفسه موصوف ًا بحسن الصوت وجتويد القراءة ..وأما صفة من ينتحل قراءة
( )1السبعة يف القراءات( ،ص )77
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محزة فأكثر من رأينا منهم ما ينبغي أن حتكى قراءته لفسادها ،وألهنا مصنوعة من تلقاء
أنفسهم ،وأما من كان منهم يعدل يف قراءته حدر ًا أوحتقيق ًا فصفتها املد العدل والقرص
واهلمز املقوم والتشديد املجود ،بال متطيط وال تشديق وال تعلية صوت وال ترعيد ،فهذه
صفة التحقيق ..وأما احلدر فسهل التكلف يف أدنى ترتيل وأيرس تقطيع ..وأما وصف قراءة
من ينتحل قراءة الكسائي فبني الوصفني يف اعتدال ..وأما أصحاب قراءة ابن عامر
فيضطربون يف التقويم ،وخيرجون عن االعتدال ..وأما صفة من ينتحل قراءة أيب
عمروفالتوسط والتدوير ومهزها سليم من اللكز ،وتشديدها خارج عن التمضيغ ،برتسل
جزل وحدر بني سهل يتلوبعضها بعض ًا) ( ..)1ثم عقب عىل هذا بقوله( :وإىل هذا كان
يذهب ابن جماهد يف هذه القراءة وغريها ،وبه قرأنا عليه ،وبه كان خيتار ،وبمثله كان يأخذ
ابن املنادي رمحة اهلل عليهام ،واهلل اهلادي)
قال آخر :ومثله روي عن أيب عمر قال :سمعت سلي ًام يقول :وقف الثوري عىل محزة
فقال :يا أبا عامرة ما هذا اهلمز واملد والقطع الشديد؟ فقال :يا أبا عبد اهلل هذه رياضة
للمتعلم ،قال :صدقت ..ثم عقب أبوعمروالداين عىل هذا بقوله( :وهلذا املعنى الذي ذكره
محزة يرخص يف املبالغة يف التحقيق من يرخص من الشيوخ املتقدمني والقراء السالفني
لرتتاض به ألسنة املبتدئني وتتحكم فيه طباع املتعلمني ،ثم يعرفون بعد حقيقته ويوقفون
عىل امل راد من كيفيته ،فأما استعامله عىل غري ذلك فال سبيل إليه البتة ،للمتقدم من األخبار
عن األئمة بكراهته والعدول عنه ..وقد حدثني احلسني بن عيل بن شاكر البرصي ،حدثنا
أمحد بن نرص املقرئ قال :فأما اإلرساف يف التحقيق اخلارج عن التجويد فمعيب مذموم..
وسمعت ابن جماهد وقد سئل عن وقف محزة عىل الساكن قبل اهلمزة ،وإفراطه يف املد إىل
( )1الداين يف التحديد (ص )92
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غري ذلك ،قال :كان محزة يأخذ بذلك عىل املتعلم ،ومراده أن يصل إىل ما نحن عليه من
إعطاء احلروف حقوقها) ()1

قال آخر :بل قد روي هذا عن محزة منصوص ًا ،فقد حدث خلف بن هشام قال:
سألت سليم بن عيسى عن التحقيق ،فقال :سمعت محزة يقول :إنا جعلنا هذا التحقيق
ليستمر عليه املتعلم ..وعن سليم قال :سمعت محزة يقول :إنام أزيد عىل الغالم يف املد ليأيت
باملعنى ..ويروى عن محزة أنه قال :إنام اهلمز رياضة ،فإذا أحسنها الرجل سهلها(.)2
قال آخر :ومثلهم قال أبوعمروالداين( :وقرأت عىل أيب احلسن بن غلبون بغري زيادة
متكني حلرف املد فيام تقدم ،وسألته عن زيادة التمكني وإشباع املد فأنكره وب َّعد جوازه ،وإىل
ذلك كان يذهب شيخنا عيل بن حممد بن برش ،وسائر أهل األداء من البغداديني والشاميني،
وقال بعض شيوخنا :هواختيار من ورش خالف فيه نافع ًا ،يعني الزيادة يف املد ،قال :وأهل
العراق ينكرون ذلك وال يأخذون به ،وأهل مرص يروونه ويرتكونه ،وحكى يل اخلاقاين أن
أصحابه املرصيني الذين قرأ عليهم اختلفوا يف ذلك ،فمن قائل منهم به ،ومن منكر له..
وقال آخرون :إنام كان املشيخة من املرصيني يأخذون بالتحقيق واإلفراط يف املد عىل
املبتدئني عىل وجه الرياضة هلم ،وهذا يدل عىل أن البالغ اإلشباع الزائد يف هذا الفصل ليس
من مذهب نافع وال اختياره ،وال من رواية ورش وال أدائه ،وأنه استحسان واختيار من
أهل األداء عن أصحابه ..فينبغي أن ال يفرط فيه يف مذهب ورش ،وكذلك قرأت عىل
اخلاقاين وأيب الفتح عن قراءهتام ،وهوالذي يوجبه القياس وحيققه النظر وتدل عليه اآلثار
وتشهد بصحته النصوص ،وهوالذي أتواله وآخذ به) ()3

( )3تفسري الطربي ()355/1

( )1التحديد يف اإلتقان والتجويد (ص )88
( )2السبعة يف القراءات ،البن جماهد (ص )76
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ثم عقب عىل هذا بقوله( :وقد وقعت يف هذه الرواية التي قرأنا هبا عىل ابن خاقان
وفارس بن أمحد إىل مجاعة مل تتحقق معرفتهم وال استكملت درايتهم ،فأفرطوا يف إشباع
التمكني إفراط ًا أخرجوه بذلك عن حده ووزنه ،قال إلبعاد جوازه وختطئة ناقله وجتهيل
منتحله واآلخذ به)) ()1

قال آخر :ومثلهم قال أبو اخلري بن اجلزري( :وذهب إىل القرص فيه أبو احلسن طاهر
بن غلبون ،ورد يف تذكرته عىل من روى املد وأخذ به وغلط أصحابه ،وبذلك قرأ الداين
عليه ،وذكره أيض ًا ابن بليمة يف تلخيصه ،وهواختيار الشاطبي حسب ما نقله أبوشامة عن
أيب احلسن السخاوي عنه ..قال أبوشامة :وما قال به ابن غلبون هواحلق) ()2

قال آخر :ومثلهم قال ابن جماهد( :كان أبو عمروحسن االختيار سهل القراءة ،غري
متكلف ،يؤثر التخفيف ما وجد إليه السبيل) (.)3
قال آخر :ومثلهم قال أبوعمرو الداين بعد أن ذكر مراتب القراء يف طول املد( :وهذا
كله جار عىل طباعهم ومذاهبهم يف تفكيك احلروف وختليص السواكن ،وحتقيق القراءة
وحدرها ،وليس لواحد منهم مذهب يرسف فيه عىل غريه إرساف ًا خيرج عن املتعارف يف
اللغة واملتعامل يف القراءة) ()4

قال آخر :ومثلهم قال ابن اجلزري بعد أن ذكر مراتب القراء يف املد( :وال خيفى ما
فيها من االختالف الشديد يف تفاوت املراتب ،وأنه ما من مرتبة ذكرت لشخص من القراء
إال وذكر له ما يليها ،وكل ذلك يدل عىل شدة قرب كل مرتبة مما يليها ،وإن مثل هذا
التفاوت ال يكاد ينضبط) ()5

( )1تفسري الطربي ()355/1

( )4تفسري الطربي ()342/1

( )2النرش يف القراءات العرش ()339/1

( )5النرش ()333/1

( )3السبعة يف القراءات (ص )84
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قال آخر :ومثلهم روي إسحاق بن أمحد اخلزاعي (ت  308هـ) عن أصحابه أن املد
كله مد يسري وسط ًا مبين ًا ..وقال :وكذلك كل ممدود يف القرآن ال يرسفون يف مده ،ولكن
يمده مد ًا حسن ًا(.)1
قال آخر :ومثلهم روي عن أيب عمرو أنه قال( :اإلدغام كالم العرب الذي جيري
عىل ألسنتها ال حيسنون غريه ..وتصديق ذلك يف كتاب اهلل﴿ :هل من مدكر﴾ ،و﴿اطرينا
بك﴾ ،و﴿اثاقلتم﴾ ،و﴿اضطر﴾ ،وكل َشء نحو ﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾ ما أذهب
الالم؟ أليس إلدغامها يف الراء ..واإلدغام ال ينقص من الكالم شيئ ًا ،إال أنك إذا أدغمت
شددت احلرف فلم تنقص شيئ ًا)( ..)2وقال( :والعرب إنام تدغم ليكون أخف ،إذا كان
اإلدغام أثقل من التامم أمتوا) ( ،)3وهذا يدل عىل أن اإلدغام من أيب عمرواجتهاد واختيار،
وليس باإلسناد إىل النبي  ،ولوكان أبوعمرو يقرأ باإلدغام نق ً
ال عن النبي  لذكره ،ورد
به عىل من ينتقدونه ..ثم ملاذا ينفرد به أبوعمرو من بني سائر القراء إذا كان اإلدغام منقوالً
بالسند إىل النبي .)4(
قال اإلمام( : )5وما ذكروه يف اإلدغام الكبري قالوه يف اإلمالة ،فاألدلة الكثرية تدل
عىل أهنا اختيار من بعض القراء باعتبار أهنا من هلجات العرب املعروفة ،وبعضها من عادة
بعض الكوفيني يف كالمهم وألفاظهم ،وقد روي عن ابن أيب حاتم أنه قال( :احتج
الكوفيون يف اإلمالة بأهن م وجدوا يف املصحف الياءات يف موضع األلفات ،فاتبعوا اخلط
وأمالوا ليقربوا من الياءات) ()6

قال آخر :ومثله ما روي أنه قيل للكسائي :إنك ُمتيل ما قبل هاء التأنيث ،فقال( :هذا
( )1ذكره الداين يف تفسري الطربي ()344/1

( )4اختالف القراء يف صفات أداء التالوة ،ص.23

( )2الداين يف اإلدغام الكبري (ص )39

( )5اختالف القراء يف صفات أداء التالوة ،ص.23

( )3مجال القراء (ص )481

( )6اإلتقان ()314/1
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طباع العربية) ،وقد علق عليه أبوعمرو الداين بقوله(:يعني بذلك أن اإلمالة هنا لغة أهل
الكوفة وهي باقية فيهم إىل اآلن)()1

قال آخر( :)2ومثله ابن اجلزري؛ فقد قال يذكر هلجات أهل زمانه( :واإلمالة يف هاء
التأنيث وما شاهبها من نحو(مهزة ،وملزة ،وخليفة ،وبصرية) هي لغة الناس اليوم واجلارية
عىل ألسنتهم يف أكثر البالد رشق ًا وغرب ًا وشام ًا ومرص ًا ،ال حيسنون غريها وال ينطقون
بسواها ،يرون ذلك أخف عىل لساهنم وأسهل يف طباعهم ،وقد حكاها سيبويه عن العرب)
قال اإلمام :وهكذا نجد الروايات الكثرية عنهم ،تدل عىل أن أداءهم استحسان
استحسنوه ،ال رواية عن رسول اهلل  ،ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره األزرق ـ صاحب
ورش ـ عن أستاذه ،فقد قال( :ملا جئت ألقرأ عليه قلت له :يا أبا سعيد ،إين أحب أن تقرئني
مقرأ نافع خالص ًا ،وتدعني مما استحسنت لنفسك ،قال :فقلدته مقرأ نافع) ( ..)3وقال ابن
جماهد عند ذكر اإلدغام( :كان نافع ال يكاد يدغم إال ما كان إظهاره خروج ًا من كالم
العرب ،إال حروف ًا يسرية) ( ..)4وقال اليزيدي( :كان أبوعمرو قد عرف القراءات فقرأ من
كل قراءة بأحسنها وبام خيتار العرب ،وبام بلغه من لغة النبي )5 ()

قال آخر :ومثله ذكر بعض املتأخرين طريقة نافع يف تعليمه للقرآن ،فقال( :بمثل
هذه املرونة كان يتعامل نافع مع العارضني عليه ،والسيام فيام يرجع إىل طرق األداء التي
ختضع كثري ًا لعادة القارئ يف النطق بالكلامت يف هلجته ،فيام يتعلق باهلمز والتخفيف والفتح
واإلمالة وا إلظهار واإلدغام ونحوذلك ،إذ كان أئمة القراء ال يأخذون القارئ بام قد ال
يقوى عليه وال يطوع به لسانه يف األداء ،سري ًا مع ما كان يسلكه أهل الفصاحة من التوسع
( )1النرش يف القراءات العرش ()82/2

( )4السبعة يف القراءات (ص )113

( )2النرش يف القراءات العرش ()82/2

( )5معرفة القراء الكبار للذهبي ()229/1

( )3معرفة القراء للذهبي ()373/1
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يف اللغة ووجوهها ،واإلبقاء عىل قدر من املرونة فيها ..وعىل مثل هذا الصنيع درج أئمة
القراء ،فكانوا يفعلونه مع العارضني عليهم ،فال يلزمون القارئ يف أصول األداء بام يرونه
الوجه املختار لقوته يف اللغة والقياس ،أولشيوع استعامله يف القراءة واألداء ،وهلذا نجد
اخلالف يتسع أحيان ًا يف بعض حروف القرآن اتساع ًا كبري ًا ،بسبب قبول اللغة فيها للوجوه
املتعددة) ()1

قال آخر :ومثلهام ذكر بعض املتأخرين ذلك عن سائر القراء ،فقال( :لكل مدرسة
خصائص معينة نتيجة الختالف الروايات املقروءة يف الرسم العثامين ،أوبسبب التأثر
بطبيعة األداء بحروف القبائل العربية القاطنة يف كل قطر) ()2

قال آخر :ومثلهم قال عاصم :قرأت يوم ًا عىل أيب عبد الرمحن السلمي حتى حتول
من جملس القرآن إىل حلقة فيها نفر من الصحابة ،وكان إذا فرغ من جملس اإلقراء جيلس
إليهم ،وفيهم :زر بن حبيش ،وشقيق بن سلمة ،واملسيب ،وكان جيالسهم يزيد بن احلكم
الثقفي ،فقلت :إن أهل املجلس يدغمون حروف ًا كثرية ،ويقولون :ذلك جائز يف الكالم..
فذكرت﴿ :هل ترى﴾ ،وقلت :يقولون( :هرتى) ،و﴿لبثت﴾ ،فقلت :يقولون( :لبت)،
وأشباه ذلك ،فأعظموا ذلك مجيع ًا ،ثم قال أبوعبد الرمحن السلمي :قاتلهم اهلل أخذوا هذا
من قول الشعر ،فإن الشاعر يدغم وينقص من احلروف لئال ينكرس عليه البيت(.)3
قال آخر :ومثلهم قال أبوشامة( :ال يكلف أحد إال قدر استطاعته ،فمن كانت لغته
اإلمالة ،أوختفيف اهلمز ،أواإلدغام ،أوضم ميم اجلمع ،أوصلة هاء الكناية ،أونحوذلك
فكيف يكلف غريه؟ وكذا كل من كان من لغته أن ينطق بالشني التي كاجليم يف نحو

( )3مجال القراء للسخاوي (ص )476

( )1قراءة اإلمام نافع عند املغاربة ()400/1
( )2تاريخ القراءات (ص )12
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(أشدق) والصاد التي كالزاي يف نحو (مصدر) ،والكاف التي كاجليم واجليم التي كالكاف
ونحوذلك ،فهم يف ذلك بمنزلة األلثغ واألرت ،ال يكلف ما ليس يف وسعه) ()1

قال آخر :ومثلهم قال ابن تيمية( :وأما كيفيات األداء مثل تليني اهلمزة ،ومثل
اإلمالة واإلدغام ،فهذه مما يسوغ للصحابة أن يقرؤوا فيها بلغاهتم ،ال جيب أن يكون النبي
 تلف ظ هبذه الوجوه املتنوعة كلها ،بل القطع بانتفاء هذا أوىل من القطع بثبوته) ()2

قال آخر :ومثلهم قال بعض املتأخرين ،وهو حممد حسن حسن( :القرآن نزل عىل
النبي  عربي ًا بلغة قريش ،وقرأه الصحابة بلهجاهتم ،فأدوا األلفاظ بأعياهنا ،والعبارات
واجلمل واآليات بأعياهنا ،لكن نطقهم لأللفاظ والعبارات واجلمل واآليات كان بحسب
نطق قبائلهم ،أي :هبيئة النطق التي اعتادوها منذ ولدوا يف قبائلهم ..وتلقى أئمة القراءات
السبعة والعرشة عن التابعني أوأتباع التابعني القرآن الكريم بأعيان ألفاظه وعباراته وآياته
وسوره التي تلقاها الصحابة عن النبي  ،لكن هبيئات النطق التي اعتادها التابعون وأتباع
التابعني ،فاختار كل من األئمة العرشة من هيئات نطق القرآن ما يرسه اهلل له) ( ،)3وعلل
ذلك بقوله( :القراءات داخلة حتت اإلذن العام من املوىل لرسوله  أن يقرأ كل قوم
بلغتهم ،أما اإلدعاء بأن كل

جزئية من تلك القراءات هي متلقاة بعينها من رسول اهلل 

فهوكالم سنده احلامس ،ألن العريب يدغم أويفك ويميل أوينصب الخ حسب هلجته دون
احتياج إىل توقيف) ()4

قال اإلمام( :)5ويضاف إىل هذا الدليل ،أو هو قريب منه أن القراء وعلامء القراءات
واملؤلفني يف القراءات يستعملون القواعد والتعليالت والقياس كثري ًا يف أنواع كثرية من
( )4القضايا الكربى يف القراءات القرآنية (ص )68

( )1املرشد الوجيز (ص )97

( )5اختالف القراء يف صفات أداء التالوة ،ص.49

( )2جامع املسائل ()113/1
( )3القضايا الكربى يف القراءات القرآنية (ص )75
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األداء ..وهلذا نرى أداء الرواة يف أحيان كثرية مبنى عىل قواعد لغوية وتعليالت ،وهذا أمر
مشهور معمول به عند القراء وعند العلامء.
قال آخر :صدقت ..وقد ذكر ابن اجلزري ذلك ،فقال( :أما إذا كان القياس عىل
إمجاع انعقد أوعن أصل يعتمد فيصري إليه عند عدم النص وغموض وجه األداء فإنه مما
يسوغ قبوله وال ينبغي رده ..كمثل ما اختري يف ختفيف بعض اهلمزات ألهل األداء ،ويف
إثبات البسملة وعدمها لبعض القراء ،ونقل ﴿كتابيه إين﴾ ،وإدغام ﴿ماليه هلك﴾ قياس ًا
عليه ،وكذلك قياس (قال رجالن .وقال رجل) عىل (قال رب) يف اإلدغام) ()1

قال آخر :ومثله أشار مكي بن أيب طالب ،حيث قال( :فجميع ما ذكرناه يف هذا
الكتاب ينقسم ثالثة أقسام :قسم قرأت به ونقلته وهومنصوص يف الكتب موجود ..وقسم
قرأت به وأخذته لفظ ًا أوسامع ًا وهوغري موجود يف الكتب ..وقسم مل أقرأ به وال وجدته يف
الكتب ولكن قسته عىل ما قرأت به ،إذ ال يمكن فيه إال ذلك عند عدم الرواية يف النقل
والنص)) ()2

قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره ابن اجلزري من أن أبا عمروقال يف ﴿آل
لوط﴾ :ال أدغمها لقلة حروفها) ..وقال :ورد الداين هذا املانع بإدغام (لك كيد ًا) إمجاع ًا
إذ هوأقل حروف ًا من آل ،فإن هذه الكلمة عىل وزن قال لفظ ًا ،وإن كان رسمها بحرفني
اختصار ًا(.)3
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره ابن جماهد يف مسألة اهلمزتني املتالصقتني
يف كلمتني ،حيث قال( :ورأيت بعضهم يلينها فيلفظ هبا كاملختلسة من غري ضمة تتبني عىل

( )3النرش يف القراءات العرش ()282/1

( )1النرش يف القراءات العرش ()17/1
( )2النرش يف القراءات العرش ()17/1
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الواووال كرسة عىل الياء ،وهذا أجود الوجهني ،ألن اهلمزتني إنام يكتفي بإحدامها عن
األخرى طلب ًا للتخفيف ،فإذا خلفت املكسورة بياء مكسورة كانت أثقل من اهلمزة ،ومل
يكونوا ليفروا من ثقيل إىل ما هوأثقل منه ..وكذلك الضمة عىل الواوأثقل من اجتامع
مهزتني ،وإن امتحنت ذلك وجدته كذلك) ()1

الدليل الثالث:
قال املعلم :ما رأيكم أهيا اجلمع املبارك يف هذا الدليل؟
سكتوا ،فقال املعلم :هلم ..اذكر لنا الدليل الثالث.
قال اإلمام( : )2الدليل الثالث هو ما ورد يف انفراد بعض القراء أوبعض رواهتم
بأنواع من األداء ال يشاركهم أحد ..ولو أن هذا كان مرويا عن النبي  ،ملا زهد مجيع القراء
هبذا األداء إال فرد ًا واحد ًا من القراء ..ومن األمثلة عىل ذلك انفراد أيب عمروالبرصي
باإلدغام الكبري ..ومنهم من خص به السويس وحده(.)3
قال آخر :ومثله انفراد خلف عن محزة بإشامم الصاد الزاي يف ﴿الرصاط﴾ يف مجيع
القرآن( .. )4ومنها انفراد ابن كثري بوصل هاء الكناية بالياء أوبالواو( ..)5وانفراد ابن كثري
وأيب جعفر بوصل ميم اجلمع بواو ،كمثل قوله تعاىل﴿ :غ ْ ِ
َري املَْغ ُْض ِ
وب َع َل ْي ِه ْم َو َال
الضا ِّلنيَ ﴾ [الفاحتة ..]7 :وانفراد ورش بمد حرف املد بعد اهلمز نحو ﴿آمنوا﴾ و﴿اآلخرة﴾
َّ
قال آخر :ومثلهم انفراد ورش بتغليظ الالمات ،وقد قال ابن اجلزري يف ذلك( :وقد
اختص املرصيون بمذهب عن ورش يف الالم ،ومل يشاركهم فيها سواهم ،ورووا من طريق
األزرق وغريه عن ورش تغليظ الالم) ()6

( )1السبعة يف القراءات (ص )138

( )4النرش ()272/1

( )2اختالف القراء يف صفات أداء التالوة ،ص.31

( )5النرش يف القراءات العرش ()305/1

( )3النرش يف القراءات العرش ()276/1

( )6النرش يف القراءات العرش ()111/2
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قال آخر :ومثلهم انفراد األزرق عن ورش برتقيق الراءات ،وقد قال ابن اجلزري يف
ذلك( :فإن األزرق له فيها مذهب خالف سائر القراء ،وهوالرتقيق) ( ..)1كام انفرد عن
ورش بمد حرف املد بعد اهلمز مثل ﴿آمنوا﴾ و﴿جاء آل فرعون﴾ ()2

قال آخر :ومثل ذلك ما روي عن ابن اجلزري ،فقد قال( :وقد انفرد أبو عبد اهلل بن
رشيح يف الكايف بمد ما كان عىل حرفني يف فواتح السور ،فحكى عن رواية أهل املغرب عن
ورش أنه كان يمد ذلك كله ،واستثنى الراء من (الر ،واملر) والطاء واهلاء من (طه) قلت:
وكأهنم نظروا إىل وجود اهلمز مقدر ًا بحسب األصل) ()3

قال آخر( :)4ومثل ذلك انفراد يعقوب بضم اهلاء من ضمري التثنية واجلمع إذا وقعت
بعد ياء ساكنة نحو :عليهم وإليهم ولدهيم ،وعليهام وإليهام وفيهام ،وعليهن وإليهن وفيهن،
وأبيهم وصياصيهم وبجنتيهم وترميهم وما نرهيم وبني أيدهين وشبه ذلك .قرأ يعقوب
مجيع ذلك بضم اهلاء.
قال آخر( :)5ومثل ذلك انفراد أيب عمروبكرس امليم واهلاء يف نحو﴿قلوهبم العجل،
وهبم األسباب ،ويغنيهم اهلل ،ويرهيم اهلل ،وعليهم القتال ،ومن يومهم الذي﴾
انفراد أيب عمروبإسقاط اهلمزة األوىل من كل مهزتني يف كلمتني .النرش يف القراءات
العرش ()382/1
قال آخر :ومثل ذلك انفراد ورش بنقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها( ..)6وانفراد
محزة بالسكت عىل الساكن قبل اهلمز( ..)7وانفراد أيب جعفر بالسكت عىل حروف اهلجاء

( )1النرش يف القراءات العرش ()93/2

( )5النرش يف القراءات العرش ()274/1

( )2النرش يف القراءات العرش ()93/2

( )6النرش يف القراءات العرش ()408/1

( )3النرش يف القراءات العرش ()345/1

( )7النرش يف القراءات العرش ()420/1

( )4النرش يف القراءات العرش ()272/1
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الواردة يف فواتح السور(.)1
قال آخر :ومثل ذلك انفراد محزة بتسهيل اهلمز يف الوقف ،وقد قال ابن اجلزري يف
ذلك( :وقد اختص محزة بذلك من حيث إن قراءته اشتملت عىل شدة التحقيق والرتتيل
واملد والسكت فناسب التسهيل يف الوقف) ()2

الدليل الرابع:
قال املعلم :ما رأيكم أهيا اجلمع املبارك يف هذا الدليل؟
سكتوا ،فقال املعلم :هلم ..اذكر لنا الدليل الرابع.
قال اإلمام( :)3الدليل الرابع هو كثرة االختالف والروايات والطرق واألوجه بال
حد وال عد ..ذلك أنه من املعلوم أن القراء املشهورين عرشة ،ولكل قارئ راويان ،ولكل
راو طريقان ،ولكل طريق طريقان أيض ًا ،فاملجموع ثامنون طريق ًا ..ويستحيل أن يكون كل
ذلك مرويا عن رسول اهلل .
قال آخر :صدقت ..فعاصم بن أيب النجود ـ مثال ـ راوياه حفص وشعبة ..وحفص
راوياه عبيد بن الصباح وعمروبن الصباح ..وعبيد بن الصباح راوياه أبواحلسن اهلاشمي
وأبوطاهر ..والطرق املتشعبة عنها باملئات ،فقد جاء من طريق أيب احلسن اهلاشمي من
عرشة طرق ،ومن طريق أيب طاهر من أربعة عرش طريق ًا ،وهكذا.
قال آخر :لقد ذكر ابن اجلزري ذلك عندما فرغ من ذكر أسانيده التي تلقى هبا
القراءات يف كتابه ،فقال( :فهذا ما تيرس من أسانيدنا للقراءات العرش من الطرق املذكورة
التي أرشنا إليها ،ومجلة ما حترر عنهم من الطرق بالتقريب نحوألف طريق) ( ..)4مع العلم

( )1النرش يف القراءات العرش ()424/1

( )3اختالف القراء يف صفات أداء التالوة ،ص.35

( )2النرش يف القراءات العرش ()430/1

( )4النرش يف القراءات العرش ()192/1
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أنه مل يضمن النرش وطيبته كل القراءات والروايات والطرق الصحيحة ،بل قد يكون ما
ترك من بعض الطرق أمثل مما ذكر.
قال آخر :وقال يف موضع آخر( :من نظر أسانيد كتب القراءات وأحاط برتاجم
الرواة عرف قدر ما سربنا ونقحنا واعتربنا وصححنا ،وهذا علم أمهل وباب أغلق ،وهو
السبب األعظم يف ترك كثري من القراءات واهلل تعاىل حيفظ ما بقي) ()1

قال آخر :ومثله قال أبوحيان( :التيسري أليب عمروالداين ،والشاطبية البن فريه مل
حيويا مجيع القراءات السبع ،وإنام هي نزر يسري من القراءات السبع) ( ..)2وقال( :وتلخص
من هذا كله اتساع روايات غري أهل بالدنا ،وأن الذي تضمنه التيسري والتبرصة والكايف
وغريها من تأليف أهل بالدنا إنام هو قل من كثر ونزر من بحر ،وبيان ذلك أن يف هذه
الكتب مث ً
ال قراءة نافع من رواية ورش وقالون ،وقد روى الناس عن نافع غري ورش
وقالون ،منهم إسامعيل بن جعفر املدين ،وأبوخليد ،وابن مجاز ،واألصمعي ،واملسيبي،
وغريهم ويف هؤالء من هوأعلم وأوثق من ورش وقالون ،ثم روى أصحابنا رواية ورش
عن أيب يعقوب ،عن األزرق ،ومل يتسع هلم أن يضمنوا كتبهم رواية يونس بن عبد األعىل،
وداود بن أيب طيبة ،وأيب األزهر ،قرؤوا عىل ورش ،وفيهم من هوأعىل وأوثق من ورش،
وهذا أنموذج مما روى أصحابنا يف كتبهم ،وكذا العمل يف كل قارئ قرأ وكل راو روى من
األربعة عرش راوي ًا الذين ضمنهم أصحابنا كتبهم) ()3

قال آخر :ومثله قال الزركيش( :كان بمرص أبوعيل املالكي مؤلف الروضة ،وكان
قد قرأ بالعراق وأقرأ بمرص ،وبعدهم التاج الكندي فأقرأ الناس بروايات كثرية مل تصل إىل

( )3منجد املقرئني (ص )106

( )1النرش يف القراءات العرش ()193/1
( )2منجد املقرئني (ص )103
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بالدنا ،وكان أيض ًا ابن مامويه بدمشق يقرئ القرآن بالقراءات العرش ،وبمرص النظام
الكويف يقرئ بالعرش وبغريها ،كقراءة ابن حميصن واحلسن ،وكان بمكة أيض ًا زاهر بن
رستم وأبوبكر الزنجاين ،وكانا قد أخذا عن أيب الكرم الشهرزوري كتاب املصباح الزاهر
يف القراءات العرش البواهر ،وأقرأه الزنجاين لبعض شيوخنا ..وكان عز الدين الفاروثي
بدمشق يقرئ القرآن بروايات كثرية ،حتى قيل إنه أقرأ بقراءة أيب حنيفة ..واحلاصل اتساع
روايات غري بالدنا ،وأن الذي تضمنه التيسري والتبرصة والكايف وغريها من تآليفهم إنام هو
قل من كثر ونزر من بحر ..وبيانه أن يف هذه الكتب مث ً
ال قراءة نافع من رواية ورش وقالون،
وقد روى الناس عن نافع غريمها ،منهم إسامعيل بن أيب جعفر املدين وأبوخلف وابن حبان
واألصمعي والسبتي وغريهم ،ومن هؤالء من هوأعلم وأوثق من ورش وقالون ،وكذا
العمل يف كل راووقارئ)()1

قال آخر :ومثله قال بعض املتأخرين( :تضخمت أوجه األداء حسب قواعد الرواة
وأصوهلم إىل أعداد يصعب التأكد أهنا رويت كلها مشافهة عن األئمة ،وأمثلتها كثرية ،إذ
يكفي أن نطالع كتاب [غيث النفع] للشيخ النوري السفاقيس لنراه يرسد لنا مث ً
ال أن أوجه
األمداد والروم واإلشامم يف قوله تعاىل( :فانرصنا عىل القوم الكافرين) يبلغ ثالثة آالف
ومخسامئة وثامنية وتسعني وجه ًا ،وذكر أن لورش وحده مخسامئة وستني وجه ًا) ()2

قال اإلمام( :)3وكل ذلك يعود لكثرة االختالف عن القراء أو عن رواهتم؛ فال يكاد
يوجد نوع أداء عن قارئ أوراو إال وخيتلف عنه اآلخذون عنه ..ومن األمثلة عىل ذلك ما
أورده ابن اجلزري يف كتاب النرش يف القراءات العرش ،من كثرة هذا االختالف ،وهو يدل

( )3اختالف القراء يف صفات أداء التالوة ،ص.81

( )1الربهان ()325/1
( )2هو حممد املختار يف تاريخ القراءات (ص )24

86

عىل أن مجيع صفات األداء ليست منقولة عن النبي  ،وإنام هي من اختالف القراء أنفسهم
ومن رووا عنهم.
قال آخر :صدقت ..ومن األمثلة عىل ذلك قول ابن اجلزري( :سكت محزة عىل
الساكن قبل اهلمز وقال :واختلفت الطرق فيه عنه وعن أصحابه اختالف ًا كثري ًا) ()1

قال آخر :ومثله قال وقال ابن اجلزري يف قوله تعاىل﴿ :و ِ
آت َذا
َ

ا ْل ُق ْر َبى﴾ [اإلرساء:

( :]26كان ابن جماهد وأصحابه وابن املنادي وكثري من البغداديني يأخذونه باإلظهار من
أجل النقص وقلة احلروف ..وكان ابن شنبوذ وأصحابه وأبوبكر الداجوين ومن تبعهم
يأخذونه باإلدغام للتقارب وقوة الكرس) ()2

قال اإلمام( :)3ويدل هلذا ،ويؤكده ظهور ما يسمى بعلم التحريرات ،وهوالذي فتح
أنواع ًا ال تنتهي من االختالفات بني القراء وأتباعهم يف األداء ،واعرتاض بعض القراء عىل
ذلك ،مما يدل عىل أن االختالف بني القراء يف األداء مصدره االجتهاد واالختيار ،وليس
اإلسناد.
قال آخر( : )4صدقت ..فهذا العلم مل يظهر إال يف أواخر القرن احلادي عرش
اهلجري ..وهو حادث متأخر ،حيث ظهر ما نعرفه اليوم [التحريرات] عىل طيبة النرش،
والتي صنفت فيها التصانيف الكثرية ،مما أدى إىل عزوف الكثري من طلبة العلم عن القراءة
من طريق طيبة النرش عىل الشيوخ ،لكثرة مسائل التحريرات ،وتباينها من شيخ إىل آخر،
ومن كتاب إىل آخر.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك قول بعضهم ،وهو الشيخ األزمريي فيام الحظه من

( )1النرش يف القراءات العرش ()420/1

( )3اختالف القراء يف صفات أداء التالوة ،ص.88

( )2النرش يف القراءات العرش ()288/1

( )4التحريرات عىل طيبة النرش بني الرواية واالجتهاد (ص )13
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كتاب النرش البن اجلزري( :هذا بيان ما طغى به القلم وما أمهله يف كتابه املسمى بالنرش وما
أمجله ..فإن اإلمام ابن اجلزري ذكر يف نرشه عدة من كتب القراءات ،ثم عزا يف بعض
املواضع منه بعض األوجه إىل بعض تلك الكتب ،وأمسك عن ذكر بعضها ،فلبس بإهبامه
عىل الناظر فيه ،فلم يدر ما الذي من ذلك يف املسكوت عنه منها ..وذكر أيض ًا يف النرش أشياء
ونسبها إىل بعض تلك الكتب بخالف ما فيه ..فتجشمت حترير ذلك)()1

قال آخر( :)2لقد تتبعت تلك التحريرات ،فوجدهتا عىل قسمني :أوهلا متعلق
بالرواية وتنقيح الروايات يف كتب ابن اجلزري من أي تركيب أو تداخل يف الطرق..
والثاين ،يمثل اجلانب الذي خرجت فيه التحريرات عن مسارها السابق ،وخضعت فيه
مرويات ابن اجلزري ،ونصوصه وأحكامه عىل الروايات لالجتهاد وأفهام عقول املحررين،
يف خطوة جريئة ونقلة نوعية قامت عليها التحريرات ،وفتحت باب ًا عظي ًام لن يوصد ،ماجت
فيه اآلراء واضطربت فيه األقوال ،وكثرت فيه التساؤالت حتى يومنا هذا)
الدليل اخلامس:
قال املعلم :ما رأيكم أهيا اجلمع املبارك يف هذا الدليل؟
سكتوا ،فقال املعلم :هلم ..اذكر لنا الدليل اخلامس.
قال اإلمام( :)3الدليل اخلامس أن منشأ االختالف يف القراءات القرآنية اإلذن العام
بأن يقرأ كل إنسان بلهجته ،واالختالف يف األداء كذلك ..ذلك أنه من املعلوم أن يف
القراءات القرآنية كلامت كثرية خمالفة للهجة قريش التي نزل هبا القرآن ،ومنشأ هذه
الكلامت املختلفة هواإلذن العام بأن يقرأ كل إنسان بلهجته وما اعتاد عليه ،فهي رخصة

( )3اختالف القراء يف صفات أداء التالوة ،ص.45

( )1التحريرات عىل طيبة النرش بني الرواية واالجتهاد (ص )89
( )2التحريرات عىل طيبة النرش بني الرواية واالجتهاد (ص )89
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من اهلل هلم تسهي ً
ال وهتوين ًا ،وذلك أن النبي  طلب من ربه أن يأذن أن يقرأ الناس بلهجاهتم
ولغاهتم ،فكان يقول( :اللهم هون عىل أمتي) ،ويقول( :إن أمتي ال تطيق ذلك) أي :القراءة
عىل حرف واحد وطريقة واحدة مع اختالف ألسنتهم وهلجاهتم ،فاستجاب اهلل لنبيه ،
فحكم وأراد أن اللفظ الذي ينزل عىل حممد ال يقرأ بطريقة واحدة ،بل يقرؤه الناس كل
حسب هلجته وقدرته ،ال يكلف الناس أن يقرؤوا كلهم بلفظ واحد ،بل ال يمكنهم ذلك،
وهذا يدل عىل أن االختالف يف األداء بني القراء إنام هوناشئ أيض ًا عن اختالف أولئك
الذين أذن هلم أن يقرأ كل منهم حسب طريقته وهلجته.
قال آخر :أجل ..وقد قرأت يف ذلك كالما البن قتيبة يقول فيه( :إن املتقدمني من
الصحابة والتابعني قرؤوا بلغاهتم ،وجروا عىل عادهتم ،وخلوا أنفسهم وسوم طبائعهم،
فكان ذلك جائز ًا هلم) ()1

قال آخر :ومثله قال الطحاوي( :السبعة األحرف هي مما ال خيتلف معانيه وإن
اختلفت األلفاظ التي يتلفظ هبا ،وأن ذلك كان توسعة من اهلل عليهم لرضورهتم إىل ذلك
وحاجتهم إليه ،وإن كان الذي نزل عىل النبي إنام نزل بألفاظ واحدة) ()2

قال آخر :ومثلهام قال أبوشامة( :قال بعض الشيوخ :الواضح من ذلك أن يكون اهلل
تعاىل أنزل القرآن بلغة قريش ومن جاورهم من فصحاء العرب ،ثم أباح للعرب املخاطبني
به املنزل عليهم أن يقرؤوه بلغاهتم التي جرت عادهتم باستعامهلا عىل اختالفهم يف األلفاظ
واإلعراب ،ومل يكلف بعضهم االنتقال من لغة إىل غريها ملشقة ذلك عليهم) ()3

قال آخر :ومثلهم قال ابن تيمية( :السبب الذي أوجب االختالف بني القراء فيام

( )3املرشد الوجيز (ص )95

( )1تأويل مشكل القرآن (ص )97
( )2رشح مشكل اآلثار ()124/8
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احتمله خط املصحف مرجعه إىل النقل واللغة العربية ،لتسويغ الشارع هلم القراءة بذلك
كله) ()1

الدليل السادس:
قال املعلم :ما رأيكم أهيا اجلمع املبارك يف هذا الدليل؟
سكتوا ،فقال املعلم :هلم ..اذكر لنا الدليل السادس.
قال اإلمام( :)2الدليل السادس كراهية بعض األئمة والعلامء ألنواع من األداء عند
بعض القراء ،ولو كان ذلك مرويا عن رسول اهلل  ما جاز هلم ذلك.
قال آخر :صدقت ..ومن األمثلة عىل ذلك إنكار بعض العلامء واألئمة عىل محزة
طريقته يف األداء ،وكذلك الكسائي ..وقد قال بعضهم يف ذلك( :ولقد عومل محزة مع
جاللته باإلنكار عليه يف قراءته من مجاعة من الكبار) ()3

قال آخر :ومثله قال الشيخ أبوحممد عبد اهلل بن أمحد اخلشاب( :وقد كره بعض
األئمة ممن ال خيتلف يف ورعه وعلمه قراءة محزة بن حبيب إلفراط مده ،وكأنه رأى أن
تكلف ذلك شاق بعض املشقة ،والقرآن قد يرسه منزله سبحانه) ()4

قال آخر :ومثله قال ابن النجار( :وهلذا كره اإلمام أمحد ومجاعة من السلف قراءة
محزة ملا فيها من طول املد والكرس واإلدغام ونحو ذلك ،ألن األمة إذا أمجعت عىل فعل
َشء مل يكره فعله ،وهل يظن عاقل أن الصفة التي فعلها النبي  وتواترت إلينا يكرهها
أحد من املسلمني)()5

قال اإلمام :ومثل ذلك كره اإلمام أمحد اإلدغام الكبري أليب عمرو( ..)6وهكذا وقف
( )1الفتاوى ()399/13

( )4مجال القراء (ص )514

( )2اختالف القراء يف صفات أداء التالوة ،ص.71

( )5رشح الكوكب املنري ()131/2

( )3السري ()170/10

( )6الفروع ()422/1
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نفس املوقف قوم من العلامء ،كام عرب عن ذلك السخاوي بقوله( :وقد كره إدغام أيب
عمروقوم وعابوه ،وقالوا :إن ذلك تغيري حلروف القرآن ،ويؤدي إىل زوال معاين كلامته،
وأنه ال أصل له وال أثر يؤيده ،إنام هوَشء تفرد به أبوعمرو) ()1

قال آخر :ومثل ذلك قال ابن العريب( :ما كنت ألمد مد محزة ،وال أقف عىل الساكن
وقفته ،وال أقرأ باإلدغام الكبري أليب عمروولورواه يف تسعني ألف قراءة ،فكيف يف رواية
بحرف من سبعة أحرف؟ وال أمد ميم ابن كثري ،وال أضم هاء ﴿عليهم﴾ و﴿إليهم﴾
وذلك أخف ،وهذه كلها أوأكثرها عندي لغات ال قراءات ،ألهنا مل يثبت منها عن النبي 
َشء ،وإذا تأملتها رأيتها اختيارات مبنية عىل معان ولغات) ()2

قال اإلمام( : )3ومما يؤكد هذا ما ورد من النصوص والروايات من كالم القراء
وغريهم ،والتي تدل داللة واضحة عىل عدم وجود قواعد حمددة للمدود أو غريها من
أنواع األداء ،ألنه ال تتوفر الدواعي إىل نقل مجيع صفات احلروف وخمارجها يف الكالم ،وال
يمكن ذلك ،إذ هي صفات للفظ ال يضبطها السامع عادة ،وتقبل الزيادة والنقصان،
وختتلف اللهجات يف النطق هبا ،بخالف نقل جوهر احلرف وأصله ،ومما يؤكد ذلك أن أهل
التجويد قد اختلفوا يف صفات احلروف وخمارجها اختالف ًا ظاهر ًا.
قال آخر :صدقت ..ومن األمثلة عىل ذلك قول مكي بن أيب طالب( :فصل يف أن
املد ال حيرص وأن تقديره باأللفات للتقريب عىل املبتدئني ..والتقدير عندنا للمد باأللفات
إنام هوتقريب عىل املبتدئني وليس عىل احلقيقة ألن املد إنام هوفتح الفم بخروج النفس مع
امتداد الصوت ،وذلك قدر ال يعلمه إال اهلل ،وال يدري قدر الزمان الذي كان فيه املد

( )3اختالف القراء يف صفات أداء التالوة ،ص.98

( )1مجال القراء (ص )476
( )2العواصم (ص )602
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للحرف وال قدر النفس الذي خيرج مع امتداد الصوت يف حيز املد إال اهلل تعاىل ،فمن ادعى
قدر ًا للمد حقيقة فهو مدعي علم الغيب ،وقد وقع يف كتب القراء التقدير باأللف واأللفني
والثالثة عىل التقريب للمتعلمني ..ومل يقل أحد من القراء والنحويني :إن املد حيرص يف قدر
ألف وقدر ألفني وأنه ال يكون أكثر وال أقل هذا مل يقله أحد ..أال ترى أن أبا إسحاق
الزجاج قال :لومددت صوتك يوم ًا وليلة مل يكن إال ألف ًا واحدة) ()1

قال آخر :ومما يدل عىل كون مقادير املدود اجتهاد من األئمة القراء ومشاخيهم ،وأما
السابقون فلم يرد عنهم َشء من ذلك قول ابن اجلزري بعد أن ذكر مراتب املد عند القراء:
(فهذا ما حرضين من نصوصهم ،وال خيفى ما فيها من االختالف الشديد يف تفاوت
املراتب ،وأنه ما من مرتبة ذكرت لشخص من القراء إال وذكر له ما يليها ،وكل ذلك يدل
عىل شدة قرب كل مرتبة مما يليها ،وإن مثل هذا التفاوت ال يكاد ينضبط ،واملنضبط من
ذلك غالب ًا هوالقرص املحض ،واملد املشبع من غري إفراط عرف ًا ،والتوسط بني ذلك)()2

قال آخر :ومثل ذلك قوله عندما ذكر اختالفهم يف مراتب املد ،حيث نقل عن أيب
عمروالداين قوله( :وهذا كله جار عىل طباعهم ومذاهبهم يف تفكيك احلروف وختليص
السواكن وحتقيق القراءة وحدرها ،وليس لواحد منهم مذهب يرسف فيه عىل غريه إرساف ًا
خيرج عن املتعارف يف اللغة واملتعامل يف القراءة)()3

قال آخر :ومثل ذلك قول أيب عمروالداين( :وأطوهلم مد ًا ورش ومحزة ،ودوهنام
عاصم ،ودونه ابن عامر والكسائي ،ودوهنام أبوعمرومن طريق أهل العراق ،وقالون من
طريق أيب نشيط بخالف عنه ،وهذا كله عىل التقريب من غري إفراط ،وإنام هوعىل مقدار

( )3النرش يف القراءات العرش ()327/1

( )1متكني املد (ص )36
( )2النرش يف القراءات العرش ()333/1
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مذاهبهم يف التحقيق واحلدر ،وباهلل التوفيق) ()1

قال آخر :ومثل ذلك أن ابن جماهد سئل عن وقف محزة عىل الساكن قبل اهلمزة،
واإلفراط يف املد فقال( :كان يأخذ بذلك املتعلم ،ومراده أن يصل املتعلم إىل ما نحن عليه
من إعطاء احلروف حقها) ()2

قال آخر( :)3ومثله قال الداين( :وعلامؤنا خمتلفون يف أي هذه األوجه أوجه وأوىل،
وأختار اإلمالة الوسطى التي هي بني بني ،ألن الغرض من اإلمالة حاصل هبا ،وهو اإلعالم
بأن أصل األلف الياء ،أوالتنبيه عىل انقالهبا إىل الياء يف موضع أومشاكلتها للكرس املجاور
هلا أوالياء) ( ..)4وهذا يدل عىل أن اإلمالة اختيار لغرض معني ،وأن الغرض منها اإلعالم
بأن أصل األلف الياء أوالتنبيه عىل انقالهبا إىل الياء يف موضع أومشاكلتها للكرس املجاور
هلا أوالياء.
قال آخر :ومثله قال ابن اجلزري( :مل يتواتر عن النبي  أنه وقف عىل موضع
بخمسني وجه ًا ،وال بعرشين ،وال بنحوذلك ،وإنام إن صح َشء منها فوجه ،والباقي
الشك أنه من قبيل األداء) ()5

قال آخر :ومثله قال الزركيش( :واحلق :أن املد واإلمالة ال شك يف تواتر املشرتك
منها وهواملد من حيث هومد ،واإلمالة من حيث هي إمالة ،ولكن اختلفت القراء يف تقدير
املد يف اختياراهتم ،فمنهم من رآه طويال ،ومنهم من رآه قصريا ،ومنهم من بالغ يف القرص،
ومنهم من تزايد كحمزة وورش بمقدار ست ألفات ،وقيل مخس ،وقيل :أربع ،وعن
عاصم :ثالث ،وعن الكسائي :ألفني ونصف ،وقالون :ألفني ،والسويس :ألف ونصف..
( )4النرش يف القراءات العرش ()30/2

( )1التيسري (ص )30

( )5منجد املقرئني (ص )196

( )2مجال القراء للسخاوي (ص )516
( )3اختالف القراء يف صفات أداء التالوة ،ص.101
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فعلم هبذا أن أصل املد متواتر ،واالختالف والطرق إنام هويف كيفية التلفظ) ( ..)1وقال:
(وأما األلفاظ املختلفة فيها بني القراء فهي ألفاظ قراءة واحدة ،واملراد تنوع القراء يف أدائها،
فإن منهم من يرى املبالغة يف تشديد احلرف املشدد ،فكأنه زاد حرف ًا ،ومنهم من ال يرى
ذلك ،ومنهم من يرى احلالة الوسطى) ()2

قال آخر :ومثله قال ابن خلدون( :وهذه القراءات السبع معروفة يف كتبها ،وقد
خالف بعض الناس يف تواتر طرقها ألهنا عندهم كيفيات لألداء ،وهوغري منضبط ،وليس
كذلك عندهم بقادح يف تواتر القرآن ،وأباه األكثر وقالوا بتواترها ،وقال آخرون بتواتر غري
األداء منها كاملد والتسهيل ،لعدم الوقوف عىل كيفيته بالسمع وهوالصحيح) ()3

قال آخر :ومثله قال ابن قتيبة( :فكان من تيسريه أن أمره بأن يقرئ كل قوم بلغتهم
وما جرت عليه عادهتم :فاهلذيل يقرأ ﴿عتى حني﴾ يريد حتى حني ،ألنه هكذا يلفظ هبا
ويستعملها ..واألسدي يقرأ ﴿تعلمون﴾ و﴿تعلم﴾ و﴿تسود وجوه﴾ و﴿أمل أعهد
إليكم﴾ ..والتميمي هيمز ،والقرَش ال هيمز ..واآلخر يقرأ ﴿وإذا قيل هلم﴾ و﴿غيض
املاء﴾ بإشامم الضم مع الكرس ،و﴿هذه بضاعتنا ردت إلينا﴾ بإشامم الكرس مع الضم و﴿ما
لك ال تأمنا﴾ بإشامم الضم مع اإلدغام ،وهذا ما ال يطوع به كل لسان ..ولوأن كل فريق
ال وناشئ ًا وكه ً
من هؤالء أمر أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طف ً
ال الشتد ذلك
عليه ،وعظمت املحنة فيه ،ومل يمكنه إال بعد رياضة للنفس طويلة ،وتذليل للسان وقطع
للعادة ،فأراد اهلل برمحته ولطفه أن جيعل هلم متسع ًا يف اللغات ومترصف ًا يف احلركات) ()4

الدليل السابع:

( )1البحر املحيط يف أصول الفقه ()213/2

( )3املقدمة (ص )552

( )2البحر املحيط يف أصول الفقه ()214/2

( )4تأويل مشكل القرآن (ص )94
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قال املعلم :ما رأيكم أهيا اجلمع املبارك يف هذا الدليل؟
سكتوا ،فقال املعلم :هلم ..اذكر لنا الدليل السابع.
قال اإلمام( : )1الدليل السابع هو ما ورد عن بعض السلف من الرسعة يف قراءة
القرآن الكريم ،فمع أن ذلك ليس ديدهنم وعادهتم ،لكنه يدل عىل أن أداء التالوة اجتهاد
مبني عىل السعة والتسهيل ..ألنه ال يمكن تطبيق ما ورد من أحكام األداء بحسب ما روي
عنهم من الرسعة.
قال آخر :صدقت ..فقد قال طلحة بن مرصف( :سألت إبراهيم عن رسعة القرآن
فقال :إن عامة قراءتنا الرسعة) ( ..)2وقال الوليد بن مجيع( :صليت خلف إبراهيم فكان
يقرأ يف الصبح يس وأشباهها ،وكان رسيع القراءة) ()3

قال آخر :ومثله قال السخاوي( :واعلم بأن القرآن العزيز ُيقرأ للتعلم فالواجب
التقليل والتكرير ،ويقرأ للتدبر فالواجب الرتتيل والتوقف ،ويقرأ لتحصيل األجر بكثرة
القراءة فله أن يقرأ ما استطاع وال يؤنب إذا أراد اإلرساع ..وقد روي عن رسول اهلل  أنه
قال( :خفف اهلل عىل داود القراءة ،فكان يأمر بدابته ترسج فيقرأ كتابه من قبل أن ترسج
دابته ،وكان ال يأكل إال من عمل يديه) ()4

قال آخر :ومثله ما ورد يف األخبار عن الذين ختموا القرآن الكريم يف ركعة ،قال
النووي( :وأما الذين ختموا القرآن يف ركعة فال حيصون لكثرهتم) ( ..)5وذكر أن كثريين
من السلف كانوا خيتمون يف كل ثالث ،وعن بعضهم يف كل ليلتني ،وختم بعضهم يف كل
يوم وليلة ختمة ،ومنهم من كان خيتم يف كل يوم وليلة ختمتني ،ومنهم من كان خيتم
( )4مجال القراء (ص  ،)531واحلديث رواه البخاري ()3235

( )1اختالف القراء يف صفات أداء التالوة ،ص.102

( )5األذكار (ص )182

( )2املصنف ()186/7
( )3ابن الرضيس يف فضائل القرآن (ص )40
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ثالث ًا(.)1
قال آخر :ومنهم من حدث عنه الربيع بن سليامن بقوله( :كان الشافعي خيتم يف كل
ليلة ختمة ،فإذا كان شهر رمضان ختم يف كل ليلة منه ختمة ويف كل يوم ختمة ،فكان خيتم
يف شهر رمضان ستني ختمة) ()2

قال آخر :بورك فيكم ..إن هذا الذي ذكرمتوه هو الذي يشجع حفظة القرآن الكريم
عىل حفظه ومراجعته والصالة به بكل سهولة ويرس بعيدا عن تلك املدود الطويلة والغنات
الكثرية التي جتعل من الصعب عليهم أن حيققوا ذلك.
قال آخر( :)3أجل ..فمن بركات ذلك أن املصيل قد يستثقل أن يصيل ركعتني ببضع
آيات ،فإذا جرب أن يقتدي بأولئك خف عليه ما كان يستثقله ،فقد يصيل ركعتني بسورة
طه أو األنبياء أوالنور أواحلج أوغريها دون استثقال ومن غري ملل مع حضور القلب
والتدبر ،وهذا يدل عىل أن تقييد القراءة بالقوانني الدقيقة يف النطق واألداء من أعظم ما
ِ
َاب
يعوق املسلم عن هذا األمر العظيم ،وهوالتدبر الذي ما أنزل القرآن إال ألجله ﴿كت ٌ
َأنْزَ ْلنَا ُه إِ َل ْي َك ُم َب َار ٌك لِ َيدَّ َّب ُروا آ َياتِ ِه َولِ َيت ََذك ََّر ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
اب﴾ [ص]29 :
قال آخر :أجل ..فالتدبر ليس مرتبطا بتلك األحكام ،وال برسعة القراءة ..بل قد
حيجب املتدبر عن تدبر إن صارت له وسوسة بمراعاة األحكام ،كام نراه يف واقعنا لألسف.
نتيجة األدلة:
قال املعلم :بناء عىل ما ذكرتم أريد من الذين يقرؤون برواية ورش أو غريه أن
خيربوين عن الفضل اخلاص هبا ..وهل ورد يف األحاديث ما يدل عىل فضلها.

( )3اختالف القراء يف صفات أداء التالوة ،ص.109

( )1التبيان (ص )70
( )2تاريخ بغداد ()63/2
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قال أحدهم :كل ما ورد يف فضل قراءة القرآن الكريم ينطبق عليها ..ذلك أهنا من
قراءاته.
قال املعلم :فلامذا جتنحون إىل األصعب ،وقد وجد األيرس ،أمل تسمعوا قوله تعاىل:
ِ
ِ
آن لِ ِّ
رسنَا ا ْل ُق ْر َ
ن ُمدَّ ك ٍر﴾ [القمر]17 :
لذك ِْر َف َه ْل م ْ
َ
﴿و َل َقدْ َي َّ ْ
قال أحدهم :هي قراءة وجدنا عليها آباءنا وأجدادنا ..فلذلك نلتزمها.
قال املعلم :أخربين أهيام أكثر جهدا يف تعليم أبنائه القرآن الكريم ذاك الذي يعلمهم
وفق رواية حفص ،أم ذاك الذي يعلمهم وفق رواية ورش؟
قال أحدهم :الشك أن الذي يعلمهم برواية حفص أسهل ..وبكثري ..ذلك أن
أحكامها قليلة ،وأداءها يسري.
قال املعلم :فلم العدول عنها إذن؟ ..أليس العاقل هو الذي يبحث عن األسهل
واأليرس ،ما دام ال يوجد أجر إضايف خاص باألصعب واألعرس؟
قال أحدهم :ولكنا وجدنا آباءنا عىل ذلك.
قال املعلم :فهل من احلكمة أن تنقلوا العنت الذي أصابكم جراء ما تعلتموه من
آبائكم إىل أبنائكم ،أم أهنا تقتيض أن جتنبوهم ما أصابكم؟
سكتوا ،فقال املعلم :أخربوين ..هل يصعب من تعلم برواية ورش أن ينتقل إىل
رواية حفص؟
قال أحدهم :ال ..بالعكس ..هو يسري جدا ..فيكفي أن يتخلص القارئ من العرس
املوجود يف رواية ورش ليجد نفسه يف رواية حفص ..مع إتقان كلامت حمدودة وقع اخلالف
فيها بني الروايتني.
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 2ـ القراءات والوحدة:
قال املعلم :ال بأس ..ليس عليكم اآلن أن جتيبوين؛ فاألدلة مل تكتمل بعد ،ونحن
بحاجة بعد أن اكتشفنا مجيعا أيرس القراءات وأسهلها أن نبحث يف أكثرها انتشارا حتى
ينتقل األقل إىل األكثر ..حتقيقا لوحدة املسلمني ،ومجعا لشملهم.
قال أحدهم :وهذا الرشط أيضا ينطبق عىل رواية حفص؛ فقد كانت وال تزال
القراءة الدارجة بني املسلمني ،منذ العهد االول حتى عرصنا احلارض ،وذلك لكوهنا قراءة
عامة املسلمني ،حيث كان حفص وشيخه عاصم حريصني عىل االلتزام بام وافق قراءة
العامة والرواية الصحيحة املتواترة بني املسلمني.
قال آخر :ويف عرص املتأخرين زاد انتشار قراءة حفص واشتهارها؛ بسبب طباعة
أرضا إال وغالب املصاحف املطبوعة فيها برواية
املصاحف برسم قراءته؛ فال تكاد جتد ً
حفص عن عاصم ،اللهم إال النزر اليسري من بالد املغرب وإفريقيا؛ ومع هذا فقد بدأ
يدب إليها.
االنتشار الواسع ملطبوعات املصاحف اجلديدة ُّ
قال آخر :باإلضافة إىل أن وسائل اإلعالم التي يستعملها املتأخرون ،تبث القرآن
الكريم يف معظمها برواية حفص ،وقد كان أول تسجيل صويت للقرآن الكريم يف العامل
اإلسالمي بصوت الشيخ حممود خليل احلرصي برواية حفص.
قال آخر :باإلضافة إىل أن تدريس القرآن الكريم يف معظم املدارس واملعاهد
واجلامعات والكتاتيب يف أغلب األقطار اإلسالمية؛ حتى يف معاهد القراءات برواية
حفص؛ تالوة وحف ًظا وجتويدً ا ،ثم ُيبنى عليها بقية القراءات ملن رغب يف ذلك.
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قال آخر( :)1وليس ذلك فقط يف عصور املتأخرين ..فقد اعتمدها املسلمون ىف عامة
أدوارهم ،نظرا اىل هذا التوافق والوئام ،وكانت نسبتها اىل حفص نسبة رمزية ،تعيينا هلذه
القراءة ،فمعنى اختيار قراءة حفص :اختيار قراءة اختارها حفص ،ألهنا قراءة متواترة بني
املسلمني منذ االول.
قال آخر :وهكذا ىف مجيع أدوار التاريخ كانت قراءة عاصم هى القراءة املفضلة التى
راجت بني عامة املسلمني وخاصتهم ..،فهذا القاسم بن أمحد اخلياط احلاذق الثقة كان إماما
ىف قراءة عاصم ،ومن ثم كان امجاع الناس عىل تفضيله ىف قراءته( ..)2وكان ىف حلقة ابن
جماهد ـ مقرئ بغداد عىل رأس املائة الرابعة ـ مخسة عرش رجال متخصصا بقراءة عاصم،
فكان الشيخ يقرئهم هبذه القراءة فقط ،دون غريها من قراءات( ..)3وكان نفطويه إبراهيم
بن حممد إذا جلس لإلقراء ـ وكان قد جلس أكثر من مخسني عاما ـ يبتدئ بيش ء من القرآن
املجيد عىل قراءة عاصم فحسب ،ثم يقرئ بغريها(.)4
قال آخر :وهكذا اختار اإلمام أمحد بن حنبل قراءة عاصم عىل قراءة غريه ،ألن أهل
الكوفة ـ وهم أهل علم وفضيلة ـ اختاروا قراءته( ..)5وقد قال امحد بن حنبل يف ذلك :كان
عاصم ثقة ،وأنا اختار قراءته(.)6
قال آخر :ومثله قال شمس الدين الذهبى :وأعىل ما يقع لنا القرآن العظيم ،فهو من
جهة عاصم( ..)7ثم ذكر اسناده متصال اىل حفص عن عاصم عن أبى عبد الرمحن السلمى
عن عىل وعن زر عن عبد اهللّ ،كالمها عن النبى .

( )1التمهيد.245/2 :

( )5هتذيب التهذيب البن حجر.39/5 :

( )2الطبقات البن اجلزرى.17/2 :

( )6ميزان االعتدال للذهبى.358/2 :

( )3معرفة القراء الكبار للذهبى.217/1 :

( )7معرفة القراء الكبار.77/1 :

( )4لسان امليزان البن حجر.109/1 :

99

قال آخر :ومثله قال ابوعمروالدانى :حفص هوالذى أخذ قراءة عاصم عىل الناس
تالوة ،ونزل بغداد فأقرأ هبا ،وجاور بمكة فاقرأ هبا( ..)1وقال ابن املنادى :كان األولون
يعدون حفصا ىف احلفظ فوق ابن عياش ،ويصفونه بضبط احلروف التى قرأها عىل
عاصم( ..)2وقال الشاطبى :وحفص وباالتقان كان مفضال(.)3
قال آخر :وهكذا اتفق أهل النقد والتمحيص عىل أن رواية حفص عن عاصم هى
الرواية الصحيحة الثابتة ،وقد قال ابن معني :الرواية الصحيحة التى رويت من قراءة
عاصم هى رواية حفص بن سليامن(.)4
قال آخر :واألمجل من ذلك كله هو كوهنا القراءة التي تتوافق مع املتفق عليه لدى
عامة املسلمني ،ألنه كان يف قراءته خيتار ما اتفق عليه املسلمون ،ويبتعد عن كل ما شذ عنها،
بناء عىل ما ورد يف ذلك من الروايات ..وقد حدث حممد بن سريين (ت  )110عن عبيدة
السلامنى (ت  )73قال( :القراءة التى عرضت عىل النبى  ىف العام الذى قبض فيه ،هى
القراءة التى يقرؤها الناس اليوم) ( ..)5روي عن االمام الصادق أنه قال( :القرآن واحد
نزل من عند واحد ،ولكن االختالف جييء من قبل الرواة) ()6

قال آخر :وهلذا كان القراء الكبار املشهورين جيعلون املقياس يف صحة القراءة ما قرأ
به العامة ،وقد قال خالد بن يزيد الباهىل (ت  :)220قلت ليحيى بن عبد اهللّ بن أيب مليكة
(ت  :)173إن نافعا حدثنى عن أبيك عن عائشة ،أهنا كانت تقرأ﴿ :إِ ْذ َت َل َّق ْو َن ُه﴾ [النور﴾]15 :
بكرس الالم وضم القاف ،ال بفتح الالم والقاف املشددة ،وتقول :إهنا من (ولق الكذب)،
فقال حيي :ما يرضك أن ال تكون سمعته عن عائشة ،وما يرسنى أنى قرأهتا هكذا ،ويل كذا
( )4النرش ىف القراءات العرش.156/1 :

( )1الطبقات البن اجلزرى.254/1 :
( )2النرش ىف القراءات العرش.156/1 :

( )5االتقان.50/1 :

( )3رشح الشاطبية (رساج القارى).14 ،

( )6الكايف.631/2 :
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وكذا ..قلت :ومل؟ وأنت تزعم أهنا قد قرأت ،قال :ألنه غري قراءة الناس ..ونحن لووجدنا
رجال يقرأ بام ليس بني اللوحني ما كان بيننا وبينه إال التوبة ..نجيء به نحن عن األمة عن
النبى



عن جربئيل عن اهللّ عز وجل ،وتقولون أنتم :حدثنا فالن األعرج عن فالن

األعمى أن ابن مسعود يقرأ ما بني اللوحني ،ما أدرى ماذا؟)( ..)1انظروا إىل هذا الوصف
اجلميل عن تواتر النص وأصالته :يرويه أمة عن أمة عن رسول اهللّ  ال فالن عن فالن..
وانظروا إليه كيف جيعل املعيار ملعرفة القراءة الصحيحة هى (قراءة الناس) ،وجيعل غريها
شاذة ال جتوز قراءهتا.
قال آخر :ومثل ذلك قال هارون بن موسى األزدى صاحب القراءات (ت :)200
(ذكرت ذلك أليب عمروبن العالء (ت  )154القراءة املعزوة إىل عائشة ،فقال :قد سمعت
هذا قبل أن تولد ـ خطابا إىل هارون ـ ولكنا ال نأخذ به) ..وىف رواية أخرى قال أبو عمرو:
(إنى أهتم الواحد الشاذ إذا كان عىل خالف ما جاءت به العامة) ( ..)2انظروا كيف جعل
من (رواية العامة) مقياسا ملعرفة القراءة الصحيحة اجلائزة ،وأما غريها فمردود وغري جائز
االخذ اطالقا.
قال آخر :ومثلهم قال حممد بن صالح (ت  :)168سمعت رجال يقول أليب عمرو
بن العالء :كيف تقرأَ ﴿ :ف َي ْو َمئِ ٍذ َال ُي َع ِّذ ُب ع ََذا َب ُه َأ َحدٌ َو َال ُيوثِ ُق َو َثا َق ُه َأ َحدٌ ﴾ [الفجر 25 :ـ ]26؟
فقالَ ﴿ :ال ُي َع ِّذ ُب﴾ بالكرس ،فقال له الرجل :كيف؟ وقد جاء عن النبى َ 
﴿ال ُي َع ِّذ ُب﴾
بالفتح ،فقال له أبوعمرو( :لوسمعت الرجل الذى قال :سمعت النبى  ما أخذت عنه،
أو تدرى ما ذاك؟ ..ألنى أهتم الواحد الشاذ إذا كان عىل خالف ما جاءت به العامة) (..)3

( )3مناهل العرفان 452/1 :نقال عن منجد املقرئني البن اجلزرى.

( )1املرشد الوجيز.180/
( )2املرشد الوجيز.181/
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انظروا كيف جعل (ما جاءت به العامة) معيارا ملعرفة القراءة الصحيحة عن الشاذة.
قال آخر :ومثلهم قال ابن قتيبة (ت ( :)276كل ما كان من القراءات موافقا
ملصحفنا ،غري خارج من رسم كتابه ،جاز لنا ان نقرأ به ،وليس لنا ذلك فيام خالفه ،ألن
املتقدمني من الصحابة والتابعني قرؤوا بلغاهتم ،وجروا عىل عادهتم ،وخلوا أنفسهم وسوم
طبائعهم ،فكان ذلك جائزا هلم ،ولقوم من القراء بعدهم مأمونني عىل التنزيل ،عارفني
بالتأويل ،فأما نحن ـ معرش املتكلفني ـ فقد مجعنا اهللّ بحسن اختيار السلف لنا عىل مصحف
هو آخر العرض ،وليس لنا أن نعدوه ..ولوجاز لنا أن نقرأه بخالف ما ثبت ىف مصحفنا،
جلاز لنا أن نكتبه عىل االختالف والزيادة والنقصان والتقديم والتأخري ،وهناك يقع ما كرهه
لنا االئمة املوفقون) ( ..)1انظروا إىل هذا العامل املحقق ،كيف جيعل من (مصحفنا معرش
املسلمني) مقياسا ملعرفة القراءة الصحيحة ،وينبه عىل أن اختيار السلف (هوآخر العرض)
الذى ال يمكن تغيريه بتاتا( :وليس لنا أن نعدوه)
قال آخر :وهلذا قال احلجة البالغى( :ومن أجل تواتر القرآن الكريم بني عامة
املسلمني جيال بعد جيل ،استمرت مادته وصورته وقراءته املتداولة ،عىل نحوواحد ،فلم
يؤثر شيئا عىل مادته وصورته ما يروى عن بعض الناس من اخلالف ىف قراءته من القراء
السبعة املعروفني وغريهم؛ فلم تسيطر عىل صورته قراءة أحدهم اتباعا له ولوىف بعض
النسخ ،ومل يسيطر عليه أيضا ما روى من كثرة القراءات املخالفة له مما انترشت روايته ىف
الكتب كجامع البخارى ومستدرك احلاكم ..وإن القراءات السبع فضال عن العرش إنام هى
ىف صورة بعض الكلامت ،ال بزيادة كلمة أونقصها ،ومع ذلك ما هى إال روايات آحاد عن
آحاد ال توجب اطمئنانا وال وثوقا ،فضال عن وهنها بالتعارض وخمالفتها للرسم املتداول
( )1تأويل مشكل القرآن.42/
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املتواتر بني عامة املسلمني ىف السنني املتطاولة ..إذن فال حيسن أن يعدل ىف القراءة عام
هواملتداول ىف الرسم ،واملعمول عليه بني عامة املسلمني ىف أجياهلم ،إىل خصوصيات هذه
القراءات ،مضافا إىل أنا قد أمرنا بأن نقرأ كام يقرأ الناس ،أى نوع املسلمني وعامتهم) ()1

 3ـ القراءات والتواتر:
قال املعلم :بورك فيكم ..واآلن ننتقل إىل رشط التواتر ..فهل رواية حفص عن
عاصم رواية شاذة ،أم أهنا متواترة؟
قال أحدهم :لقد قمت ببحث مفصل يف هذا؛ فوجدت صدق ما ذكره بعض العلامء
املتخصصني حني قال( :عرفت ّ
أن العقيدة الصحيحة الثابتة من حمققي علمي األصول
والقراءات ،سواء من أهل السنة أواإلمامية ،أن القراءات غري متواترة ال عن النبي  ،وال
عن الصحابة األولني ،سوى قراءة واحدة ،وهي قراءة حفص املتوافقة مع قراءة مجهور
املسلمني التي توارثوها يدً ا عن يد ،وكابرا عن كابر) ()2

ً

قام أحد املخالفني ،وقال :ويلك ..كيف تزعم هذا ،أال تعرف أن القول بعدم تواتر
القراءت األخرى يعني عدم تواتر القرآن نفسه ..وهو الكفر بعينه؟
قال آخر :أمل تسمع ما قاله تاج الدين عبد الوهاب السبكي يف فتاواه( :القراءات
السبع التي اقترص عليها الشاطبي ،والثالثة التي هي قراءة أيب جعفر وقراءة يعقوب وقراءة
خلف ،متواترة معلوم من الدين بالرضورة أنه منزل عىل رسول اهلل  ،ال يكابر يف َشء
من ذلك إال جاهل ،وليس تواتر َشء منها مقصورا عىل من قرأ بالروايات ،بل هي متواترة
عند كل مسلم يقول أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا رسول اهلل ،ولوكان مع ذلك

( )2التمهيد يف علوم القرآن،ج 2ص.51

( )1آالء الرمحن.30/1 :
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عاميا جلفا ال حيفظ من القرآن حرفا) ،ثم قال( :وهلذا تقرير طويل وبرهان عريض ال تسعه
هذه الورقة ،وحظ كل مسلم وحقه أن يدين هلل تعاىل وجتزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر
معلوم باليقني ،ال تتطرق الظنون وال االرتياب إىل َشء منه) ..ثم ختم مقاله عن هذا بقوله:
(واحلاصل :أن السبع متواترة اتفاقا ،وكذا الثالثة :أبوجعفر ويعقوب وخلف ،عىل
األصح ،بل الصحيح املختار وهوالذي تلقيناه عن عامة شيوخنا وأخذنا به عنهم ،وبه
نأخذ :أن األربعة بعدها :ابن حميصن واليزيدي واحلسن واألعمش ،شاذة اتفاقا) ()1

قال آخر :ومثله قال النووي( :قال أصحابنا وغريهم :جتوز القراءة يف الصالة
وغريها بكل واحدة من القراءات السبع ،وال جتوز القراءة يف الصالة وال غريها بالقراءة
الشاذة ،ألهنا ليست قرآنا؛ فإن القرآن ال يثبت إال بالتواتر ،وكل واحدة من السبع متواترة،
وهذا هوالصواب الذي ال يعدل عنه ،ومن قال غريه فغالط أوجاهل) ()2

قال آخر :ومثله قال ابن النجار الفتوحي( :والقراءات السبع متواتر ٌة عند األئمة
األربعة وغريهم من األئمة من علامء السنة) ()3

قال آخر :ومثله قال الزرقاين( :والتحقيق الذي يؤيده الدليل هوأن القراءات العرش
كلها متواترة ،وهو رأي املحققني من األصوليني والقراء كابن السبكي وابن اجلزري
والنويري) ()4

قال آخر :أما كون أسانيد أئمة القراءات املذكورة يف كتبهم معروفة حمصورة ،وهي
أسانيد آحاد؛ فقد أجاب عن هذا رشف الدين الدمياطي بقوله( :إن انحصار األسانيد
املذكورة يف طائفة ال يمنع جميء القراءات عن غريهم ،وإنام نسبت القراءات إليهم لتصدهيم

( )1إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش (ص )9

( )3رشح الكوكب املنري ()127/ 2

( )2املجموع ()392/ 3

( )4مناهل العرفان ()441/ 1
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لضبط احلروف وحفظ شيوخهم فيها ،ومع كل واحد منهم يف طبقته ما يبلغها عدد
التواتر)()1

قال آخر :ومثله قال ابن النجار الفتوحي( :انحصار األسانيد يف طائفة ال يمنع جميء
القراءات عن غريهم؛ فقد كان يتلقى القراءة من كل بلد بقراءة إمامهم الذي من الصحابة
ٌ
حاصل هلم ،ولكن األئمة
أومن غريهم :اجلم الغفري عن مثلهم ،وكذلك دائام ،فالتواتر
الذين قصدوا ضبط احلروف وحفظوا شيوخهم فيها جاء السند من قبلهم ،وهذا كاألخبار
الواردة يف حجة الوداع هي آحا ٌد ،ومل تزل حجة الوداع منقولة عمن حيصل هبم التواتر عن
مثلهم يف كل عرص ،فينبغي أن يتفطن لذلك ،وال يغرت بقول من قال :إن أسانيد القراء تشهد
بأهنا آحا ٌد) ()2

قال آخر :أما الشبهة التي يثريها بعضهم من أن تواتر القراءات مل يظهر قبل ابن
جماهد الذي سبع السبعة؛ فاجلواب عنه :أن التواتر معناه إفادة العلم اليقيني املقطوع به دون
الظني ،وقد حصل العلم اليقيني بصحة القراءات السبع ،ونقلها عىل صفة التواتر الذي
يفيد العلم اليقيني بمضموهنا؛ وهذا هواملطلوب ،بغض النظر عام إذا كان االسم معروفا يف
هذا الزمان ،أومل يكن معروفا؛ فهذه مسألة فنية اصطالحية ،تتعلق بالتصنيف يف العلوم
ومدارستها ،فام زالت العرب تنطق املبتدأ مرفوعا ،واملفعول به منصوبا ،واملضاف إليه
جمرورا ،وهكذا؛ ولوبعث أهل اجلاهلية اآلن ما عرف واحد منهم :ما املبتدأ ،وما اخلرب ،بل
ما عرف منهم أحد ما علم النحوالذي يتحدث عنه ،وبه ،الناس ..وهكذا يف علم احلديث،
وعلم أصول الفقه ،وغريها من العلوم؛ فتأخر ظهور املصطلح اخلاص بعلم معني ،ال يعني
أن مضمونه مل يكن معروفا من قبل عند أهل هذا الشأن ،وأما أن مضمونه مل يكن معروفا
( )2رشح الكوكب املنري ( 127/ 2ـ )128

( )1إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش (ص )9
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عند غري أهل الفن ،أومل يكن شائعا بصورة عامة؛ فهذا ال يقدح يف وجود املضمون ،وال
ثبوت املسألة العلمية.
قال آخر :لقد عرب شمس الدين الذهبي عن هذا بقوله( :ليس من رشط التواتر أن
يصل إىل كل األمة ،فعند القراء أشياء متواترة دون غريهم ،وعند الفقهاء مسائل متواترة
عن أئمتهم ال يدرهيا القراء ،وعند املحدثني أحاديث متواترة قد ال يكون سمعها الفقهاء،
أوأفادهتم ظنا فقط ،وعند النحاة مسائل قطعية ،وكذلك اللغويون) ()1

قال املعلم :بورك فيكم ..واآلن أجيبوين هل يمكن أن يكون النبي  قد قرأ بجميع
تلك القراءات ،وكيف يتحقق ذلك مع التعارض بينها ..أم أنه كان جيمع بني اجلميع..
وكيف كان يقرأ الكلامت املختلف فيها؟
قلت :أجل ..فام تقولون فيام ينفرد به كل قارئ عن سائر القراء؟ ..فكيف يقال بأن
هذا متواتر؟ ..كيف يقال عام انفرد به رويس مث ً
ال من قراءة ﴿نورث﴾ بفتح الواووتشديد
الراء ..أو انفرد به ابن كثري بقراءة ﴿خري مقام ًا﴾ بضم امليم ..أو انفرد به أبوعمرو بقراءة
﴿قالوا إن هذين﴾ بالياء ..أو انفرد به محزة بقراءة ﴿ال ختف درك ًا﴾ باجلزم ..أو انفرد به
أبوجعفر بقراءة ﴿لنحرقنه﴾ بإسكان احلاء وختفيف الراء ..أو انفرد به يعقوب بقراءة
﴿زهرة احلياة﴾ بفتح اهلاء ..أو انفرد به الكسائي بقراءة ﴿جذاذ ًا﴾ بالكرس ..وغري ذلك
كثري.
قال آخر :ولكن كيف جتيب عىل ما استدل به ابن احلاجب ـ ىف خمترص أصوله ـ
إلثبات تواتر القراءات السبع ،حيث قال ..( :وإال فيلزم أن يكون بعض القرآن غري متواتر،
إذ لواختلف القراء ىف كلمة ،كام ىف مثل (غيابة) أو (غيابات) ،ومثل (آية) أو (آيات)،
( )1سري أعالم النبالء ()171/ 10
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و(ملك) أو (مالك) ونحو ذلك مما قرئ بوجهني أو باكثر ،فإن التزمنا بتواتر القراءات مجيعا
فهو ،وإال فأي القراءتني تكون قرآنا لتكون األخرى غري قرآن ،وإذا ترددنا ىف ذلك فإن
معناه الرتديد ىف النص األصىل ،وهذا ال يلتئم والقول بتواتر القرآن) ()1

أشار إيل املعلم ،فقلت( :)2اجلواب عىل ذلك سهل جدا؛ فالنص األصىل للقرآن
الكريم هو ما ثبت ىف املصحف الكريم ،والذى أمجعت األمة عليه ،وإنام جاء االختالف ىف
كيفية قراءته ،وىف أسلوب تعبريه ،األمر الذى ال يتناىف وثبوت تواتر األصل ،كام ىف كثري
من أشعار الشعراء القدامى ،حيث أصل البيت أوالقصيدة ثابتة له بالتواتر وإن كان الرواة
خمتلفني ىف بعض الكلامت أو احلركات.
قال آخر :وقد عرب عن هذا الزركيش بقوله( :اعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان
متغايرتان ،فالقرآن هوالوحي املنزل عىل حممد



للبيان واإلعجاز ،والقراءات هي

اختالف ألفاظ الوحي املذكور يف كتبة احلروف أوكيفيتها من ختفيف وتثقيل وغريمها)(..)3
أي :أن القرآن هوالوحي املنزل ،والقراءات اختالف ألفاظ هذا الوحي ،فطريقة اللفظ هبذا
الوحي خمتلفة لكن حقيقته قرآن ووحي واحد منزل عىل حممد .
قال آخر :وعرب عنه أمحد البنا بقوله( :القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ،فالقرآن
هوالوحي املنزل لإلعجاز والبيان ،والقراءات اختالف ألفاظ الوحي املذكور يف احلروف،
أوكيفيتها من ختفيف وتشديد وغريمها) ()4

قال آخر :وعرب عنه أحد املتأخرين وهو عبد الصبور شاهني بقوله( :وليس صحيح ًا
أن القراءات تعترب من النص القرآين ،فهناك فرق بني القرآن والقراءات ،ومها يف الواقع

( )1الكشف ىف القراءات السبع 25/1 :ـ .26

( )3الربهان ()318/1

( )2التمهيد.83/2 :

( )4اإلحتاف ()69/1
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يمثالن حقيقتني متغايرتني ،فالقرآن هوذلك النص املنزل بوساطة الوحي عىل قلب
الرسول  ،والثابت بالتواتر ثبوت ًا قطعي ًا ال ريب فيه ،وأما القراءات فهي روايات ووجوه
أدائية ،منها املتواتر ،ومنها الصحيح ،ومنها الضعيف ،ومنها املوضوع ،وهي بذلك تغاير
القرآن تغاير ًا كبري ًا ،ألهنا تتعلق باللفظ ال بالرتكيب) ()1

قال آخر :ومثله قال صربي األشوح ،وهو أحد املتأخرينُ ( :أ َر ِّجح القول بأن القرآن
والقراءات العرش املشهورة حقيقتان متغايرتان) ()2

قال آخر :ومثله ذكر شعبان إسامعيل يف كتابه القراءات وأحكامها ومصدرها أن
القول بأن القرآن والقراءات حقيقتان متحدتان (قول مردود غري مقبول ،مل يقل به أحد من
العلامء السابقني) ()3

قال آخر :ومما يوضح أن القول بعدم تواتر القراءات ال يتعارض مع القول بتواتر
القرآن نفسه وأهنام حقيقتان متغايرتان أن االختالف يف طريقة أداء اللفظ ال يعنى االختالف
يف اللفظ نفسه ،فلو أخرب مجاعة أن فالن ًا قال :اهلل أكرب ،فقال بعضهم :إنه قاهلا متصلة ،وقال
بعضهم :بل فصل بني الكلمتني ،وقال بعضهم :قاهلا ومد لفظ اجلاللة ،وقال بعضهم :مل
يمدها ،وقال بعضهم :قاهلا متغني ًا هبا ،وقال بعضهم :قاهلا من دون تغني ..فاملتواتر أنه قال:
اهلل أكرب ،وأما صفة قوهلا وأدائها فليس بمتواتر.
قال أحد املخالفني :ولكن املحققني من العلامء يذكرون غري هذا.
أشار إيل املعلم ،فقلت :ال ..الكثري من العلامء يقولون بذلك ..وال يرون تناقضا بني
كون القرآن الكريم متواترا ،وبني عدم تواتر القراءات القرآنية ..ومن األمثلة عىل ذلك

( )3إعجاز القراءات (ص )14

( )1تاريخ القرآن (ص )40
( )2إعجاز القراءات (ص )105
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العالمة سليامن بن عبد القوي الطويف الرصرصي( ،ت 716هـ) ،فقد قال( :والتحقيق أن
القراءات متواترة عن األئمة السبعة ،أما تواترها عن النبي  إىل األئمة السبعة ،فهو حمل
نظر ،فإن أسانيد األئمة السبعة ،هبذه القراءات السبعة ،إىل النبي  موجودة يف كتب
القراءات ،وهي نقل الواحد عن الواحد ،مل تستكمل رشوط التواتر ،ولوال اإلطالة
واخلروج عام نحن فيه ،لذكرت طرفا من طرقهم ولكن هي موجودة يف كتب العراقيني،
واحلجازيني ،والشاميني ،وغريهم ،فإن عاودهتا من مظاهنا وجدهتا كام وصف لك ..وأبلغ
من هذا أهنا يف زمن النبي  مل تتواتر بني الصحابة ،بدليل حديث عمر ملا خاصم هشام بن
حكيم بن حزام ،حيث خالفه يف قراءة سورة الفرقان إىل رسول اهلل  ولو كانت متواترة
بينهم حلصل العلم لكل منهم هبا عن النبي  ثم مل يكن عمر ليخاصم فيام تواتر عنده)()1

ثم أشار إىل النفور النفيس الذي جيده غري املحققني ،فقال( :اعلم أن بعض من ال
حتقيق عنده ينفر من القول بعدم تواتر القراءات ،ظنا منه أن ذلك يستلزم عدم تواتر القرآن،
وليس ذلك بالزم ،ملا ذكرناه أول املسألة ،من الفرق بني ماهية القرآن والقراءات ،واإلمجاع
عىل تواتر القرآن) ()2

قال املعلم :فهل هناك غريه ممن شهد هبذا؟
قلت :أجل ..ومنهم العالمة أبو عبد اهلل بدر الدين الزركيش الشافعي (ت 794
هـ) ،فقد قال( :التحقيق أهنا متواترة عن األئمة السبعة ،أما تواترها عن النبي ففيه نظر ،فإن
إسناد األئمة السبعة هبذه القراءات السبعة موجود يف كتب القراءات ،وهي نقل الواحد عن
الواحد)()3

( )3الربهان ()318/1

( )1رشح خمترص الروضة ()23/2
( )2رشح خمترص الروضة ()24/2
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قال املعلم :فهل هناك غريه ممن شهد هبذا؟
قلت :أجل ..فمنهم العالمة أبو حممد مكي بن أيب طالب القريواين (املتوىف:
437هـ) ،فقد قال( :مجيع ما روي من القراءات عىل ثالثة أقسام :قسم يقرأ به اليوم ،وذلك
ما اجتمع فيه ثالث خالل ،وهي :أن ينقل عن الثقات إىل النبي  ،ويكون وجهه يف العربية
التي نزل هبا القرآن شائع ًا ،ويكون موافق ًا خلط املصحف؛ فإذا اجتمعت فيه هذه اخلالل
الثالث قرئ به ،وقطع عىل مغيبه وصحته وصدقه ،ألنه أخذ عن إمجاع من جهة موافقته
خلط املصحف ،وكفر من جحده ..والقسم الثاين :ما صح نقله يف اآلحاد ،وصح وجهه يف
العربي ة ،وخالف لفظه خط املصحف ..والقسم الثالث :ما نقله غري ثقة ،أونقله ثقة وال
وجه له يف العربية) ()1

قال املعلم :فهل هناك غريه ممن شهد هبذا؟
قلت :أجل ..فمنهم العالمة أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إسامعيل
الدمشقي املعروف بأيب شامة (املتوىف665 :هـ) ،فقد نقل قول البغوي( :فأما القراءة
باللغات املختلفة مما يوافق اخلط والكتاب فالفسحة فيه باقية ،والتوسعة قائمة بعد ثبوهتا
وصحتها ،بنقل العدول عن رسول اهلل  ،)2()وعقب عليه بقوله( :وال يلزم يف ذلك تواتر،
بل تكفي اآلحاد الصحيحة من االستفاضة وموافقة خط املصحف وعدم املنكرين هلا نقال
وتوجيها من حيث اللغة) ()3

قال املعلم :فهل هناك غريه ممن شهد هبذا؟
قلت :أجل ..فمنهم العالمة حممد بن عيل الشوكاين اليمني (املتوىف1250 :هـ) ،فقد

( )3املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز ()145/1

( )1اإلبانة عن معاين القراءات (ص )51
( )2رشح السنة ص.141
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قال( :وقد ادعي تواتر كل واحدة من القراءات السبع ،وادعي أيض ًا تواتر القراءات العرش،
وليس عىل ذلك أثارة من علم ،فإن هذه القراءات كل وحدة منها منقولة نقال أحادي ًا ،كام
يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤالء القراء لقراءاهتم ،وقد نقل مجاعة من القراء اإلمجاع
عىل أن يف هذه القراءات ما هومتواتر ،وفيها ما هوآحاد ،ومل يقل أحد منهم بتواتر كل
واحدة من السبع فض ً
ال عن العرش ،وإنام هوقول قاله بعض أهل األصول ،وأهل الفن أخرب
بفنهم ..واحلاصل أن ما اشتمل عليه املصحف الرشيف واتفق عليه القراء املشهورون
فهوقرآن ،وما اختلفوا فيه فإن احتمل رسم املصحف قراءة كل واحد من املختلفني مع
مطابقتها للوجه اإلعرايب واملعنى العريب فهي قرآن كلها ،وإن احتمل بعضها دون بعض
فإن صح إسناد ما مل حيتمله وكانت موافقة للوجه اإلعرايب واملعنى العريب فهي الشاذة ،وهلا
حكم أخبار اآلحاد يف الداللة عىل مدلوهلا ،وسواء كانت من القراءات السبع أو من
غريها)()1

قال املعلم :فهل هناك غريه ممن شهد هبذا؟
قلت :أجل ..فمنهم العالمة أمحد بن حممد القسطالين القتيبي املرصي (املتوىف:
923هـ)  ،فقد قال( :التواتر بالنظر ملجموع القرآن ،وإال فلواشرتطنا التواتر يف كل فرد فرد
من أحرف اخلالف انتفى كثري من القراءات الثابتة عن هؤالء األئمة السبعة وغريهم) ()2

قال املعلم :فهل هناك غريه ممن شهد هبذا؟
قلت :أجل ..فمنهم شمس الدين الذهبي (املتوىف748 :هـ) ،فقد قال( :فكثري من
القراءات تدعون تواترها ،وباجلهد أن تقدروا عىل غري اآلحاد فيها ،ونحن نقول :نتلو هبا
وإن كانت ال تعرف إال عن واحد لكوهنا تلقيت بالقبول فأفادت العلم ،وهذا واقع يف
( )2لطائف اإلشارات ()128/1

( )1إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ()87/1
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حروف كثرية وقراءات عديدة ،ومن ادعى تواترها فقد كابر احلس ،أما القرآن العظيم
سوره وآياته فمتواتر وهلل احلمد ،حمفوظ من اهلل تعاىل ال يستطيع أحد أن يبدله وال يزيد فيه
آية وال مجلة مستقلة) ()1

قال املعلم :فهل هناك غريه ممن شهد هبذا؟
قلت :أجل ..فمنهم أبو عبد اهلل القيجاطي ،فقد قال( :والقرآن املتواتر عند علامء
اإلسالم غري القراءات ،ومن وقف تواتر القرآن عىل تواتر القراءات فهو جاهل بالقرآن
وبالقراءات ،وبام أمجع عليه العلامء ،ويلزمه عدم تواتر القرآن لزوم ًا ال انفكاك له عنه،
إلمجاع أئمة املسلمني عىل أن طرق نقل القراءات إنام هي األسانيد الصحيحة من طرق
اآلحاد الثقات العلامء املتصلة أسانيدهم بالرسول  ،مع موافقة مصحف من املصاحف
التي وجهها عثامن إىل البلدان ،ومن ادعى زيادة عىل هذا وزعم أن القراءات ال تقبل إال إذا
تواتر نقلها فقد افرتى عىل اهلل وعىل رسوله  وعىل أئمة املسلمني وخالف إمجاعهم)()2

ثم نقل عن ابن العريب قوله يف كتابه املسمى بالرحلة الصغرى( :وقد نقل القرآن نقل
تواتر يوجب العلم ويقطع العذر ،وقراءاته نقلت نقل آحاد ،وقد بينا ذلك يف تفسري قوله
( : أنزل القرآن عىل سبعة أحرف) ..ونقل عن أيب عيل الزبيدي قوله( :وقد ثبت أن القرآن
منقول تواتر ًا ،وأن القراءات منقولة آحاد ًا ،وال ارتباط بينهام يف حكم النقل ،والقراءات
فروع تتعلق بالقرآن ،فلم يلزم يف القرآن أن يكون منقوالً نقل آحاد ،وإن كانت القراءات
املتعلقة منقولة نقل آحادا) ()3

قال املعلم :فهل هناك غريه ممن شهد هبذا؟

( )3املعيار املعرب ()148/12

( )1سري أعالم النبالء ()171/10
( )2املعيار املعرب ()148/12
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قلت :أجل ..فمنهم شمس الدين أبو اخلري ابن اجلزري (املتوىف833 :هـ) ،فقد قال:
(املقروء به عن القراء العرشة عىل قسمني :متواتر وصحيح مستفاض متلقى بالقبول
والقطع حاصل هبام) ()1

قال آخر :أجل ..وقد قرأت له كالما يبني فيه تراجعه عام كان يعتقده من تواتر
القراءات ،فقد قال( :وقد رشط بعض املتأخرين التواتر يف هذا الركن ومل يكتف فيه بصحة
السند ،وزعم أن القرآن ال يثبت إال بالتواتر ،وأن ما جاء جميء اآلحاد ال يثبت به قرآن،
وهذا مما ال خيفى ما فيه ،فإن التواتر إذا ثبت ال حيتاج فيه إىل الركنني األخريين من الرسم
وغريه ،إذ ما ثبت من أحرف اخلالف متواتر ًا عن النبي  وجب قبوله وقطع بكونه قرآن ًا
سواء وافق الرسم أم خالفه ،وإذا اشرتطنا التواتر يف كل حرف من حروف اخلالف انتفى
كثري من أحرف اخلالف الثابت عن هؤالء األئمة السبعة وغريهم ،وقد كنت قبل أجنح إىل
هذا القول ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف واخللف) ( ..)2ثم ذكر كالم أيب شامة
منترص ًا له حمتج ًا به ،وقد وصفه باإلمام الكبري ،ثم ذكر كالم اجلعربي ،ومكي بن أيب طالب
تأييد ًا هلذا القول..
التفت إىل أصحابه ،وقال :انظروا إىل إنصاف العلامء ،ورجوعهم إىل احلق ..فابن
اجلزري ـ مع علمه بالقراءات وختصصه فيها ـ رصح برتاجعه عن القول الذي ظهر له عدم
صحته ،وعدم الدليل عليه ،حيث عدل عن القول بتواتر القراءات ،واكتفى بالقول بصحة
السند مع شهرة القراءة عند أئمة القراءات.
قال آخر :صدقت ..وابن اجلزري أعلم من غريه يف هذه املسألة ،فهواإلمام امل َق َّلد
املعت ََمد عليه يف هذا الشأن لكل من جاء بعده إىل اليوم ،وإىل األبد.
( )2النرش ()13/1

( )1منجد املقرئني ومرشد الطالبني (ص )21
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قال آخر :ومثله بعض املتأخرين ..وهو عبد اهلادي محيتو ،فقد ذكر تراجعه عن
القول بتواتر القراءات ،فقد نقل قول ابن اجلزري الذي ذكر فيه تراجعه ،ثم عقب عليه
بقوله( :ويف نظري أن الصواب فيام قاله ،إذ لوكانت كل حروف القراءات حمتاجة إىل التواتر
ما قب لت من أحد من رواهتا إال إذا كان معه عدد التواتر ،وهذا مل يقل به أحد ،بل اشرتطوا
فقط عدالة الراوي وصحة السند بام يروي ،ومل يلزموه أن يكون ما رواه من حروف القراءة
متواتر ًا ،وهذا كام ال خيفى ال دخل له يف تواتر النص املقروء ،إذ االختالف يف بعض جزئياته
وكيفية أدائه ال ينايف تواتر أصله)
ثم استدل عىل ذلك بقوله( :ومما يدل ويؤكد عىل أن القراءات غري متواترة أن كثري ًا
من العلامء والقراء واملفرسين والنحويني وغريهم قد خطأوا قراءات كثرية قد اشتهر عند
كثري من املتأخرين أهنا متواترة ،وهذا يدل بكل وضوح عىل أن أولئك العلامء كلهم كانوا ال
يرون أهنا متواترة ،إذ لوكانوا يروهنا كذلك ملا فكر واحد منهم أن خيطئها أويضعفها) ()1

قال آخر :بل إننا إذا رجعنا إىل املتقدمني ،ويف عرص القراء نجد هذا واضحا جليا..
فقد روى عبد الرمحن بن زيد بن أسلم قال( :كنا نقرأ عىل أيب جعفر القارئ ،وكان نافع
يأتيه فيقول :يا أبا جعفر ممن أخذت حرف كذا وكذا؟ فيقول :من رجل قارئ من مروان
بن احلكم ،ثم يقول له :ممن أخذت حرف كذا وكذا؟ فيقول :من رجل قارئ من احلجاج،
فلام رأى ذلك نافع تتبع القراءة يطلبها ..وقال إسحاق املسيبي :قال نافع :قرأت عىل هؤالء
فنظرت إىل ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته) ()2

قال آخر( :)3أجل ..ويدل لذلك أن ورشا قرأ عىل نافع ونقل قراءته إىل مرص ،ومن

( )1اختالف القراءات (ص )336
( )2معرفة القراء ()244/1

( )3انظر مقاال بعنوان :تواتر القراءات بني الظن والتوهم والواقع اليقني،
صالح بن سليامن الراجحي.
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ثم انتقلت غرب ًا ،مع أن ورش ًا مل يوافقه أحد من الرواة عن نافع يف قراءته ،وال نقلها أحد
عن نافع غري ورش ..وهذا ابن كثري قرأ عىل عبد اهلل بن السائب وجماهد ،وقرأ عليه البزي
وقنبل بواسطة ،فقد أخذ البزي عن عكرمة بن سليامن ،عن شبل بن عباد وإسامعيل بن عبد
هلل القسط ،عن ابن كثري ..وأخذ قنبل عن أيب احلسن القواس ،عن وهب بن واضح ،عن
إسامعيل بن عبد اهلل بن القسط ،عن شبل بن عباد ومعروف بن مشكان ،عن ابن كثري..
فأين التواتر!؟
قال آخر :ومثله ابن عامر إنام أخذ القراءة عن املغرية بن أيب شهاب ،واملغرية قرأ عىل
عثامن كام قيل ..فأين التواتر!؟
قال آخر :وقد قال ابن اجلزري :وقد ورد يف إسناده تسعة أقوال ،أصحها أنه قرأ عىل
املغرية بن أيب شهاب ..وقيل :قرأ عىل أيب الدرداء ،وقيل غري ذلك ..وقد قرأ عليه هشام
وابن ذكوان بواسطة ،فقد أخذ ابن ذكوان عن أيوب بن متيم ،عن حييى بن احلارث
الذماري ،عن ابن عامر ..وأخذ هشام عن عراك بن خالد ،عن حييى بن احلارث الذماري،
عن ابن عامر( ..)1فأين التواتر!؟
قال آخر :ومثله أبوعمرو البرصي ،أخذ عنه الدوري والسويس بواسطة ،فقد أخذا
عن حييى اليزيدي ،عن أيب عمر البرصي ..فأين التواتر!؟
قال آخر :ومثله محزة أخذ عنه خلف وخالد بواسطة ،فقد أخذا عن سليم بن عيسى
الكويف ،عن محزة ..فأين التواتر!؟

 4ـ املوقف املعتدل:

( )1غاية النهاية ()591/1
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ما إن وصل احلديث باجلمع إىل هذا املحل ،حتى أذن املؤذن لصالة العشاء؛ وبعدها
قام كبري القوم ،وقال :بورك فيكم ..ويف املعلم الذي أتاح لنا االستامع إليكم ..وقد قررت
بناء عىل ما ذكرمتوه أن أتراجع عن كل مواقفي املتشددة السابقة ،وأنا اآلن سأرجع إىل
القراءة التي يتوفر فيها اليرس والوحدة ..وسأكلف معلمي مدرستي القرآنية بذلك ..مع
العلم أهنم قد طلبوا مني ذلك سابقا ،لكوهنم رأوا صعوبة تعليم التالميذ مقارنة بزمالئهم
من املعلمني الذين يدرسون بحسب رواية حفص عن عاصم.
قال آخر :وأنا مثلك يف ذلك ..فسأكلف األئمة بالقراءة بتلك القراءة اليسرية السهلة
املتفق عليها بني أكثر املسلمني ..حتى نتجنب الفتن التي حتصل يف املساجد بسبب تلك
اخلالفات.
وهكذا قال آخرون ذلك ..وكان من بينهم أولئك النفر الذين اجتمعت هبم بعد
الصالة؛ فقد رأيتهم يذهبون إىل اإلمام يقبلون يده ،ويعتذرون له بشدة.
أما معلمي معلم القصد واالعتدال؛ فقد رأيته يتحدث مع أعيان القوم ..وهم
يستمعون له بكل حرص ومودة.
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ثالثا ـ القرآن ..وأسباب النزول
يف صباح اليوم التايل ،وجدت نفيس يف شارع آخر ،كان أعجب وأغرب من الشارع
الذي كنت فيه ،ذلك أن اآليات الكريمة التي ُعلقت فيه ،ويف املحال املختلفة ،كانت
مصحوبة بعناوين وتفاسري ،ال لتزيد يف توضيحها ،وإنام يف إبعادها عن أغراضها وحمتواها.
ومن األمثلة عىل ذلك ،أين وجدت صورة كبرية لقوله تعاىلَ ﴿ :ذ ْر ِين َو َم ْن َخ َل ْق ُت

َو ِحيدً ا﴾ [املدثر ،]11 :واآليات التالية هلا ،وبجنبها كتب بخط كبري :هذه اآلية نزلت يف الوليد
بن مغرية ..وأمامها ترمجة مفصلة عنه وعن نسبه ،وكل ما يرتبط به ،حتى خييل للقارئ أن
هذه اآلية ال يمكن أبدا أن تنطبق عىل غريه.

وهكذا فعلوا يف الفتة خاصة بسورة الفاحتة ،فقد كتبوا حتت قوله تعاىل﴿ :غ ْ ِ
َري
املَْغ ُْض ِ
الضا ِّلنيَ ﴾ [الفاحتة :]7 :املغضوب عليهم هم اليهود ،والضالون:
وب َع َل ْي ِه ْم َو َال َّ
النصارى ..وكأن اهلل تعاىل مل يغضب إال عىل اليهود والنصارى.
احل ِد ِ
ِ
يث
واألخطر من ذلك أين وجدت الفتة كتب عليها قوله تعاىلَ ﴿ :أ َفم ْن َه َذا ْ َ
ون َو َأ ْن ُت ْم َس ِامدُ َ
ون َو َال َت ْب ُك َ
ون َوت َْض َح ُك َ
َت ْع َج ُب َ
اس ُجدُ وا هللَِّ َوا ْع ُبدُ وا﴾ [النجم 59 :ـ ،]62
ون َف ْ
ووجدت بجنبها :روي أنه ملا نزلت سجد النبي  ،وسجد معه مجيع من حرض من املسلمني
واملرشكني ،إال رجلني اثنني :أمية بن خلف ،واملطلب بن وداعة ..وعن ابن عباس( :أن
النبي  سجد بالنجم ،وسجد معه املسلمون واملرشكون واجلن واإلنس) ( ..)1وعن ابن
مسعود قال( :أول سورة أنزلت فيها سجدة (والنجم) قال :فسجد رسول اهلل  ،وسجد
من خلفه ،إال رجال رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه ،فرأيته بعد ذلك قتل كافرا،

( )1رواه البخاري ()1071
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وهوأمية بن خلف) ()1

وحتت هذه الروايات كتبت هذه العبارة اخلطرية :وقد ورد يف بعض الروايات تفسري
سبب سجود املرشكني مع النبي  وحاصلها أن الشيطان ألقى يف أثناء قراءته كلامت عىل
لسان النبي  فيها الثناء عىل آهلتهم ،وإثبات الشفاعة هلا عند اهلل ،وهذه الكلامت هي( :تلك
الغرانيق العىل ،وإن شفاعتهن لرتجتى) ،وملا سمع املرشكون ذلك فرحوا واطمأنوا
وسجدوا مع النبي .
ومل يقترص األمر عىل الالفتات ،بل تعداه إىل مجهور ذلك الشارع الغريب ،ذلك أين
اإلن ِ
﴿و َل ْو َأ َّهنُ ْم َأ َقا ُموا الت َّْو َرا َة َو ْ ِ
ْج َيل َو َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي ِه ْم ِم ْن
عندما قرأت لبعضهم قوله تعاىلَ :
رهبِم َألَ َك ُلوا ِمن َفو ِق ِهم و ِمن َحت ِ
ْت َأ ْر ُجلِ ِه ْم﴾ [املائدة ]66 :ألصحح له مفهومه لدور القرآن
ْ ْ ْ َ ْ
َ ِّ ْ
الكريم يف احلياة ،قال يل بربودة خمتلطة بعصبية :اآلية الكريمة خاصة بأهل الكتاب ..أمل
تقرأ فيها التوراة واإلنجيل ..فكيف تريد أن تطبقها عىل أهل القرآن؟
قلت :ولكن اهلل أمر بالتعقل والعقل ..أمل تسمع ذم اهلل تعاىل للذين ال يستعملون
﴿و َم َث ُل ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ك ََم َث ِل ا َّل ِذي َين ِْع ُق بِ َام َال َي ْس َم ُع إِ َّال ُدعَا ًء
عقوهلم ..أمل تسمع قوله تعاىلَ :
َونِدَ ا ًء ُص ٌّم ُبك ٌْم ُع ْم ٌي َف ُه ْم َال َي ْع ِق ُل َ
ون﴾ [البقرة]171 :؟
﴿و َم َث ُل ا َّل ِذي َن َك َف ُروا﴾،
قال :ويلك ولتحريفك للقرآن الكريم ..أمل تقرأ أول اآلية َ
فهي تتحدث عن الذين كفروا ..ال عن املؤمنني.
ِ
ِ
الص ُّم ا ْل ُبك ُْم ا َّل ِذي َن َال َي ْع ِق ُل َ
ون﴾
اب عنْدَ اهللَِّ ُّ
رش الدَّ َو ِّ
قلت :فقد قال اهلل تعاىل﴿ :إ َّن َ َّ
[األنفال]22 :

قال :ويلك ولتحريفك للقرآن الكريم ..أمل تقرأ اآلية التي قبلها والتي بعدها ..لقد

( )1البخاري ( )3972مسلم ()576
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﴿و َال َت ُكو ُنوا كَا َّل ِذي َن َقا ُلوا َس ِم ْعنَا َو ُه ْم َال َي ْس َم ُع َ ِ
اب ِعنْدَ اهللَِّ
رش الدَّ َو ِّ
قال اهلل تعاىلَ :
ون إ َّن َ َّ
ون َو َل ْو عَلِ َم اهللَُّ فِ ِ
الص ُّم ا ْل ُبك ُْم ا َّل ِذي َن َال َي ْع ِق ُل َ
يه ْم َخ ْ ًريا َألَ ْس َم َع ُه ْم َو َل ْو َأ ْس َم َع ُه ْم َلت ََو َّل ْوا َو ُه ْم
ُّ
ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ [األنفال 21 :ـ  ..]23فهي تتحدث عن الكفار ..ال عن املؤمنني ..فكيف جتيز
لنفسك تعميم ما خصه القرآن ،أو إطالق ما قيده؟
ِ
احلجر ِ
ِ
ِ
ات َأ ْك َث ُر ُه ْم
قلت :ال بأس ..لكن قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن ُينَا ُدون ََك م ْن َو َراء ْ ُ ُ َ
َال َي ْع ِق ُل َ
ون﴾ [احلجرات ]4 :ليس خاصا بالكفار.
قال :ويلك ولتحريفك للقرآن الكريم ..أمل تقرأ علم [مبهم القرآن] و[علم أسباب
النزول] لتعلم أن هذه اآلية الكريمة نزلت يف ذلك الرجل الذي قال لرسول اهلل  :يا
رسول اهلل إن محدي ،زين وإن ذمي شني ،فقال له رسول اهلل ( :ذاك اهلل عَزَّ

ج َّل) ()1
َو َ

قاله له صاحبه ،يؤيده :وذكر املفرسون أن هذه اآلية والتي بعدها نزلت يف قوم من
األعراب جاؤوا ينادون رسول اهلل  من وراء حجراته :يا حممد اخرج إلينا.
قال آخر :وروي أهنا نزلت يف األقرع بن حابس التميمي فيام أورده غري واحد.
قال آخر :وروي أهنا نزلت يف وفد بني متيم حيث كان األقرع بن حابس والزبرقان
بن بدر وعمرو بن األهتم وغريهم ،وذلك أهنم وفدوا عىل رسول اهلل  فدخلوا املسجد
ودنوا من حجر أزواج النبي  وهي تسعة فنادوا بجملتهم ومل ينتظروا :يا حممد اخرج إلينا
فكان يف فعلهم ذلك جفاء وبداوة وقلة توقري(.)2
قلت :بورك فيكم ويف حفظكم ألسباب النزول ..ولكن خصوص السبب ال يلغي
عموم التوجيه ..فاهلل تعاىل يوجه خلقه مجيعا من خالل تلك النامذج التي ذكرهتا.
قالوا مجيعا :ويلك ولتحريفك للقرآن الكريم ..أمل تسمع ما ورد يف األحاديث
( )2املحرر يف أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة ()915/2

( )1املحرر يف أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة ()915/2
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الكثرية من النهي عن تفسري القرآن بالرأي؟
مل أدر ما أقول ،وال كيف أخاطبهم ،ذلك أين كلام استدللت بآية من اآليات راحوا
يرضبوهنا بأسباب نزوهلا ..فقلت هلم :إنكم هبذا تعطلون القرآن الكريم؛ فاهلل أنزل كتابه
لكل البرش ،ال جليل منهم ..وأنتم ختترصونه يف اجليل الذي نزل فيه.
غضب أحدهم ،وهم برضيب ،لكن معلمي فجأة ،حرض ،وراح خياطب الذي يريد
﴿وإِ ْن َأ َحدٌ ِم َن
أن يرضبني بقوله :اعذره؛ واعتربه من أولئك الذين قال اهلل تعاىل فيهمَ :
املُْ ْ ِ ِ
است ََج َار َك َف َأ ِج ْر ُه َحتَّى َي ْس َم َع ك ََال َم اهللَِّ ُث َّم َأ ْبلِ ْغ ُه َم ْأ َمنَ ُه َذلِ َك بِ َأ َّهنُ ْم َق ْو ٌم َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾
رشكنيَ ْ
[التوبة]6 :

قال أحدهم :لكن املفرسين ذكروا يف تفسريهم لآلية ،أن رسول اهلل  كان يعطي
األمان ملن جاءه ،مسرتشدا أو يف رسالة ،كام جاءه يوم احلديبية مجاعة من الرسل من قريش،
منهم :عروة بن مسعود ،ومكرز بن حفص ،وسهيل بن عمرو ،وغريهم واحدا بعد واحد،
يرتددون يف القضية بينه وبني املرشكني ،فرجعوا إىل قومهم فأخربوهم بذلك ،وكان ذلك
وأمثاله من أكرب أسباب هداية أكثرهم(.)1
قال املعلم :صدقت ..ونحن نتأسى برسول اهلل  يف ذلك يف معاملة هذا اجلاهل،
فإن تعلم وصلح حاله ،قبلناه ،وإال نال منا ما يستحق.
قال أحدهم :فأين تريد أن تذهب به لتعلمه؟
قال املعلم :بل سنسري مجيعا فهناك مسابقة يف ساحة احلي حول أسباب نزول القرآن
الكريم ،ولعلكم تكونون من الفائزين فيها.
كان للمعلم هيبة خاصة؛ فلذلك بمجرد أن نطق هبذا ،صاحوا مجيعا :بوركت ..فهيا

( )1تفسري ابن كثري ()113/4
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رس بنا حيث شئت.
بعد أن رسنا مع املعلم مسافة قصرية إىل ساحة قد اجتمع فيها الكثري من الناس ،بمن
فيهم أولئك الذين يلبسون لباس العلامء ،وكان من املتصدرين يف تلك الساحة بعض أولئك
الذين اختىل هبم معلم القصد واالعتدال ،واستطاع أن جيعلهم من جنده وأعوانه.
عند وصولنا إليها ،ارتقى أحدهم ـ وكان من األعيان الذي انفرد املعلم باجللوس
إليهم ،وظهر تأثريه فيهم ـ املنصة ،وقال :مرحبا بكل الذين استجابوا لدعوتنا إىل هذه
املسابقة اخلاصة بالتعرف عىل أسباب نزول القرآن الكريم ،من خالل الروايات واألحاديث
الواردة ،وقد دعانا إليها ما رأيناه من اهتامم أهل حيكم هبا ،ويبدو أنكم ورثتم ذلك كابرا
عن كابر.
قام أحدهم ،وقال :أجل ..فأنا من أحفاد عيل بن أمحد بن حممد بن عيل الواحدي،
النيسابوري ،الشافعي ،املتوىف يف  468هـ ..ذاك الذي ألف أشهر كتاب يف أسباب نزول
القرآن.
قال آخر :وأنا من أحفاد عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق الدين اخلضريي
الس ُيوطي املتوىف يف  911هـ ..وصاحب كتاب:
السيوطي ،امللقب بجالل الدين اجلَ َالل ُّ
لباب النقول يف أسباب النزول.
قال آخر :وأنا من أ حفاد صاحب كتاب [العجاب يف بيان األسباب] ،أقصد :أبا
الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين املتوىف  852هـ
وبعد أن تكلم هؤالء وغريهم معرفني بأنفسهم ،قال املعلم :بناء عىل أن القرآن
الكريم ـ كام تعرفون مجيعا ـ كتاب هداية وتربية وإصالح شامل؛ فقد توجه خطابه للجميع،
ليشملهم بتوجيهاته وتزكيته وإصالحه ..سواء أولئك الذين جحدوه ،أو أولئك الذين
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آمنوا به.
قال أحدهم :صدقت ..وهلذا عند التأمل يف أسباب النزول ،نجد أن كل سبب منها
مرتبط بشخص أو مجاعة من الذين آمنوا بالقرآن أو من الذين جحدوه.
قال اإلمام :لقد رأيت من خالل حرصي لألشخاص أو اجلهات التي تنزل القرآن
الكريم لرتبيتها وهدايتها ودعوهتا أو لتوبيخها وتأنيبها أو اإلجابة عن إشكاالهتا وشبهاهتا
جهتني ..أوهلام املؤمنون الذين حيتاجون إىل التأديب والرتبية وبيان أحكام الدين ..وثانيهام
اجلاحدون الذين يوردون الشبهات واإلشكاالت؛ فيجيب القرآن الكريم عنها ،أو يبني
أسباهبا الداعية هلا.
قال املعلم :ما دمت قد ذكرت هذا؛ فستكون األسئلة عن هذين الصنفني ..وإن قبل
اجلمع الكريم؛ فستكون أنت من يذكر األسئلة.
قالوا :نعم ..ونحن مستعدون لإلجابة.

 .1أسباب النزول واملؤمنون:
قال اإلمام :قبل أن نبدأ بالصنف األول ،فقد رأيت أن األجدى عدم االقتصار عىل
ذكر أسباب النزول فقط ،بل نضيف إليها ما يرتبط بمعاين اآليات الكريمة ،باإلضافة إىل
التعرف عىل املعاين العملية املرتبطة هبا ..فهل أنتم موافقون عىل ذلك؟
قام أحد الذين تأثروا بتوجيهات املعلم ،وقال :وكيف ال نوافق عىل ذلك ،وقد أمرنا
اهلل تعاىل به ،فال يمكن تدبر القرآن الكريم ،وال العمل به من دون فهم معانيه.
قال اإلمام :ما دمتم قد ذكرتم هذا ،فلنبدأ بالصنف األول ..وهم املؤمنون ..فمن
ني َيدَ ِي اهللَِّ َو َر ُسولِ ِه
يذكر يل منكم سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َال ُت َقدِّ ُموا َب ْ َ
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وا َّت ُقوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ س ِميع عَلِيم يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا َال تَر َفعوا َأصوا َت ُكم َفو َق صو ِ
ت النَّبِ ِّي َو َال
ْ َ ْ ْ َ ْ
ْ ُ
َ ٌ
َ
َ َ
ٌ َ ُّ َ
َج ْه ِر َب ْع ِض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
حت َب َط َأع َْام ُل ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم َال ت َْش ُع ُر َ
ون إِ َّن ا َّل ِذي َن
ض َأ ْن َ ْ
َْ
جت َه ُروا َل ُه بِا ْل َق ْو ِل ك َ
ِ
ِ
ون َأصو َ ِ
ِ
وهب ْم لِل َّت ْق َوى َهل ُ ْم َمغ ِْف َر ٌة َو َأ ْج ٌر
اهت ْم عنْدَ َر ُسول اهللَِّ ُأو َلئ َك ا َّلذي َن ا ْمت ََح َن اهللَُّ ُق ُل َ ُ
َي ُغ ُّض َ ْ َ ُ
ِ
احلجر ِ
ِ
ِ
ِ
ات َأ ْك َث ُر ُه ْم َال َي ْع ِق ُل َ
ربوا َحتَّى َخت ُْر َج
ون َو َل ْو َأ َّهنُ ْم َص َ ُ
يم ِإ َّن ا َّلذي َن ُينَا ُدون ََك م ْن َو َراء ْ ُ ُ َ
عَظ ٌ
ِ
إِ َل ْي ِه ْم َلك َ
يم﴾ [احلجرات 1 :ـ ]5؟
ور َرح ٌ
َان َخ ْ ًريا َهل ُ ْم َواهللَُّ َغ ُف ٌ
قال أحدهم :روي أنه قدم ركب من بني متيم عىل رسول اهلل  فقال أبوبكر :أمر
القعقاع بن معبد ،وقال عمر :بل أمر األقرع بن حابس ،فقال أبوبكر :ما أردت إال خاليف،
وقال عمر :ما أردت خالفك ،فتامريا حتى ارتفعت أصواهتام ،فنزلت اآليات يف ذلك(.)1
قال آخر :ومثله ما روي عن ابن أيب مليكة قال :كاد اخلريان أن هيلكا :أبوبكر وعمر
رفع أصواهتام عند النبي  حني قدم عليه ركب من بني متيم ،فأشار أحدمها باألقرع بن
حابس وأشار اآلخر برجل آخر ،فقال أبو بكر لعمر :ما أردت إال خاليف ،وقال عمر :ما
أردت خالفك وارتفعت أصواهتام يف ذلك ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم ( :)3يف هذه اآليات الكريمة باقة من اآلداب اخلاصة يف معاملة النبي 

من قبل املؤمنني عىل أساس من التوقري واالحرتام والتعظيم ،وهي شاملة لكل العصور،
ني َيدَ ِي اهللَِّ َو َر ُسولِ ِه َوا َّت ُقوا اهللََّ
وأوهلا ما عرب عنه قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َال ُت َقدِّ ُموا َب ْ َ
إِ َّن اهللََّ س ِم ٌ ِ
يم﴾ [احلجرات ]1 :أي يا أهيا املؤمنون إيامنا صحيحا ،ال تتقدموا وال تتعجلوا
يع عَل ٌ
َ
بقول أو حكم أو قضاء يف أمر ما أو فعل قبل قضاء اهلل تعاىل ورسوله  لكم فيه ،فربام

( )3التفسري املنري ()218 /26
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تقضون بغري حق ،واتقوا اهلل يف كل أموركم ،وراقبوه يف عدم ختطي ما مل يأذن به اهلل تعاىل
ورسوله  ،فإن اهلل سميع ألقوالكم ،عليم بأفعالكم ونياتكم ،ال خيفى عليه َشء منكم..
وهذا هني واضح عن خمالفة كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله  ،وذكر الرسول ،ألنه مبلغ عن
اهلل تعاىل رشعه ودينه.
قال آخر ( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل أدبا يف القول فقالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َال ت َْر َف ُعوا
َأصوا َت ُكم َفو َق صو ِ
ت النَّبِ ِّي﴾ [احلجرات ]2 :أي يا أهيا املؤمنون باهلل ورسوله إذا تكلمتم مع
ْ َ ْ ْ َ ْ
الرسول  فال ترفعوا أصواتكم فوق صوته ،ألن رفع الصوت يدل عىل قلة االحتشام
وترك االحرتام ،وخفض الصوت وعدم رفعه من التعظيم والتوقري ..وهذا أدب ثان أدب
اهلل تعاىل به املؤمنني ،وهو أدب حممود مع كل الناس أيضا ،وهو شامل لكل زمان ومكان،
ومع كل الصاحلني.
جت َه ُروا َل ُه بِا ْل َق ْو ِل
﴿و َال َ ْ
قال آخر ( :)2واألدب الثالث هو ما عرب عنه قوله تعاىلَ :
َج ْه ِر َب ْع ِض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
ض﴾ [احلجرات ]2 :أي وإذا كلمتم رسول اهلل  فخاطبوه بالسكينة
ك َ
والوقار ،خالفا ملا تعتادونه من اجلهر بالقول الدائر بينكم ،وال تقولوا :يا حممد ويا أمحد،
ولكن يا نبي اهلل ،ويا رسول اهلل ،توقريا له وتقديرا ملهمته ورسالته التي يبلغكم هبا يف سكون
وهدوء وعدم انزعاج وتربم نفيس ،وهو شامل لكل زمان ومكان ،ومع كل الصاحلني.
قال آخر ( :)3وبعد أن حذر اهلل تعاىل من خطر املخالفة ،رغب اهلل تعاىل يف خفض
ون َأ ْص َو َاهتم ِعنْدَ رس ِ
الصوت وحث عليه قائال﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ُغ ُّض َ
ول اهللَِّ ُأو َلئِ َك ا َّل ِذي َن
َ ُ
ُْ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [احلجرات ]3 :أي إن الذين خيفضون
وهب ْم لل َّت ْق َوى َهل ُ ْم َمغْف َر ٌة َو َأ ْج ٌر عَظ ٌ
ا ْمت ََح َن اهللَُّ ُق ُل َ ُ

( )3التفسري املنري ()218 /26
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أصواهتم يف أثناء كالم رسول اهلل  ويف جمالسه ،أخلص اهلل قلوهبم للتقوى ،وحمصها،
وجعلها أهال وحمال ،كام يمتحن الذهب بالنار ،فيخرج جيده من رديئه ،ويسقط خبيثه،
فكذلك هؤالء املتأدبون عند رسول اهلل  ،طهر اهلل قلوهبم من كل قبيح ،وهلم مغفرة
لذنوهبم ،وثواب عظيم عىل تأدهبم بخفض الصوت وسائر الطاعات ،كام قال تعاىل:
ِِ
ِ ِ
﴿ل ُتؤْ منُوا بِاهللَِّ َو َر ُسوله َو ُت َعزِّ ُرو ُه َو ُت َو ِّق ُرو ُه﴾ [الفتح]9 :
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،فهي شاملة لكل من جترأ؛ فقدم رأيه أو نفسه أو
هواه عىل رسول اهلل  أو عىل ربه ..أو أساء األدب معهام كائنا من كان؛ فقيمة كل امرئ
باتباعه وأدبه.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ُغ ُّض َ
اهت ْم ِعنْدَ
ون َأ ْص َو َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [احلجرات]3 :؟
وهب ْم لل َّت ْق َوى َهل ُ ْم َمغْف َر ٌة َو َأ ْج ٌر عَظ ٌ
َر ُسول اهللَِّ ُأو َلئ َك ا َّلذي َن ا ْمت ََح َن اهللَُّ ُق ُل َ ُ
قال أحدهم :روي أنه ملا نزل قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َال ت َْر َف ُعوا َأ ْص َوا َت ُك ْم
َفو َق صو ِ
َج ْه ِر َب ْع ِض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
حت َب َط َأع َْام ُل ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم َال
ض َأ ْن َ ْ
ت الن َِّب ِّي َو َال َ ْ
جت َه ُروا َل ُه ِبا ْل َق ْو ِل ك َ
ْ َ ْ
ت َْش ُع ُر َ
ون﴾ [احلجرات ]2 :تأىل أبوبكر أن ال يكلم رسول اهلل  إال كأخي الرسار ،فأنزل اهلل
تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2أخرب اهلل تعاىل يف اآلية السابقة بأن من رفع صوته فوق صوت النبي
 حيبط عمله من حيث ال يعلم ،عاد البيان القرآين إىل وصف حال من يوقرون النبي 
بخفض أصواهتم يف حضوره وغضها عن صوته بقوله﴿ :إن الذين يغضون أصواهتم عند
رسول اهلل﴾ ،وافتتاح الكالم بحرف التوكيد لالهتامم بمضمونه ،وأكد هذا االهتامم باسم
( )2منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.275 /26 ،
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اإلشارة يف قوله﴾:أولئك الذين امتحن اهلل قلوهبم للتقوى﴾ ،وهو من قوهلم :امتحن فالن
ألمر كذا وجرب له ودرب للنهوض به ،فهو مضطلع به غري وان عنه ،واملعنى :أهنم صرب
عىل التقوى ،أقوياء عىل احتامل مشاقها ..وقد وعد اهلل تعاىل أولئك األتقياء بأن َ
﴿هل ُ ْم
ِ
ِ
يم﴾ [امللك ،]12 :يف مقابل تكريم النبي 
َمغْف َرةٌ﴾ [امللك ]12 :للذنوب ..وهلم ﴿ َأ ْج ٌر عَظ ٌ
وإجالله ..ثم إنه سبحانه عرب يف اآليتني تارة بالنبي وأخرى بالرسول ،لإلشارة إىل أن هذه
اآلداب واألحكام ألجل كونه موصوفا بالنبوة والرسالة.
قال آخر :وقد روي ما يدل عىل بقاء هذا احلكم دائام ،فقد روي عن مالك أنه أنكر
عىل أيب جعفر رفعه صوته عند قرب رسول اهلل  قائال( :ال ترفع صوتك يف هذا املسجد،
فإن اهلل تعاىل أدب قوما فقال :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا الَ تَر َفعوا َأصوا َت ُكم َفو َق صو ِ
ت النَّبِ ِّي
ْ َ ْ ْ َ ْ
ْ ُ
َ َ
َ ُّ َ
َج ْه ِر َب ْع ِض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
حت َب َط َأع َْام ُل ُك ْم َو َأن ُت ْم الَ ت َْش ُع ُرون
ض َأن َ ْ
َوالَ َ ْ
جت َه ُروا َل ُه بِا ْل َق ْو ِل ك َ
ون َأ ْص َو َاهتم ِعنْدَ رس ِ
[احلجرات ،]2:ومدح قوما فقال :إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ُغ ُّض َ
ول اهللَِّ ُأو َلئِ َك ا َّل ِذي َن
َ ُ
ُْ

ِ
ِ
ِ
يم[ احلجرات ،]3 :وذم قوما فقال  :إِ َّن
وهب ْم لل َّت ْق َوى َهل ُ ْم َمغْف َر ٌة َو َأ ْج ٌر عَظ ٌ
ا ْمت ََح َن اهللَُّ ُق ُل َ ُ
ِ
احلجر ِ
ِ
ِ
ات َأ ْك َث ُر ُه ْم َال َي ْع ِق ُل َ
ون[ احلجرات ،]4 :وإن حرمته ميتا
ا َّلذي َن ُينَا ُدون ََك م ْن َو َراء ْ ُ ُ َ

كحرمته حيا) ()1

قال اإلمام :بورك فيكام ،وبذلك ،فهي شاملة لكل اآلداب مع رسول اهلل  ويف
كل األزمنة ،ومثلها األدب مع من أمرنا باألدب معهم من الصاحلني والعلامء وغريهم.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن ُينَا ُدون ََك ِم ْن َو َر ِاء
احلجر ِ
ربوا َحتَّى َخت ُْر َج إِ َل ْي ِه ْم َلك َ
ات َأ ْك َث ُر ُه ْم َال َي ْع ِق ُل َ
ور
َان َخ ْ ًريا َهل ُ ْم َواهللَُّ َغ ُف ٌ
ون َو َل ْو َأ َّهنُ ْم َص َ ُ
ُْ ُ َ
ِ
يم﴾ [احلجرات 4 :ـ ]5؟
َرح ٌ
( )1شفاء السقام،السبكي.69 :

126

قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف ناس أتوا النبي  وسلموا فجعلوا ينادونه وهو يف
احلجرة :يا حممد ،يا حممد ..فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أهنا نزلت يف جفاة بني متيم ،قدم وفد منهم عىل النبي 
فدخلوا املسجد ،فنادوا النبي  من وراء حجرته :أن اخرج إلينا يا حممد ،فإن مدحنا زين
وإن ذمنا شني ،فآذى ذلك من صياحهم النبي  فخرج إليهم ،فقالوا :إنا جئناك يا حممد
نفاخرك ،ونزل فيهم(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف اآليتني الكريمتني التفات إىل النبي الكريم  هبذا العذر الذي
يقدمه اهلل تعاىل له ،عن هذا اجلفاء ،وتلك الغلظة ،مما يغلب عىل أهل البادية ،الذين جييئون
إىل النبي  ،فينادونه من وراء احلجرات التي كان يتخذها النبى سكنا له مع أهله ..فهؤالء
األعراب مل يتأدبوا بأدب اإلسالم ،بعد ،ومل تظهر عليهم آثاره ،وإهنم جلديرون بأن يقابلوا
ربوا
من النبي بالتسامح ،وأن يعذروا هلذا اجلفاء البادي منهم ..وقوله تعاىلَ :
﴿و َل ْو َأ َّهنُ ْم َص َ ُ
ِ
َحتَّى َخت ُْر َج إِ َل ْي ِه ْم َلك َ
يم﴾ [احلجرات ]5 :إلفات إىل هؤالء األعراب،
ور َرح ٌ
َان َخ ْ ًريا َهل ُ ْم َواهللَُّ َغ ُف ٌ
﴿واهللَُّ
وتوجيه حكيم رفيق هبم ،إىل هذا األدب الذي مل يألفوه بينهم ..وىف قوله تعاىلَ :
ِ
يم﴾ [احلجرات ]5 :تطمني هلؤالء األعراب الذين قد يقع منهم هذا الفعل ،وأهنم ىف
ور َرح ٌ
َغ ُف ٌ
سعة من رمحة اهلل ومغفرته ،إذا هم أخذوا بأدب القرآن ،ونزعوا عام غلبتهم عليه طبيعتهم..
كام أنه دعوة إىل النبي الكريم ،أن يغفر ويرحم ،فقد غفر اهلل ورحم.
قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،فهي تدل عىل أن من عالمات العقل حسن األدب،

( )3التفسري القرآين للقرآن ()438 /13

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.386
( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.386

127

وحسن اخللق ،فالعقل هو الذي يعقل صاحبه عن الدنايا والسفاسفه ،ويوجهه إىل املعايل
واملكارم.
ربوا َحتَّى َخت ُْر َج
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
﴿و َل ْو َأ َّهنُ ْم َص َ ُ
َان َخريا َهلم واهللَُّ َغ ُفور ر ِحيم يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا إِ ْن جاء ُكم َف ِ
اس ٌق بِنَ َبإٍ َف َت َب َّينُوا َأ ْن
إِ َل ْي ِه ْم َلك َ ْ ً ُ ْ َ
َ َ ْ
َ َ
ٌ َ ٌ َ ُّ َ
ُت ِصيبوا َقوما بِجها َل ٍة َف ُتصبِحوا ع ََىل ما َفع ْل ُتم ن ِ
َاد ِمنيَ َوا ْع َل ُموا َأ َّن فِي ُك ْم َر ُس َ
ول اهللَِّ َل ْو ُيطِي ُع ُك ْم
ْ ُ
ُ ْ ً َ َ
َ َ ْ
ِ
ِ
ِيف كَثِ ٍ ِ
ب إِ َل ْي ُك ُم ْ ِ
اإل َيام َن َوزَ َّينَ ُه ِيف ُق ُلوبِ ُك ْم َوك ََّر َه إِ َل ْي ُك ُم ا ْل ُك ْف َر
ري م َن ْاألَ ْم ِر َل َعنت ُّْم َو َلك َّن اهللََّ َح َّب َ
ِ

ِ

ِ

الراشدُ َ
وق َوا ْلع ْص َي َ
َوا ْل ُف ُس َ
ون﴾ [احلجرات 5 :ـ ]7
ان ُأو َلئ َك ُه ُم َّ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف الوليد بن عقبة بن أيب معيط بعثه رسول اهلل  إىل
بني املصطلق مصدقا وكان بينه وبينهم عداوة يف اجلاهلية ،فلام سمع القوم به تلقوه تعظيام
هلل تعاىل ولرسوله فحدثه الشيطان أهنم يريدون قتله فهاهبم ،فرجع من الطريق إىل رسول
اهلل  وقال :إن بني املصطلق قد منعوا صدقاهتم وأرادوا قتيل ،فغضب رسول اهلل 
وهم أن يغزوهم ،فبلغ القوم رجوعه ،فأتوا رسول اهلل  وقالوا :سمعنا برسولك،
فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من حق اهلل تعاىل ،فبدا له يف الرجوع ،فخشينا
أن يكون إنام رده من الطريق كتاب جاءه منك بغضب غضبته علينا ،وإنا نعوذ باهلل من
غضبه وغضب رسوله ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي عن احلارث بن رضار قال :قدمت عىل رسول اهلل 
فدعاين إىل اإلسالم ،فدخلت يف اإلسالم وأقررت فدعاين إىل الزكاة ،فأقررت هبا ،فقلت:
يا رسول اهلل أرجع إىل قومي فأدعوهم إىل اإلسالم وأداء الزكاة ،فمن استجاب يل مجعت
زكاته ،فرتسل إلبان كذا وكذا آلتيك بام مجعت من الزكاة ،فلام مجع احلارث بن رضار ممن
( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.386
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استجاب له وبلغ اإلبان الذي أراد أن يبعث إليه رسول اهلل  احتبس عليه الرسول ،فلم
يأته ،فظن احلارث أن قد حدث فيه سخطة من اهلل ورسوله ،فدعا رسوات قومه ،فقال هلم:
إن رسول اهلل  قد كان وقت يل وقتا لريسل إيل ليقبض ما كان عندي من الزكاة ،وليس
من رسول اهلل  اخللف ،وال أرى حبس رسوله إال من سخطة ،فانطلقوا فنأيت رسول
اهلل ،وبعث رسول اهلل  الوليد بن عقبة إىل احلارث ليقبض ما كان عنده مما مجع من الزكاة،
فلام أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق ،فرق فرجع فقال :يا رسول اهلل إن احلارث منعني
الزكاة ،وأراد قتيل ،فرضب رسول اهلل  البعث إىل احلارث ،وأقبل احلارث بأصحابه
فاستقبل البعث وقد فصل من املدينة ،فلقيهم احلارث فقالوا :هذا احلارث ،فلام غشيهم قال
هلم إىل :من بعثتم؟ قالوا :إليك ،قال :ومل؟ قالوا :إن رسول اهلل  كان بعث إليك الوليد
بن عقبة ،فرجع إليه ،فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله ،قال :ال والذي بعث حممدا باحلق
ما رأيته وال أتاين ،فلام أن دخل احلارث عىل رسول اهلل  قال( :منعت الزكاة وأردت قتل
رسويل؟) قال :ال والذي بعثك باحلق ما رأيت رسولك ،وال أتاين وال أقبلت إال حني
احتبس عيل رسولك خشية أن تكون سخطة من اهلل ورسوله! قال :فنزلت يف احلجرات:
﴿يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا إِ ْن جاء ُكم َف ِ
اس ٌق بِنَ َبإٍ َف َت َب َّينُوا َأ ْن ُت ِصي ُبوا َق ْو ًما بِ َج َها َل ٍة َف ُت ْصبِ ُحوا ع ََىل َما
َ َ ْ
َ َ
َ ُّ َ
َفع ْل ُتم ن ِ
َاد ِمنيَ َوا ْع َل ُموا َأ َّن فِي ُك ْم َر ُس َ
ول اهللَِّ َل ْو ُيطِي ُع ُك ْم ِيف كَثِ ٍري ِم َن ْاألَ ْم ِر َل َعنِت ُّْم َو َلكِ َّن اهللََّ
َ ْ
ب إِ َل ْي ُك ُم ْ ِ
وق َوا ْل ِع ْص َي َ
اإل َيام َن َوزَ َّينَ ُه ِيف ُق ُلوبِ ُك ْم َوك ََّر َه إِ َل ْي ُك ُم ا ْل ُك ْف َر َوا ْل ُف ُس َ
ان ُأو َلئِ َك ُه ُم
َح َّب َ
ِ
ِ
الر ِ
ِ
حكِيم﴾ [احلجرات 6 :ـ )1 (]8
اشدُ َ
يم َ ٌ
ون َف ْض ًال م َن اهللَِّ َون ْع َم ًة َواهللَُّ عَل ٌ
َّ
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2خياطب اهلل تعاىل املؤمنني يف اآليات الكريمة بقوله :يا أهيا املؤمنون
( )2تفسري املراغي ()127 /26
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إن جاءكم الفاسق بأى نبإ فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان األمر وانكشاف احلقيقة ،وال تعتمدوا
عىل قوله ،فإن من ال يباىل بالفسق فهو أجدر أال يباىل بالكذب وال يتحاماه ،خشية إصابتكم
باألذى قوما أنتم جاهلون حاهلم ،فتندموا عىل ما فرط منكم وتتمنوا أن لو مل تكونوا فعلتم
ذلك.
﴿وا ْع َل ُموا
قال آخر( :)1ثم وعظهم اهلل تعاىل بعظة هم أحرى الناس باتباعها فقالَ :

َأ َّن فِي ُك ْم َر ُس َ
ول اهللَِّ﴾ [احلجرات ،]7 :أي واعلموا أن بني أظهركم رسول اهلل فعظموه ووقروه
وتأدبوا معه وانقادوا ألمره ،فإنه أعلم بمصاحلكم وأشفق عليكم منكم كام قال تعاىل:
ِ
ِِ ِ
م﴾ [األحزاب]6 :
﴿النَّبِ ُّي َأ ْو َىل بِاملُْؤْ مننيَ م ْن َأ ْن ُفس ِه ْ
قال آخر( :)2ثم بني أن رأيه أنفع هلم وأجدر بالرعاية فقالَ ﴿ :ل ْو ُيطِي ُع ُك ْم ِيف كَثِ ٍ
ري ِم َن

ْاألَ ْم ِر َل َعنِت ُّْم﴾ [احلجرات ]7 :أي لو سارع إىل ما أردتم قبل وضوح األمر وأجاب ما أرشتم به
عليه من اآلراء لوقعتم ىف اجلهد واإلثم ،ولكنه ال يطيعكم ىف غالب ما تريدون قبل وضوح
وجهه له ،وال يسارع إىل العمل بام يبلغه قبل النظر فيه.
قال آخر( :)3ثم استدرك عىل ما سلف لبيان براءة بعضهم من أوصاف األولني
ِ
ب إِ َل ْي ُك ُم ْ ِ
اإل َيام َن َوزَ َّينَ ُه ِيف ُق ُلوبِ ُك ْم َوك ََّر َه إِ َل ْي ُك ُم ا ْل ُك ْف َر َوا ْل ُف ُس َ
وق
﴿و َلك َّن اهللََّ َح َّب َ
فقالَ :
َوا ْل ِع ْص َي َ
ان﴾ [احلجرات ]7 :أي ولكن مجعا منكم براء مما أنتم عليه من تصديق الكاذب وتزيني
اإليقاع بالربىء وإرادة أن يتبع احلق أهواءهم ،ألن اهلل تعاىل جعل اإليامن أحب األشياء
إليهم ،فال يقع منهم إال ما يوافقه ويقتضيه من األمور الصاحلة وترك الترسع ىف األخبار،
وكره إليهم هذه األمور الثالثة :الكفر والفسوق والعصيان.
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قال آخر( :)1واخلالصة ،إن اإليامن الكامل إقرار باللسان ،وتصديق باجلنان وعمل
باألركان ،فكراهة الكفر ىف مقابلة حمبة اإليامن ،وتزيينه ىف القلوب هو التصديق باجلنان،
والفسوق وهو الكذب ىف مقابلة اإلقرار باللسان ،والعصيان ىف مقابلة العمل باألركان.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وهي باإلضافة إىل ذلك إرشاد للمؤمنني يف كل األزمنة
بالتحري واالحتياط حتى ال يقعوا ضحايا للمخادعني واملاكرين؛ فليس كل من أظهر
إسالمه متحققا بمعانيه وقيمه.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :وإِ ْن َطائِ َفت ِ
َان ِم َن املُْؤْ ِمنِنيَ ا ْق َت َت ُلوا
َ
امها ع ََىل ْاألُ ْخ َرى َف َقاتِ ُلوا ا َّلتِي َت ْب ِغي َحتَّى ت َِفي َء إِ َىل َأ ْم ِر اهللَِّ َفإِ ْن
َف َأ ْصلِ ُحوا َب ْين َُه َام َفإِ ْن َبغ ْ
َت إِ ْحدَ ُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ب املُْ ْقسطنيَ ﴾ [احلجرات]9 :؟
َفا َء ْ
ت َف َأ ْصلِ ُحوا َب ْين َُه َام بِا ْل َعدْ ِل َو َأ ْقس ُطوا إِ َّن اهللََّ ُحي ُّ
قال أحدهم :روي عن أنس قال :قلت :يا نبي اهلل لو أتيت عبد اهلل بن أيب فانطلق
إليه النبي  فركب محارا وانطلق املسلمون يمشون ،وهي أرض سبخة فلام أتاه النبي 
قال :إليك عني ،فواهلل لقد آذاين نتن محارك ،فقال رجل من األنصار :واهلل حلامر رسول اهلل
 أطيب رحيا منك ،فغضب لعبد اهلل رجل من قومه ،وغضب لكل واحد منهام أصحابه،
وكان بينهم رضب باجلريد واأليدي والنعال ،فبلغنا أنه أنزلت فيهم(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف هذه اآلية الكريمة بيان أحكام ثالثة تستهدف محاية اإلنسان يف
دمه وعرضه ،وجتنيب املجتمع ويالت التنازع والقتال ..وأوهلا أنه لو حدث خصام وقتال
بني طائفتني من املؤمنني فعىل سائر املؤمنني السعي للمصاحلة بينهام صونا للدماء من أن
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تسفك ،وحفظا لوحدة الكلمة ومجع الشمل ،ولذلك ورد عن رسول اهلل  أنه قال( :أال
أخربكم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة)؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل ،قال:
(إصالح ذات البني) ( ..)1ويف وصية اإلمام عيل للحسن واحلسني( :أوصيكام ،ومجيع
ولدي وأهيل ومن بلغه كتايب ،بتقوى اهلل ،ونظم أمركم ،وصالح ذات بينكم ،فإين سمعت
جدكام  يقول( :صالح ذات البني أفضل من عامة الصالة والصيام) ()2

قال آخر( :)3وأما احلكم الثاين ،فهو لزوم محاية اإلنسان يف عامة شؤونه ،وهو حمدد
بعدم جتاوز العدل واإلنصاف ،وإال فلو جتاوزمها فقد هتك حرمته وضيع كرامته ،ولذلك
امها ع ََىل ْاألُ ْخ َرى﴾
جيب ردعه ودفعه إىل حد العدل ،كام قال تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن َبغ ْ
َت إِ ْحدَ ُ َ
[احلجرات ،]9 :أي استطالت وجتاوزت عىل أختها ﴿ َف َقاتِ ُلوا ا َّلتِي َت ْب ِغي﴾ [احلجرات ]9 :تتجاوز
وتعتدي﴾حتى تفيء﴾ ترجع ﴿إِ َىل َأ ْم ِر اهللَِّ﴾ [احلجرات ]9 :إىل ما أمر به اهلل تعاىل.
قال آخر( :)4وأما احلكم الثالث ،فهو يف القتال مع الطائفة املعتدية ،وهو حمدد
ت﴾ [احلجرات ]9 :إىل أمر اهلل ﴿ َف َأ ْصلِ ُحوا َب ْين َُه َام بِا ْل َعدْ ِل﴾
برجوعها إىل أمر اهللَ ﴿ ،فإِ ْن َفا َء ْ
[احلجرات ،]9 :أي بإجراء أحكام اهلل عىل املعتدي عىل دماء املسلمني وأعراضهم وأمواهلم،
دون االكتفاء بوضع السالح وترك القتال واحليلولة بينهام.
قال آخر( :)5ثم أمر اهلل تعاىل بانتهاج سبيل العدل يف كل ما يأتون به من قول أو فعل
ِ ِ
ِ
ِ
ب املُْ ْقسطنيَ ﴾ [احلجرات]9 :
﴿و َأ ْقس ُطوا إِ َّن اهللََّ ُحي ُّ
وقالَ :
قال اإلمام :بورك فيكم ،وفيها باإلضافة إىل ذلك ،دعوة للمؤمنني يف مجيع العصور
بأن يقفوا مع الطائفة العادلة الصاحلة يف وجه كل البغاة الظلمة املحرفني وإال كانوا رشكاء
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هلم يف بغيهم ..وأن يستعملوا كل الوسائل لذلك سلمية كانت أو حربية إن اضطروا إليها؛
فالفتنة أشد من القتل.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َال َي ْس َخ ْر َق ْو ٌم
ِمن َقو ٍم عَسى َأ ْن ي ُكو ُنوا َخريا ِمنْهم و َال نِساء ِمن نِس ٍ
اء ع ََسى َأ ْن َي ُك َّن َخ ْ ًريا ِمن ُْه َّن َو َال َت ْل ِمزُ وا
َ
ًْ ُ ْ َ َ ٌ ْ َ
ْ ْ َ
وق بعدَ ْ ِ ِ
ِ
َأ ْن ُف َس ُك ْم َو َال َتنَا َبزُ وا بِ ْاألَ ْل َق ِ
ب َف ُأو َلئِ َك ُه ُم
اإل َيامن َو َم ْن َمل ْ َي ُت ْ
اب بِئ َْس اال ْس ُم ا ْل ُف ُس ُ َ ْ
ال َّظاملُِ َ
ون﴾ [احلجرات]11 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف ثابت بن قيس بن شامس ،وذلك أنه كان يف أذنيه
وقر فكان إذا أتى رسول اهلل  أوسعوا له حتى جيلس إىل جنبه ،فيسمع ما يقول ،فجاء
يوما وقد أخذ الناس جمالسهم فجعل يتخطى رقاب الناس ويقول :تفسحوا ،تفسحوا فقال
له رجل :قد أصبت جملسا فاجلس ،فجلس ثابت مغضبا ،فغمز الرجل فقال :من هذا؟
فقال :أنا فالن؟ فقال ثابت :ابن فالنة؟ وذكر أما كانت له يعري هبا يف اجلاهلية ،فنكس
الرجل رأسه استحياء ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال آخر :وروي أهنا نزلت يف امرأتني من أزواج النبي  سخرتا من أم سلمة،
وذلك أهنا ربطت حقوهيا بسبنية ـ وهي ثوب أبيض ـ وسدلت طرفها خلفها فكانت جتره،
فقالت عائشة حلفصة انظري إىل ما جتر خلفها كأنه لسان كلب ،فهذا كان سخريتها ،وقال
أنس :نزلت يف نساء النبي  عرين أم سلمة بالقرص(.)2
قال آخر :ومثله ما روي أن صفية بنت حيي بن أخطب أتت رسول اهلل  فقالت:
يا رسول اهلل إن النساء يعرينني ويقلن :يا هيودية بنت هيوديني ،فقال رسول اهلل ( :هال
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قلت :إن أيب هارون وإن عمي موسى وإن زوجي حممد) ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال آخر :وروي عن بعضهم قال :قدم علينا النبي  ،فجعل الرجل يدعوالرجل
ينبزه ،فيقال :يا رسول اهلل ،إنه يكرهه ،فنزلت(.)2
قال اإلمام :بورك فيكم ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف هذه اآلية الكريمة ذكر اهلل تعاىل حقوقا ثالثة جيمعها تكريم
املؤمن ،وصيانة شخصيته مما يشينها ..أما األول فقد هنى اهلل تعاىل املؤمنني عن أن يسخر
بعضهم من بعض ،فال حتل االستهانة بالغري ،والتنبيه عىل بعض صفاته استصغارا له،
وإثارة للضحك عليه ،فقالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َال َي ْس َخ ْر َق ْو ٌم ِم ْن َق ْو ٍم﴾ [احلجرات،]11 :
فاآلية بصدد النهي عن أسباب الفرقة ،فإن السخرية تنبت العداء ،وتقطع عرى الوحدة..
ثم علل النهي عن السخرية بقوله﴿ :ع ََسى َأ ْن َي ُكو ُنوا َخ ْ ًريا ِمن ُْه ْم﴾ [احلجرات ،]11 :أي عسى
أن يكون املسخور منه خريا من الساخر عند اهلل ،فإن مالك الفضيلة هو اإليامن والتقوى،
ومن املحتمل أن يكون املسخور منه أفضل إيامنا وأكثر عمال ،كام قال اإلمام الباقر( :إن اهلل
خبأ ثالثة أشياء يف ثالثة أشياء ـ ومنها ـ وخبأ أولياءه يف خلقه ،فال حتقرن أحدا فلعله ذلك
الويل) ( ..)4ثم إن السخرية ملا كانت شائعة بني األقوام من دون فرق بني الرجال والنساء،
خص كال منهام بخطاب خاص ،فقال يف النساء﴿ :و َال نِساء ِمن نِس ٍ
اء ع ََسى َأ ْن َي ُك َّن َخ ْ ًريا
َ َ ٌ ْ َ
ِ
ن﴾ [احلجرات]11 :
من ُْه َّ
﴿و َال َت ْل ِمزُ وا َأ ْن ُف َس ُك ْم﴾
قال آخر( :)5وأما الثاين ،فهو ما نص عليه قوله تعاىلَ :
[احلجرات ،]11 :أي ال يطعن بعضكم عىل بعض بإظهار العيوب والنقائص ،بقول أو إشارة..
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ومع أن الطاعن غري املطعون لكنه سبحانه مجعهم حتت عنوان واحد وهو ﴿ َأ ْن ُف َس ُك ْم﴾
﴿و َال
[احلجرات ،]11 :وما هذا إال ألن املؤمنني كنفس واحدة ،ولذلك نرى أنه سبحانه يقولَ :
َت ْق ُت ُلوا َأ ْن ُف َس ُك ْم﴾ [النساء ]29 :فكأن من قتل شخصا قد قتل نفسه ..ولذلك ،فجدير باملؤمن
أن يدع اللمز وعيب الناس ،وأن يتوجه إىل عيوب نفسه قبل النظر إىل عيوب الغري ،وقد
قال اإلمام عيل( :عىل العاقل أن حيِص عىل نفسه مساوهيا يف الدين والرأي واألخالق
واألدب فيجمع ذلك يف صدره أو يف كتاب ويعمل يف إزالتها)()1

قال آخر( :)2وال شك يف أن من يتتبع عيوب الناس سوف ينشغل عن صيانة نفسه
عام يعيبها ،كام قال اإلمام الباقر( :كفى باملرء عيبا أن يبرص من الناس ما يعمى عنه من نفسه)
( )3

قال آخر :ولذلك ،فإن عىل املؤمن أن يتجنب معارشة هؤالء اللامزين الذين يرصفون
أعامرهم يف إظهار عيوب الناس ،فإن املصاحبة مؤثرة ،كام قال اإلمام عيل( :إياك ومعارشة
متتبعي عيوب الناس فإنه مل يسلم مصاحبهم منهم) ()4

﴿و َال َتنَا َبزُ وا بِ ْاألَ ْل َق ِ
اب﴾
قال آخر( :)5وأما احلكم الثالث فقد أشار إليه قوله تعاىلَ :
[احلجرات ،]11 :أي ال تسم املسلم بام يسوؤه بعد إيامنه ،كقولك ملن أسلم بعد أن كان مرشكا
أو هيوديا :يا من كان كذا وكذا ،أو :يا من كان أبوه أو أمه كذا وكذا ﴿بِئْس ِ
اال ْس ُم ا ْل ُف ُس ُ
وق
َ
بعدَ ْ ِ ِ
ب َف ُأو َلئِ َك
﴿و َم ْن َمل ْ َي ُت ْ
اإل َيامن﴾ [احلجرات ]11 :فإنه إهانة للمؤمن فتجب التوبة منه وإال َ
َْ
ُه ُم ال َّظاملُِ َ
ون﴾ [احلجرات ]11 :لنفوسهم باإلرصار عىل ارتكاب ما يستحقون به العقاب.
قال آخر( :)6وهلذا ورد النهي عن إطالق أي اسم أو لقب يشري إىل حتقري املسلم

( )1غرر احلكم.559 :

( )4غرر احلكم.148 :
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وإهانته ،وقد ورد أن النبي األكرم  كان يرص عىل تغيري أسامء األشخاص إذا كانت تشري
إىل معان ال تناسب مقام املسلم ،قال اإلمام الباقر( :كان رسول اهلل  يغري األسامء القبيحة
يف الرجال والولدان) ()1

قال اإلمام :بورك فيكم ،وهي إضافة إىل ذلك ،شاملة لكل أصناف اإلساءات،
ولكل شخص حتى لو كان غري مسلم؛ فاألخالق واآلداب ال ترتبط باجلهة التي نتعامل
معها ..والدين حسن اخللق ..وهي كذلك حتض املؤمنني عىل مراعاة األدب يف استعامل
الكلامت املناسبة مع كل أصناف الناس سواء تعلقت بأسامئهم أو ألقاهبم أو غريها.
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ِ
ِ ِ
ِ
يم َخبِ ٌري﴾
َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َم ُك ْم عنْدَ اهللَِّ َأ ْت َقا ُك ْم إِ َّن اهللََّ عَل ٌ
[احلجرات]13 :؟

قال أحدهم :نزلت يف ثابت بن قيس ،وقوله يف الرجل الذي مل يفسح له ابن فالنة؟
فقال رسول اهلل ( :من الذاكر فالنة؟) فقام ثابت فقال :أنا يا رسول اهلل .فقال( :انظر يف
وجوه القوم) ،فنظر فقال( :ما رأيت يا ثابت؟) فقال :رأيت أبيض وأمحر وأسود ،قال:
(فإنك ال تفضلهم إال يف الدين والتقوى) ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)2
قال آخر :ومثله ما روي أنه ملا كان يوم فتح مكة أمر رسول اهلل  بالال حتى أذن
عىل ظهر الكعبة ،فقال عتاب بن أسيد بن أيب العيص :احلمد هلل الذي قبض أيب حتى مل ير
هذا اليوم .وقال احلارث بن هشام :أما وجد حممد غري هذا الغراب األسود مؤذنا!؟ وقال
سهيل بن عمرو :إن يرد اهلل شيئا يغريه ،وقال أبوسفيان :إين ال أقول شيئا أخاف أن خيرب به
رب السامء ،فأتى جربيل عليه السالم النبي  وأخربه بام قالوا ،فدعاهم وسأهلم عام قالوا،

( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.393
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فأقروا ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أن رسول اهلل  مر ذات يوم ببعض األسواق باملدينة وإذا
غالم أسود قائم ينادي عليه بياع فيمن يزيد ،وكان الغالم يقول :من اشرتاين فعىل رشط،
قيل :ما هو؟ قال :ال يمنعني من الصلوات اخلمس خلف رسول اهلل  .فاشرتاه رجل
عىل هذا الرشط ،وكان يراه رسول اهلل  عند كل صالة مكتوبة ففقده ذات يوم ،فقال
لصاحبه( :أين الغالم؟) فقال :حمموم يا رسول اهلل ،فقال ألصحابه( :قوموا بنا نعوده)،
فقاموا معه فعادوه ،فلام كان بعد أيام قال لصاحبه( :ما حال الغالم؟) فقال :يا رسول اهلل
إن الغالم ملا به ،فقام ودخل عليه وهو يف برحائه ،فقبض عىل تلك احلال ،فتوىل رسول اهلل
 غسله وتكفينه ودفنه ،فدخل عىل أصحابه من ذلك أمر عظيم ،فقال املهاجرون :هجرنا
ديارنا وأموالنا وأهلينا فلم ير أحد منا يف حياته ومرضه وموته ما لقي هذا الغالم ،وقالت
األنصار :آويناه ونرصناه وواسيناه بأموالنا فآثر علينا عبدا حبشيا ،فأنزل اهلل تبارك وتعاىل:
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِ َت َع َار ُفوا﴾ يعني أنكم
﴿ َيا َأ ُّ َهيا الن ُ
بنوأب واحد وامرأة واحدة ،وأراهم فضل التقوى بقوله تعاىل﴿ :إِ َّن َأك َْر َم ُك ْم ِعنْدَ اهللَِّ
َأ ْت َقا ُكم﴾()2

ْ

قال اإلمام :بورك فيكم ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3كانت اآليات السابقة تتضمن خطابات موجهة إىل املجتمع
اإلسالمي ،وقد جاء قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا﴾ [احلجرات ]1 :مخس مرات واحدة بعد
األخرى ،لكن اخلطاب يف هذه اآلية موجه إىل املجتمع اإلنساين ،جمردا عن االنتساب إىل

( )3منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.324 /26 ،
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القوميات والعنرصيات واإلقليميات والطائفيات ،بل إىل اإلنسان بام هو إنسان ،وخياطبه
َّاس﴾ [احلجرات ]13 :وكأنه يريد أن يوصل هذا اخلطاب
بخطاب البعيد ويقولَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
إىل كل إنسان يف خمتلف أرجاء العامل من غري فرق بني قوم وقوم أو لون دون لون.
قال آخر( :)1ويتضمن اخلطاب تذكري البرش بأن أصل اجلميع َشء واحد ،وأهنم
خلقوا من ذكر وأنثى ،فال فضيلة ألحد عىل أحد من حيث اآلباء واألمهات بعد كون أب
اجلميع آدم ،وأمهم حواء ،وقالِ :
﴿م ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى﴾ [احلجرات ،]13 :والزم ذلك كوهنم أمة
واحدة ،سواسية يف احلقوق ..نعم جعل فيهم االختالف وصريهم شعوبا وقبائل كام قال:
﴿و َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل﴾ [احلجرات ]13 :لكن ال ليتناحروا ويتفاخروا بآبائهم وأجناسهم
َ
وإنام جعلهم كذلك لغاية التعارف كام قال﴿ :لِ َت َع َار ُفوا﴾ [احلجرات ،]13 :أي ليعرف بعضكم
بعضا ،فإن التامثل يف األلوان واألشكال واللغات هيدم أساس احلياة.
قال آخر( :)2وهلذا ،فإن هذا املبدأ ..مبدأ املساواة بني األجناس البرشية ،والدعوة
إىل وحدة املجتمع اإلنساين ونبذ كل أشكال التاميز الطبقي ،مبدأ إسالمي أسايس ،وهلذا
كافح اإلسالم أي تفاخر يرجع إىل العرق واللون أو االنتساب إىل اآلباء واألمهات ،بل
جعل ميزان الفضل والفضيلة هو اإليامن باهلل والعمل بأوامره ونواهيه ،كام قال تعاىل﴿ :إِ َّن
َأك َْر َم ُك ْم ِعنْدَ اهللَِّ َأ ْت َقا ُك ْم﴾ [احلجرات ،]13 :فالكرامة ال تكمن يف بياض اجللد وسواده ،وال يف
اللسان أو غري ذلك من األمور الطبيعية التي ستندثر ،وإنام يف اإليامن والعمل باملثل
األخالقية ،فهي التي تبقى ما دام اإلنسان باقيا يف احلياة الدنيا وما بعدها من احلياة
األخروية ،فمن اكتسب يف دنياه سعادة الدار اآلخرة فقد حاز قصب السبق وأخذ معه خري
الزاد ،وأما من تفاخر باللون واللسان واالنتامء القبيل فقد خرس ،ألن هذه الكرامة املوهومة
( )2منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.325 /26 ،
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ـ مضافا إىل أهنا توقع اإلنسان يف اهللكة ـ تفارقه بمجرد موته.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وهي باإلضافة إىل ذلك ،حتض املؤمنني يف كل العصور عىل
االبتعاد عن كل أشكال التكرب والعنرصية التي ال تتناسب مع العبودية؛ فعبد اهلل هو الذي
ال يتجاوز قدره ..وعبد اهلل هو الذي يسعى ليتحقق بالتقوى التي جتعله كريام عند ربه.
ِ
اب آ َمنَّا ُق ْل َمل ْ ُتؤْ ِمنُوا
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :قا َلت ْاألَع َْر ُ
َو َلكِ ْن ُقو ُلوا َأ ْس َل ْمنَا َوملََّا َيدْ ُخ ِل ْ ِ
اإل َيام ُن ِيف ُق ُلوبِ ُك ْم َوإِ ْن ُتطِي ُعوا اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َال َيلِ ْت ُك ْم ِم ْن
ِ

ِ

يم﴾ [احلجرات]14 :؟
ور َرح ٌ
َأع َْامل ُك ْم َش ْيئًا إِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ

قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف أعراب من بني أسد بن خزيمة قدموا عىل رسول
اهلل  املدينة يف سنة جدبة فأظهروا الشهادتني ومل يكونوا مؤمنني يف الرس ،وأفسدوا طرق
املدينة بالعذرات وأغلوا أسعارها ،وكانوا يقولون لرسول اهلل  أتيناك باألثقال والعيال
ومل نقاتلك كام قاتلك بنوفالن ،فأعطنا من الصدقة ،وجعلوا يمنون عليه ،فأنزل اهلل تعاىل
فيهم هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2بعد أن حث اهلل تعاىل الناس عىل التقوى ،وبخ من ىف إيامنه ضعف
من األعراب الذين أظهروا اإلسالم وقلوهبم وغلة ،ألهنم كانوا يريدون املغانم وعرض
الدنيا ،ولذلك رد اهلل عليهم مكذبا هلم مع عدم الترصيح بذلك فقالُ ﴿ :ق ْل َمل ْ ُتؤْ ِمنُوا َو َلكِ ْن
ُقو ُلوا َأ ْس َل ْمنَا﴾ [احلجرات ]14 :أي قل هلم :إن اإليامن هو التصديق مع طمأنينة القلب
والوثوق باهلل ومل حيصل لكم بعد ،بدليل أنكم مننتم عىل الرسول برتك مقاتلته ،ولكن
قولوا :انقدنا لك واستسلمنا ،وال ندخل معك ىف حرب ،وال نكون عونا لعدوك عليك..
( )2تفسري املراغي ()146 /26

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.395

139

وجاءت اآلية الكريمة عىل هذا األسلوب ،ومل يقل هلم كذبتم ،ولكن قولوا أسلمنا ،محال
له  عىل األدب ىف التخاطب ليتأسى به أتباعه ،فيلينوا ملن خياطبوهنم ىف القول.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وهي باإلضافة إىل ذلك ،تنبه كل مؤمن إىل االبتعاد عن
الدعاوى؛ فاهلل تعاىل هو الذي يصنف عباده ،ولذلك هنينا عن التزكية ،وأخطرها ادعاء
التحقق باإليامن والتقوى ،قال تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر إِ َىل ا َّل ِذي َن ُيزَ ك َ
ُّون َأ ْن ُف َس ُه ْم َب ِل اهللَُّ ُيزَ كِّي َم ْن
ون َفتِ ً
َي َشا ُء َو َال ُي ْظ َل ُم َ
يال﴾ [النساء]49 :
﴿وهللَِّ املَْ ْ ِ
رش ُق َواملَْغ ِْر ُب َف َأ ْين ََام ُت َو ُّلوا
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
يم﴾ [البقرة]115 :؟
َف َث َّم َو ْج ُه اهللَِّ إِ َّن اهللََّ َواس ٌع عَل ٌ
قال أحدهم :روي عن جابر بن عبد اهلل قال :بعث رسول اهلل  رسية كنت فيها
فأصابتنا ظلم ٌة فلم نعرف القبلة ،فقالت طائف ٌة منا :قد عرفنا القبلة هي هاهنا قبل الشامل،
فصلوا وخطوا خطوطا وقال بعضنا :القبلة هاهنا قبل اجلنوب فصلوا وخطوا خطوطا فلام
أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك اخلطوط لغري القبلة فلام قفلنا من سفرنا سألنا
النبي  عن ذلك ،فسكت فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي عن عامر بن ربيعة ،قال :كنا نصيل مع النبي  يف السفر
يف ليلة مظلمة ،فلم ندر كيف القبلة ،فصىل كل رجل منا عىل حاله ،فلام أصبحنا ذكرنا ذلك
للنبي  فنزلت اآلية (.)2
قال آخر :ومثله ما روي عن ابن عباس قال :إن النجاَش ملا تويف قال جربيل للنبي
 إن النجاَش تويف ،فصل عليه ،فأمر رسول اهلل  أن حيرضوا وصفهم ثم تقدم رسول
اهلل  وقال هلم( :إن اهلل أمرين أن أصيل عىل النجاَش وقد تويف فصلوا عليه) فصىل رسول
( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.37
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اهلل  وهم عليه ،فقال أصحاب رسول اهلل  يف أنفسهم :كيف نصيل عىل رجل مات،
وهو يصيل عىل غري قبلتنا؟ وكان النجاَش يصيل إىل بيت املقدس حتى مات وقد رصفت
القبلة إىل الكعبة ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي عن ابن عباس قال :إن رسول اهلل  ملا هاجر إىل املدينة،
وكان أكثر أهلها اليهود ،أمره اهلل أن يستقبل بيت املقدس ،ففرحت اليهود؛ فاستقبلها بضعة
عرش شهرا وكان رسول اهلل  حيب قبلة إبراهيم ،فلام رصفه اهلل تعاىل إليها ارتاب من ذلك
اليهود وقالوا :ما والهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيكم ..فمن يذكر يل معناها؟
﴿وهللَِّ املَْ ْ ِ
رش ُق َواملَْغ ِْر ُب َف َأ ْين ََام ُت َو ُّلوا َف َث َّم َو ْج ُه اهللَِّ﴾
قال أحدهم( :)3يف قوله تعاىلَ :
[البقرة ]115 :رد مفحم عىل املنافقني الذين حياولون أن يردوا املسلمني عن قبلتهم اجلديدة
وأن يعملوا عىل خراب هذا املسجد واملساجد التي ستقام عىل سمته وتدور ىف فلكه ..ويف
ِ
ِ
يم﴾ [البقرة ]115 :رد عىل أولئك الذي أعمتهم األنانية ،فحاربوا
قوله﴿ :إِ َّن اهللََّ َواس ٌع عَل ٌ
الناس ىف كل موقع من مواقع رمحة اهلل التي ال حدود هلا ،والتي يصيب هبا من يشاء من
عباده ،حسب علمه وحكمته.
قال آخر( :)4وهي كام جاءت ردا عىل تضليل اليهود يف ادعائهم إن صالة املسلمني
إىل بيت املقدس كانت باطلة ،وضائعة وال حساب هلا عند اهلل ،تقرر كذلك أن كل اجتاه
قبلة ،فثم وجه اهلل حيثام توجه إليه عابد ..وإنام ختصيص قبلة معينة هو توجيه من عند اهلل
فيه طاعة ،ال أن وجه اهلل ـ سبحانه ـ يف جهة دون جهة ..واهلل ال يضيق عىل عباده ،وال
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ينقصهم ثواهبم ،وهو عليم بقلوهبم ونياهتم ودوافع اجتاهاهتم ،ويف األمر سعة ..والنية هلل
ِ
ِ
يم﴾ [البقرة]115 :
﴿إِ َّن اهللََّ َواس ٌع عَل ٌ
قال اإلمام :بورك فيكم ،وهي باإلضافة إىل ذلك ،تعرف باهلل وأنه غني عن اجلهات
واحلد ود ..وفيها تعريف باحلكم الرشعي املتعلق بالقبلة ،وهو غري حمصور يف زمان دون
زمان.
ِ ِ
﴿و َما ك َ
يع إِ َيام َن ُك ْم إِ َّن
َان اهللَُّ ل ُيض َ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
َّاس َلرء ٌ ِ
يم﴾ [البقرة]143 :؟
وف َرح ٌ
اهللََّ بِالن ِ َ ُ
ٌ
رجال من أصحاب رسول اهلل  قد
قال أحدهم :روي عن ابن عباس قال :كان
ماتوا عىل القبلة األوىل ،منهم أسعد بن زرارة وأبوأمامة أحد بني النجار ،والرباء بن معرور
وأناس آخرون ،جاءت عشائرهم فقالوا :يا رسول اهلل تويف إخواننا وهم
أحد بني سلمة،
ٌ
يصلون إىل القبلة األوىل ،وقد رصفك اهلل تعاىل إىل قبلة إبراهيم ،فكيف بإخواننا؟ فأنزل اهلل
اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2اآلية الكريمة تشري إىل أن ضياع إيامن املؤمنني ،يف ما متثله الصالة
ِ ِ
﴿و َما ك َ
يع إِ َيام َن ُك ْم﴾ [البقرة،]143 :
َان اهللَُّ ل ُيض َ
من روح اإليامن ،ليس واردا يف حساب اهللَ ،
ألهنم قاموا بالصالة عىل أكمل وجه ،والعربة بحصول الرشوط يف حال القيام بالصالة،
فال يتبدل احلال من هذه اجلهة إذا تبدلت الرشوط ،ألن الرشط اجلديد ال يرتك أثرا رجعيا
عىل األعامل السابقة ،بل يقترص تأثريه عىل الصلوات املقبلة ،وهذا ما ينسجم مع رأفة اهلل
ورمحته بعباده ،حيث حيفظ هلم أعامهلم ويثيبهم عليها إذا كانت واجدة لرشوطها الكاملة
( )2من وحي القرآن ()82 /3
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ِ

﴿إِ َّن اهللََّ بِالن ِ
يم﴾ [البقرة]143 :
َّاس َل َر ُء ٌ
وف َرح ٌ
قال آخر( :)1وهي تشري إىل أن أوامر اهلل مثل وصفات الطبيب لكل مرحلة من
مراحل العالج نسخة خاصة ،وكلها شافية وافية تضمن سعادة اإلنسان وسالمته ،والعمل
بأمجعها صحيح ال غبار عليه.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،فهي تدل عىل رمحة اهلل الواسعة بعباده ،وأنه ال
يعاملهم بام ال طاقة هلم به ،وأن الرشيعة مبنية عىل السعة ال عىل الضيق ،وعىل املقاصد ال
عىل احلرفية.
الس َام ِء
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :قدْ ن ََرى َت َق ُّل َ
ب َو ْج ِه َك ِيف َّ
اها َف َو ِّل َو ْج َه َك َش ْط َر املَْ ْس ِج ِد ْ
وه ُك ْم
احلَ َرا ِم َو َح ْي ُث َما ُكنْ ُت ْم َف َو ُّلوا ُو ُج َ
َف َلنُ َو ِّل َين ََّك ِق ْب َل ًة ت َْر َض َ
ِ
ِ
احل ُّق ِم ْن َر ِّهبِ ْم َو َما اهللَُّ بِغَافِ ٍل ع ََّام َي ْع َم ُل َ
َاب َل َي ْع َل ُم َ
ون﴾
َش ْط َر ُه َوإِ َّن ا َّلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
ون َأ َّن ُه ْ َ
[البقرة]144 :؟
قال أحدهم :روي عن الرباء قال :صلينا مع رسول اهلل  بعد قدومه املدينة ستة
عرش شهرا نحوبيت املقدس ،ثم علم اهلل عز وجل هوى نبيه  فنزلت (.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3كان النبي  يتشوف لتحويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة،
ويقع يف روعه أن ذلك كائن ،ألن الكعبة قبلة أبيه إبراهيم عليه السالم ،وقد جاء بإحياء
ملته وجتديد دعوته ،وألهنا أقدم القبلتني ،وألن ذلك أدعى إىل إيامن العرب ،ألهنا كانت
مفخرة هلم وأمنا ومزارا ومطافا ،وألن اليهود كانوا يقولون :خيالفنا يف ديننا ويتبع قبلتنا،
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ولوال ديننا مل يدر أين يستقبل القبلة ،وهلذا جعل رسول اهلل  يديم النظر إىل السامء رجاء
أن يأتيه جربيل بالذي كان يرجوه.
ِ ِ
احل َرا ِم﴾
قال آخر( :)1ولذلك قال تعاىل خماطبا رسولهَ ﴿ :ف َو ِّل َو ْج َه َك َش ْط َر املَْ ْسجد ْ َ
[البقرة ]150 :أي فاجعل وجهك بحيث يىل جهة املسجد احلرام ،ويف ذكر املسجد احلرام دون
الكعبة إيذان بكفاية مراعاة جهة الكعبة حني الصالة إذا كان بعيدا عنها بحيث ال يراها،
وه ُك ْم َش ْط َر ُه﴾
﴿و َح ْي ُث َما ُكنْ ُت ْم َف َو ُّلوا ُو ُج َ
وال جيب استقبال عينها إال ملن يراها بعينهَ ..
[البقرة ]150 :أي ويف أى مكان كنتم فاستقبلوا جهته بوجوهكم ىف الصالة ،وهذا يقتىض أن
يصلوا يف بقاع األرض املختلفة إىل سائر اجلهات ،ال كالنصارى الذين يلتزمون جهة
املرشق ،وال كاليهود الذين يلتزمون جهة املغرب ..وقد وجب هلذا أن يعرف املسلمون
موقع البيت احلرام وجهته حيثام كانوا ،ومن ثم عنوا عناية عظيمة بعلم تقويم البلدان
بقسميه الفلكي واألرىض (اجلغرافية الفلكية واألرضية) ..واألوامر التي جاءت يف
الكتاب الكريم موجهة إىل رسول اهلل  ،هي له وألمته ،إال إذا دل دليل عىل أهنا خاصة به
ِ ِِ
ِ
كقولهِ َ :
﴿و ِم َن ال َّل ْي ِل َفت ََه َّجدْ بِ ِه نَافِ َل ًة
﴿خال َص ًة َل َك م ْن ُدون املُْؤْ مننيَ ﴾ [األحزاب ،]50 :وقولهَ :
َل َ
ك﴾ [اإلرساء]79 :
قال آخر( :)2وإنام أكد األمر باستقباله ،ووجهه إىل املؤمنني بعد أن أمر به نبيه ،
ورشفهم باخلطاب بعد خطاب رسوله ،لتشتد عزيمتهم وتطمئن قلوهبم ،ويتلقوا تلك
الفتنة التي أثارها املنافقون وأهل الكتاب واليهود بعزيمة صادقة وثبات عىل اتباع الرسول.
﴿وإِ َّن
قال آخر( :)3ثم عاد إىل بيان حال السفهاء مثريى الفتنة يف حتويل القبلة فقالَ :
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ِ
ِ
َاب َل َي ْع َل ُم َ
احل ُّق ِم ْن َر ِّهبِ ْم﴾ [البقرة ]144 :أي وإن أهل الكتاب يعلمون
ا َّلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
ون َأ َّن ُه ْ َ
أن ذلك التويل شطر املسجد احلرام ،هو احلق املنزل من اهلل عىل نبيه  ،وهم مع هذا يفتنون
ضعاف املؤمنني يف دينهم ويتقبلون ذلك منهم ،إذ يذكرون للناس أقواال عىل أهنا من كتبهم،
وما هى من كتبهم ،ولكن يريدون بذلك اخلداع والفتنة والتهويش عىل الذين يف قلوهبم
مرض ،بإثارة الشكوك ىف نفوسهم ،ومن ثم كذب اهلل هؤالء املخادعني ،وبني أهنم يقولون
ما ال يعتقدون إذ هم يعلمون أن أمر القبلة كغريه من أمور الدين ،حق ال حميص عنه ،إذ
جاء به الوحى الذي ال شك يف صدقه.
﴿و َما اهللَُّ بِغَافِ ٍل ع ََّام َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [البقرة ،]144 :أي أنه العليم
قال آخر( ،:)1ثم قال تعاىلَ :
بالظاهر والباطن واملحاسب عىل ما يف الرسائر ،والرقيب عىل األعامل ،فيجازي كل عامل
بام عمل ،إن خريا فخري وإن رشا فرش ..وال خيفى ما يف هذا من التهديد والوعيد الشديد
لليهود عىل عنادهم ،وإيقادهم نار الفتنة بني املؤمنني.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وباإلضافة إىل ذلك ،فهي تدل عىل كرامة رسول اهلل 
عند ربه ،وتدل عىل حكمته وعلمه وعصمته واختياره املوفق؛ فام كان اهلل ليقره عىل ما خال
منها.
﴿و َال َت ُقو ُلوا َملِ ْن ُي ْقت َُل ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ات َب ْل َأ ْح َيا ٌء َو َلكِ ْن َال ت َْش ُع ُر َ
ون﴾ [البقرة]154 :؟
َأ ْم َو ٌ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف قتىل بدر من املسلمني ،وكانوا بضعة عرش رجال،
ثامنية من األنصار وستة من املهاجرين ،وذلك أن الناس كانوا يقولون للرجل يقتل يف سبيل
اهلل مات ٌ
فالن وذهب عنه نعيم الدنيا ولذاهتا ،فأنزل اهلل هذه اآلية(.)2
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قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( : )1يف هذه اآلية الكريمة رد عىل من يتطلعون إىل احلياة من خالل
الصورة الظاهرية التي تكتفي باجلانب املادي يف اجلسد من حيث دوران احلياة مدار حركته
وحيويته ،فإذا فقدمها فقد احلياة ،فإن ذلك شأن املاديني الذين ال يتصورون وجود حياة
خارج نطاق هذا العامل يف غيب اهلل ،الذي أكد أن اإلنسان ال يموت موتا أبديا عند ما تنطفئ
احلياة يف اجلسد ،ولكنه حييى بعد ذلك ليعيش حياة جديدة يف عامل اآلخرة الذي يقوم الناس
فيه لرب العاملني ،لينالوا جزاء أعامهلم من خري أو رش ،أما املؤمنون الذي يؤمنون بالغيب
وباآلخرة ،فإهنم يواجهون املوت ويف وجداهنم التطلع إىل ما بعده من احلياة ،ولذلك فال
ينبغي هلم أن يطلقوا كلمة (األموات) عىل الشهداء الذين يقتلون يف سبيل اهلل ،بام يوحي
بالفناء املطلق ويؤدي إىل اإلحساس باملرارة يف شعور املجاهدين أو أهلهم وإخواهنمَ ﴿ ،ب ْل
َأ ْح َيا ٌء﴾ [آل عمران ]169 :تضج احلياة يف وجودهم اجلديد يف عامل الغيب الذي ال يعلمه إال
اهلل ،ألنه غريب عن عامل الشعور .ولذلك فإنكم ال متلكون القدرة عىل إثباته من ناحية
﴿و َلكِ ْن َال ت َْش ُع ُر َ
ون﴾
التجربة الذاتية الفتقادكم وسائل اإلحساس هبذا النوع من احلياة َ
[البقرة ]154 :من خالل هذا العامل الذي ينطلق فيه الشعور من موقع احلس ال من موقع الغيب
يف علم اهلل.
قال آخر( :)2وهذه اآلية الكريمة واردة يف نطاق تفريغ النفس من املشاعر الساذجة
املشبعة بالوحشة القاسية أمام حالة املوت التي متثل فقدان احلياة ،مما يؤدي إىل املوقف
السلبي إزاء الدعوة إىل اجلهاد يف سبيل اهلل يف جماالت الرصاع مع الكفر والطغيان
واالنحراف ،ألن النفوس جمبولة عىل حب احلياة واالمتداد فيها والرغبة يف كل ما يتصل
( )2من وحي القرآن ()110 /3
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هبا ،والبعد عن كل ما يسبب فقداهنا.
قال اإلمام :بورك فيكام ،وبذلك ،فهي تشمل الشهداء يف كل األزمنة واألمكنة؛ فاهلل
أكرم وأعدل من أن يفرق بني عباده.
الص َفا َواملَْ ْر َو َة ِم ْن َش َعائِ ِر اهللَِّ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِ َّن َّ
ف ِهبِ َام َو َم ْن َت َط َّو َع َخ ْ ًريا َفإِ َّن اهللََّ َشاكِ ٌر
َاح َع َل ْي ِه َأ ْن َي َّط َّو َ
َف َم ْن َح َّج ا ْل َب ْي َت َأ ِو ا ْعت ََم َر َف َال ُجن َ
ِ
يم﴾ [البقرة]158 :؟
عَل ٌ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف األنصار ،كانوا هيلون ملناة ،وكانت مناة حذو قديد،
وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بني الصفا واملروة ،فلام جاء اإلسالم سألوا رسول اهلل  عن
ذلك ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية( .. )1وقال أنس بن مالك :كنا نكره الطواف بني الصفا واملروة
ألهنام كانا من مشاعر قريش يف اجلاهلية فرتكناه يف اإلسالم فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)2
قال آخر :ومثله ما روي عن عمرو بن حبيش ،قال :سألت ابن عمر عن هذه اآلية
فقال :انطلق إىل ابن عباس فسله فإنه أعلم من بقي بام أنزل اهلل عىل حممد  فأتيته فسألته،
صنم عىل صورة
ٌ
صنم عىل صورة رجل يقال له:
إساف ،وعىل املروة ٌ
فقال :كان عىل الصفا ٌ
امرأة تدعى نائلة ،زعم أهل الكتاب أهنام زنيا يف الكعبة فمسخهام اهلل تعاىل حجرين،
ووضعهام عىل الصفا واملروة ليعترب هبام ،فلام طالت املدة عبدا من دون اهلل تعاىل ،فكان أهل
اجلاهلية إذا طافوا بينهام مسحوا عىل الوثنني ،فلام جاء اإلسالم وكرست األصنام كره
املسلمون الطواف ألجل الصنمني ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)3
قال آخر :ومثله ما روي عن السدي قال :كان يف اجلاهلية تعزف الشياطني بالليل
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بني الصفا واملروة وكانت بينهام آهل ٌة ،فلام ظهر اإلسالم قال املسلمون :يا رسول اهلل ال
ٌ
رشك كنا نصنعه يف اجلاهلية؛ فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
نطوف بني الصفا واملروة فإنه
قال اإلمام :بورك فيكم ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2أي إن هذين املوضعني ـ الصفا واملروة ـ من عالمات دين اهلل،
وكذلك األعامل واملناسك التي تعمل بينهام وهى السعى بينهام هى أيضا من الشعائر ،ألن
القيام هبا عالمة اخلضوع هلل واإليامن به وعبادته إذعانا وتسليام..
قال آخر( :)3ذلك أن األحكام الرشعية نوعان ..أوهلام :يسمى بالشعائر ،وهى ما
تعبدنا اهلل تعاىل به كالصالة عىل وجه خمصوص ،والتوجه فيها إىل مكان معني سامه بيته ،مع
أنه من خلقه كسائر العامل ،وكمناسك احلج وأعامله ،فمثل هذا رشعه اهلل لنا ملصلحة ال
نفهم رسها متام الفهم ،وال نزيد فيه وال ننقص ،وال يؤخذ فيه برأى أحد وال باجتهاده ،إذ
لو أبيح هلم ذلك لزادوا فيه ،فال يفرق بني األصل املشرتع والدخيل املبتدع ،ويصبح
ِ
ِ
رشكَا ُء َ َ
املسلمون كالنصارى ويصدق عليهم قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْم َهل ُ ْم ُ َ
رش ُعوا َهل ُ ْم م َن الدِّ ين َما َمل ْ
َي ْأ َذ ْن بِ ِه اهللَُّ﴾ [الشورى ..]21 :وثانيهام :ما ال يسمى بالشعائر كأحكام املعامالت من بيع
وإجارة وهبة ونحوها ،وهذه قد رشعت ملصالح البرش ،وهلا علل وأسباب يسهل عىل
اإلنسان فهمها.
قال آخر( :)4والرس يف التعبري بنفي اجلناح الذي يصدق باملباح ،مع أن السعى بينهام
فرض اإلشارة إىل بيان خطأ املرشكني الذين كانوا ينكرون كون الصفا واملروة من الشعائر،
وأن السعى بينهام من مناسك إبراهيم ،وذلك ال ينايف الطلب اجلازم.
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﴿و َم ْن َت َط َّو َع َخ ْ ًريا َفإِ َّن اهللََّ َشاكِ ٌر
قال آخر( :)1وختم اهلل تعاىل اآلية الكريمة بقولهَ :

ِ
يم﴾ [البقرة ]158 :أي ومن أكثر من الطاعة بالزيادة عىل الواجب؛ فإن اهلل جيازيه عىل
عَل ٌ
اإلحسان إحسانا ،وهو العليم بمن يستحق هذا اجلزاء ..ويف التعبري عن إحسان اهلل عىل
عباده بالشكر ،تعويدهم اآلداب العالية واألخالق السامية ،إذ أن منفعة عملهم عائدة
إليهم ،وهو مع ذلك قد شكرهم عليه ..أفبعد هذا ينبغى لإلنسان أن يرى نعم اهلل ترتى
عليه ،وال يشكره وال يستعمل نعمه فيام خلقت ألجله؟ ..وهل يليق به أال يشكر نعمة من
أسدى إليه املعروف وغمره بالنعمة؟
قال آخر( :)2وشكر املنعم عىل ما يسديه من النعم ركن عظيم من أركان العمران،
فهو يشحذ عزائم العاملني ،ويوجد التنافس بني ذوى اهلمم املخلصني لوطنهم وأممهم ،بل
للعامل أمجع ..كام أن ترك شكر الناس وتقدير أعامهلم جناية عىل الناس وعىل أنفسنا ،فإن
صانع املعروف إن مل يلق من الناس إال الكفران ،ترك عمل اخلري يأسا منه يف الفائدة أو
حذرا من سوء النية ،إذا احلاسدون من األرشار يسعون يف إيذاء األخيار.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،فهي ترشيع شامل لكل األزمنة؛ فالسعي بني
الصفا واملروة من شعائر اهلل التي ينبغي تعظيمها ،وال تصح املناسك من دوهنا.
وه ُك ْم ِق َب َل
رب َأ ْن ُت َو ُّلوا ُو ُج َ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس ا ْل ِ َّ
ِ
املَْ ْ ِ
رب َم ْن آ َم َن بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َواملَْ َالئِك َِة َوا ْلكِت ِ
رش ِق َواملَْغ ِْر ِ
َاب َوالنَّبِ ِّينيَ َوآتَى
ب َو َلك َّن ا ْل ِ َّ
ِ
ِ
يل َو ِ ِ
الر َق ِ
السبِ ِ
اب َو َأ َقا َم
السائلنيَ َو ِيف ِّ
َّ
املَْ َال ع ََىل ُح ِّبه َذ ِوي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكنيَ َوا ْب َن َّ

ِ
ِ
الص َال َة َوآتَى الزَّ كَا َة َواملُْو ُف َ
الرض ِاء َو ِحنيَ
ون بِ َع ْه ِد ِه ْم إِ َذا ع َ
َاهدُ وا َو َّ
َّ
الصابِ ِري َن يف ا ْل َب ْأ َساء َو َّ َّ
ا ْل َب ْأ ِ
س ُأو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َصدَ ُقوا َو ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ َّت ُق َ
ون﴾ [البقرة]177 :؟
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قال أحدهم :روي عن قتادة قالُ :ذكر لنا أن رجال سأل نبي اهلل  عن الرب ،فأنزل
اهلل تعاىل اآلية ..وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن ال إله إال اهلل ،وأن حممدا عبده
ورسوله ،ثم مات عىل ذلك ،وجبت له اجلنة ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة يضع اهلل تعاىل قواعد التصور اإليامين
الصحيح ،وقواعد السلوك اإليامين الصحيح ،وحيدد صفة الصادقني املتقني ..فليس القصد
من حتويل القبلة ،وال من شعائر العبادة عىل اإلطالق ،أن يويل الناس وجوههم قبل املرشق
واملغرب ..نحو بيت املقدس أو نحو املسجد احلرام ..وليست غاية الرب ـ وهو اخلري مجلة ـ
هي تلك الشعائر الظاهرة ،فهي يف ذاهتا ـ جمردة عام يصاحبها يف القلب من املشاعر ويف
احلياة من السلوك ـ ال حتقق الرب ،وال تنشئ اخلري ..إنام الرب تصور وشعور وأعامل وسلوك،
تصور ينشئ أثره يف ضمري الفرد واجلامعة وعمل ينشئ أثره يف حياة الفرد واجلامعة ،وال
يغني عن هذه احلقيقة العميقة تولية الوجوه قبل املرشق واملغرب ..سواء يف التوجه إىل
القبلة هذه أم تلك أو يف التسليم من الصالة يمينا وشامال ،أو يف سائر احلركات الظاهرة
التي يزاوهلا الناس يف الشعائر.
قال آخر( :)3ثم ذكر اهلل تعاىل أنواع الرب وجماالته ..والتي تبدأ باإليامن باهلل ..والذي
هو نقطة التحول يف حياة البرشية من العبودية لشتى القوى ،وشتى األشياء ،وشتى
اال عتبارات ..إىل عبودية واحدة هلل تتحرر هبا النفس من كل عبودية ،وترتفع هبا إىل مقام
املساواة مع سائر النفوس يف الصف الواحد أمام املعبود الواحد ثم ترتفع هبا فوق كل َشء
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وكل اعتبار ..وهي نقطة التحول كذلك من الفوىض إىل النظام ،ومن التيه إىل القصد ،ومن
التفكك إىل وحدة االجتاه ..فالبرشية دون إيامن باهلل الواحد ،ال تعرف هلا قصدا مستقيام وال
غاية مطردة ،وال تعرف هلا نقطة ارتكاز تتجمع حوهلا يف جد ويف مساواة ،كام يتجمع
الوجود كله ،واضح النسب واالرتباطات واألهداف والعالقات.
قال آخر( :)1واإليامن باليوم اآلخر هو اإليامن بالعدالة اإلهلية املطلقة يف اجلزاء وبأن
حياة اإلنسان عىل هذه األرض ليست سدى وال فوىض بغري ميزان ،وبأن اخلري ال يعدم
جزاءه ولو بدا أنه يف هذه األرض ال يلقى اجلزاء ..واإليامن باملالئكة طرف من اإليامن
بالغيب الذي هو مفرق الطريق بني إدراك اإلنسان وإدراك احليوان ،وتصور اإلنسان هلذا
الوجود وتصور احليوان ،اإلنسان الذي يؤمن بام وراء احلس واحليوان املقيد بحسه ال
يتعداه ..واإليامن بالكتاب والنبيني هو اإليامن بالرساالت مجيعا وبالرسل أمجعني ،وهو
اإليامن بوحدة البرشية ،ووحدة إهلها ،ووحدة دينها ،ووحدة منهجها اإلهلي ..وهلذا
الشعور قيمة يف شعور املؤمن الوارث لرتاث الرسل والرساالت.
قال آخر( :)2وهكذا فإن من أصول الرب التي حثت عليها اآلية الكريمة إيتاء املال ـ
عىل حبه واالعتزاز به ـ لذوي القريب واليتامى واملساكني وابن السبيل والسائلني ويف
الرقاب ..وقيمته هي االنعتاق من ربقة احلرص والشح والضعف واألثرة ،انعتاق الروح
من حب املال الذي يقبض األيدي عن اإلنفاق ،ويقبض النفوس عن األرحيية ،ويقبض
األرواح عن االنطالق ،فهي قيمة روحية يشري إليها ذلك النص عىل حب املال ،وقيمة
شعورية أن يبسط اإلنسان يده وروحه فيام حيب من مال.ال يف الرخيص منه وال اخلبيث،
فيتحرر من عبودية املال ،هذه العبودية التي تستذل النفوس ،وتنكس الرؤوس ،ويتحرر
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من احلرص ،واحلرص يذل اعناق الرجال.
قال آخر( :)1وهكذا فإن من أصول الرب التي حثت عليها اآلية الكريمة إقامة
الصالة ..وهي َشء غري التويل قبل املرشق واملغرب ،إهنا توجه اإلنسان بكليته إىل ربه،
ظاهرا وباطنا ،جسام وعقال وروحا ،إهنا ليست جمرد حركات رياضية باجلسم ،وليست
جمرد توجه صويف بالروح ،فالصالة تلخص الفكرة األساسية عن احلياة ،إن اإلسالم
يعرتف باإلنسان جسام وعقال وروحا يف كيان وال يفرتض أن هناك تعارضا بني نشاط هذه
القوى املكونة يف جمموعها لإلنسان ،وال حياول أن يكبت اجلسم لتنطلق الروح ،ألن هذا
الكبت ليس رضوريا النطالق الروح ،ومن ثم جيعل الصالة مظهرا لنشاط قواه الثالث
وتوجهها إىل خالقها مجيعا يف ترابط واتساق ،جيعلها قياما وركوعا وسجودا حتقيقا حلركة
اجلسد ،وجيعلها قراءة وتدبرا وتفكريا يف املعنى واملبنى حتقيقا لنشاط العقل وجيعلها توجها
واستسالما هلل حتقيقا لنشاط الروح ..كلها يف آن.
قال آخر( :)2وهكذا فإن من أصول الرب التي حثت عليها اآلية الكريمة الوفاء
بالعهد..أل نه سمة اإلسالم التي حيرص عليها ،ويكررها القرآن كثريا ويعدها آية اإليامن،
وآية اآلدمية وآية اإلحسان ،وهي رضورية إلجياد جو من الثقة والطمأنينة يف عالقات
األفراد وعالقات اجلامعات وعالقات األمم والدول ،تقوم ابتداء عىل الوفاء بالعهد مع
اهلل ،وبغري هذه السمة يعيش كل فرد مفزعا قلقا ال يركن إىل وعد ،وال يطمئن إىل عهد ،وال
يثق بإنسان ،ولقد بلغ اإلسالم من الوفاء بالعهد ألصدقائه وخصومه عىل السواء قمة مل
تصعد إليها البرشية يف تارخيها كله ،ومل تصل إليها إال عىل حداء اإلسالم وهدي اإلسالم.

( )2يف ظالل القرآن ()161 /1

( )1يف ظالل القرآن ()160 /1

152

قال آخر( :)1وهكذا فإن من أصول الرب التي حثت عليها اآلية الكريمة الصرب يف
البأساء والرضاء وحني البأس ..ألن فيها تربية للنفوس كي ال تطري شعاعا مع كل نازلة،
وال تذهب حرسة مع كل فاجعة ،وال تنهار جزعا أمام الشدة ،إنه التجمل والتامسك
والثبات حتى تنقشع الغاشية وترحل النازلة وجيعل اهلل بعد عرس يرسا ،إنه الرجاء يف اهلل
والثقة باهلل واالعتامد عىل اهلل ،وال بد ألمة تناط هبا القوامة عىل البرشية ،والعدل يف األرض
والصالح ،أن هتيأ ملشاق الطريق ووعثائه بالصرب يف البأساء والرضاء وحني الشدة ،الصرب
يف البؤس والفقر ،والصرب يف املرض والضعف ،والصرب يف القلة والنقص.
قال آخر( :)2وهكذا جتمع آية واحدة بني أصول االعتقاد ،وتكاليف النفس واملال،
وجتعلها كال ال يتجزأ ،ووحدة ال تنفصم ،وتضع عىل هذا كله عنوانا واحدا هو (الرب) أو
هو (مجاع اخلري) أو هو (اإليامن) كام ورد يف بعض األثر ،واحلق أهنا خالصة كاملة للتصور
اإلسالمي وملبادئ املنهج اإلسالمي املتكامل ال يستقيم بدوهنا إسالم.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففيها داللة عىل أن الرب واخلري وكل املعاين النبيلة
ال تقترص عىل الرشائع والرسوم والطقوس فقط ،بل تشمل مجيع مناحي احلياة ،ويف كل
مكان وزمان.
ِ
ِ
ب َع َل ْي ُك ُم
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ُكت َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
احلُ ُّر بِ ْ
اص ِيف ا ْل َقت َْىل ْ
َش ٌء
ا ْلق َص ُ
احلُ ِّر َوا ْل َع ْبدُ بِا ْل َع ْبد َو ْاألُ ْن َثى بِ ْاألُ ْن َثى َف َم ْن ُعف َي َل ُه م ْن َأخيه َ ْ
وف و َأداء إِ َلي ِه بِإِحس ٍ
َفا ِّتباع بِاملَْعر ِ
مح ٌة َف َم ِن ا ْعتَدَ ى َب ْعدَ َذلِ َك َف َل ُه
ان َذلِ َك َخت ِْف ٌ
يف ِم ْن َر ِّب ُك ْم َو َر ْ َ
َ َ ٌ ْ ْ َ
َ ٌ ُْ
ِ
يم﴾ [البقرة]178 :؟
ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ

قال أحدهم :روي أنه كان بني حيني من أحياء العرب قتال ،وكان ألحد احليني طول
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عىل اآلخر ،فقالوا :نقتل بالعبد منا احلر منكم ،وباملرأة الرجل ،فنزلت هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2أي فرض اهلل تعاىل عليكم املساواة والعدل يف القصاص ،ال كام كان
يفعله األقوياء مع الضعفاء من املغاالة يف قتل الكثري بالقليل ،وقتل السيد الربيء باملسود
﴿احلُ ُّر بِ ْ
ْ
احلُ ِّر َوا ْل َع ْبدُ بِا ْل َع ْب ِد َو ْاألُ ْن َثى بِ ْاألُ ْن َثى﴾
تعنتا وظلام ..ثم فرس هذه املساواة بقوله:
[البقرة ]178 :أي يؤخذ احلر ويقتل بقتل احلر بال إبطاء وال جور ،فإذا قتل حر حرا قتل هو به
ال غريه من سادة القبيلة ،وال عدد كثري منها ،وإذا قتل عبد عبدا قتل به ال سيده وال أحد
األحرار من قبيلته ،وكذلك تقتل املرأة إذا قتلت وال يقتل أحد فداء منها ..واخلالصة إن
القصاص عىل القاتل أيا كان ال عىل أحد من قبيلته ،وال فرد من أفراد عشريته.
قال آخر( :)3وبعد أن ذكر وجوب القصاص وهو أساس العدل ،ذكر هنا العفو وهو
ِ ِ ِ
ِ
َش ٌء﴾ [البقرة ]178 :أي فمن عفى
مقتىض الرتاحم والفضل ،فقالَ ﴿ :ف َم ْن ُعف َي َل ُه م ْن َأخيه َ ْ
له عن جنايته من جهة أخيه وىل الدم ،سقط القصاص ،وقد جعل هذا احلق ألولياء املقتول
وهم عصبته الذين يعتزون بوجوده ،وهيانون بفقده ،وحيرمون من رفده وعونه ،فمن أزهق
روحه كان هلم أن يطلبوا إزهاق روحه ،فإذا طلبوا ومل يقتص احلاكم ،فربام احتالوا لالنتقام،
وفشا التشاحن واخلصام ،ولكن إن جاء العفو من جانبهم أمنت الفتنة ،وليس للحاكم أن
يمتنع من العفو إذا رضوا به ،وال أن يستقل بالعفو إذا طلبوا القصاص حتى ال حتملهم
الضغينة عىل االنتقام بأيدهيم إذا قدروا ،فيكثر االعتداء ويعيشون يف تباغض وفوىض
تستباح فيها الدماء.
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وف و َأداء إِ َلي ِه بِإِحس ٍ
قال آخر( :)1ثم قوله تعاىلَ ﴿ :فا ِّتباع بِاملَْعر ِ
ان﴾ [البقرة ]178 :أي
َ َ ٌ ْ ْ َ
َ ٌ ُْ
فاتباع العفو باملعروف واجب عىل العايف وغريه ،وعليه أال يرهق القاتل من أمره عرسا ،بل
يطلب منه الدية بالرفق واملعروف الذي ال يستنكره الناس ،وكذلك ال يمطل القاتل وال
﴿و ِد َي ٌة ُم َس َّل َم ٌة
ينقص وال يسىء يف كيفية األداء ،وجيوز العفو عن الدية أيضا ،كام قال تعاىلَ :
مح ٌة﴾ [البقرة ]178 :أي
إِ َىل َأ ْهلِ ِه إِ َّال َأ ْن َي َّصدَّ ُقوا﴾ [النساءَ ﴿ ..]92 :ذلِ َك َخت ِْف ٌ
يف ِم ْن َر ِّب ُك ْم َو َر ْ َ
ذلك احلكم الذي رشعناه لكم من العفو عن القاتل واالكتفاء بقدر من املال ،ختفيف
ورخصة من ربكم ورمحة لكم ،وأي رمحة أفضل من العطف والعفو واالمتناع عن سفك
ِ
ِ
يم﴾ [املائدة ]94 :أي فمن اعتدى وانتقم من
الدماءَ ﴿ ..ف َم ِن ا ْعتَدَ ى َب ْعدَ َذل َك َف َل ُه ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
القاتل بعد العفو والرىض بالدية ،فله عذاب أليم من ربه يوم القيامة ،يوم ال تغنى نفس عن
نفس شيئا.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففيها داللة عىل وجوب املساواة والعدالة ..ال يف
القصاص فقط ،بل يف كل الشؤون ..وال فيام ُذكر فقط ،بل فيام ذكر وما مل يذكر.
ِ
الر َف ُث إِ َىل
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلُ ﴿ :أح َّل َل ُك ْم َل ْي َل َة ِّ
الص َيا ِم َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ختتَا ُن َ
اس َهل ُ َّن عَلِ َم اهللَُّ َأ َّن ُك ْم ُكنْ ُت ْم َ ْ
َاب َع َل ْي ُك ْم
ون َأ ْن ُف َس ُك ْم َفت َ
اس َل ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم ل َب ٌ
ن َسائ ُك ْم ُه َّن ل َب ٌ
ِ
اخل ْي ُط
ارش ُبوا َحتَّى َي َت َب َّ َ
ارش ُ
ني َل ُك ُم ْ َ
وه َّن َوا ْب َت ُغوا َما َكت َ
َب اهللَُّ َل ُك ْم َو ُك ُلوا َو ْ َ
َو َع َفا َعنْ ُك ْم َف ْاآل َن َب ُ
ِ
اخلي ِ
ِ
ط ْاألَ ْس َو ِد ِم َن ا ْل َف ْج ِر ُث َّم َأ ِمتُّوا ِّ ِ
وه َّن َو َأ ْن ُت ْم عَاكِ ُف َ
ون
ارش ُ
ْاألَ ْب َي ُض م َن ْ َ ْ
الص َيا َم إ َىل ال َّل ْي ِل َو َال ُت َب ُ
ِيف املَْس ِ
ني اهللَُّ آ َياتِ ِه لِلن ِ
َّاس َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُق َ
ون﴾ [البقرة:
وها ك ََذلِ َك ُي َب ِّ ُ
اج ِد تِ ْل َك ُحدُ و ُد اهللَِّ َف َال َت ْق َر ُب َ
َ
]187؟
قال أحدهم :روي أن املسلمني كانوا يف شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم
( )1تفسري املراغي ()63 /2
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النساء والطعام إىل مثلها من القابلة ،ثم إن ناسا من املسلمني أصابوا من الطعام والنساء يف
شهر رمضان بعد العشاء ،منهم عمر بن اخلطاب ،فشكوا ذلك لرسول اهلل  فأنزل اهلل
هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة حتديد لألوقات التي حترم فيها بعض املباحات
عىل الصائمني يف الليل ،وذلك من أجل أن يفرغ الصائمون أنفسهم من كل املشاعر
الشهوانية التي تثقل وجداهنم ،فتشغلهم عن روحانية الصوم وأسلوبه العميل يف الرتبية عىل
التقوى ،ألن اهلل ال يريد للتقوى أن تتحرك يف حياة اإلنسان عىل أساس منهج القرس
والضغط والشدة ،الذي ال يرتك جماال لإلنسان ليتنفس أو يواجه املوقف من موقع الطبيعة
البرشية ،بل أرادها أن تنطلق عىل أساس اإلرادة املرتكزة عىل االنفتاح عىل الشهوات من
بعض اجلهات ،لتنغلق عنها يف األخرى التي حرمها اهلل ،فيكون االلتزام بخط التحريم قريبا
إىل طبيعة اإلنسان يف حركته يف صعيد الواقع ..ويف ضوء هذا ،كان الصوم يف النهار أسلوبا
واقعيا عمليا ،ألنه ال يشل احلاجة الغريزية يف اإلنسان متاما ،بل يرتك هلا املجال لتشبع
جوعها يف الليل.
وها
قال آخر( :)3وقد ختم اهلل تعاىل اآلية الكريمة بقوله﴿ :تِ ْل َك ُحدُ و ُد اهللَِّ َف َال َت ْق َر ُب َ
ني اهللَُّ آ َياتِ ِه لِلن ِ
َّاس َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُق َ
ون ﴾ [البقرة ،]187 :وفيها إشارة إىل أن املحرمات هي
ك ََذلِ َك ُي َب ِّ ُ
حدود اهلل التي جيب أن يقف الناس عندها فال يقربوها بمامرستها واإلقبال عليها ،ذلك أن
(املحرمات محى اهلل ،فمن حام حول احلمى أو شك أن يرتع فيه) ..وربام كان التعبري بكلمة:
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وها﴾ [البقرة ]187 :بدال من (وال تتعدوها) لإلحياء بعدم االكتفاء برتكها ،بل
﴿ َف َال َت ْق َر ُب َ
باالبتعاد عنها ..فمن كان يف طاعة اهلل والعمل برشائعه فهو مترصف يف حيز احلق ،فنهى
أن يتعداه ألن من تعداه وقع يف حيز الباطل ،ثم بولغ يف ذلك فنهى أن يقرب احلد الذي هو
احلاجز بني حيزي احلق والباطل لئال يداين الباطل ،وأن يكون يف الواسطة متباعدا عن
الطرف فضال عن أن يتخطاه(.)1
قال اإلمام :بورك فيكم ،ففيها بيان تفصييل ألحكام الصوم ،وهو عام شامل ال
يقترص عىل زمان دون زمان.
﴿و َال َت ْأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َل ُك ْم َب ْينَ ُك ْم
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ِ
احلكَّا ِم لِ َت ْأ ُك ُلوا َف ِري ًقا ِم ْن َأم َو ِ
َّاس بِ ْ ِ
ال الن ِ
اإل ْث ِم َو َأ ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة:
ْ
بِا ْل َباط ِل َو ُتدْ ُلوا ِ َهبا إِ َىل ْ ُ
]188؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف امرئ القيس بن عابس الكندي ،ويف عبدان بن
أشوع احلرضمي ،وذلك أهنام اختصام إىل النبي  يف أرض وكان امرؤ القيس املطلوب
وعبدان الطالب ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية ،فحكم عبدان يف أرضه ،ومل خياصمه(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم(:)3ىف اآلية الكريمة نص عىل حرمة املال ،وهنى عن العدوان عىل هذه
﴿و َال َت ْأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َل ُك ْم َب ْينَ ُك ْم بِا ْل َباطِ ِل﴾ [البقرة ]188 :وهذه صورة من صور العدوان
احلرمةَ ..
عىل املال ،بام جيرى بني الناس من تسلط ،أو هنب ،أو رسقة ،أو غش ،أو احتيال ،إىل غري
ذلك مما ال بد للحاكم فيه ..وهناك صورة أخرى للعدوان ،وهى أن يستعان باحلاكم عىل
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﴿و ُتدْ ُلوا ِ َهبا
هذا العدوان بأن يستامل إىل أحد اخلصمني بالرشوة ،وىف هذا يقول اهلل تعاىلَ :
احلكَّا ِم﴾ [البقرة ]188 :أي تلقوا هبا إىل احلكام ﴿لِ َت ْأ ُك ُلوا َف ِري ًقا ِم ْن َأم َو ِ
اس بِ ْ ِ
ال النَّ ِ
اإل ْث ِم
ْ
إِ َىل ْ ُ
َو َأ ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة ]188 :واحلكام هنا هم من يكون إليهم أمر الفصل فيام يقع بني الناس
من خصومات ،وبيدهم رد املظامل ،ودفع العدوان.
قال آخر( :)1ويف اآلية الكريمة إشارة إىل أحد االصول املهمة والكلية لالقتصاد
اإلسالمي ،بل يمكن القول إن مجيع أبواب الفقه اإلسالمي يف دائرة االقتصاد تدخل حتت
هذه القاعدة ،ولذا نالحظ أن الفقهاء متسكوا هبذه اآلية يف مواضع كثرية يف الفقه
اإلسالمي ..أما املراد من الباطل يف اآلية ،فمن تفسرياته أنه األموال التي يستويل عليها
اإلنسان من طريق الغصب والعدوان ..ومنها أنه األموال التي حيصل عليها الشخص من
القامر وأمثاله ..ومنها أهنا األموال التي يكتسبها الشخص بواسطة القسم الكاذب وأشكال
احليل يف املعامالت والعقود التجارية ..والظاهر أن مفهوم اآلية عام يستوعب مجيع ذلك،
ألن الباطل يعني الزائل ،وهو شامل ملا ذكر من املعاين ،وهلذا فإن ما ورد عن اإلمام الباقر
من أن معناه (القسم الكاذب) أو ورد عن اإلمام الصادق يف تفسريه بـ (القامر) فإنه يف الواقع
من قبيل املصاديق الواضحة له ..وعىل هذا يكون كل ترصف يف أموال اآلخرين من غري
الطريق املرشوع مشموال هلذا النهي اإلهلي ..وكذلك فإن مجيع املعامالت التي ال تتضمن
هدفا سليام وال ترتكز عىل أساس عقيل فهي مشمولة هبذه اآلية الكريمة.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففيها حتريم لكل أسباب الرزق املحرمة ،وخاصة
الرشوة منها ،ويف كل األزمنة واألمكنة.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
َن ْاألَ ِه َّل ِة ُق ْل ِه َي
( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()5 /2
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يت لِلن ِ
احل ِّج﴾ [البقرة]189 :؟
َم َو ِاق ُ
َّاس َو ْ َ
قال أحدهم :روي عن معاذ بن جبل أنه قال لرسول اهلل  :يا رسول اهلل إن اليهود
تغشانا ويكثرون مسألتنا عن األهلة فأنزل اهلل تعاىل اآلية( ..)1وقال قتادة :ذكر لنا أهنم
سألوا نبي اهلل  مل خلقت هذه األهلة؟ فأنزل اهلل تعاىل اآلية ..وقال الكلبي :نزلت يف معاذ
بن جبل وثعلبة بن عنمة ومها رجالن من األنصار قاال :يا رسول اهلل ما بال اهلالل
يبدوفيطلع دقيقا مثل اخليط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ،ثم ال يزال ينقص ويدق
حتى يكون كام كان ،ال يكون عىل حال واحدة!؟ فنزلت هذه اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3هذا يسمى يف البالغة (األسلوب احلكيم) فقد سألوا رسول اهلل 
عن اهلالل ،مل يبدو صغريا ثم يزداد حتى يتكامل نوره؟ فرصفهم إىل بيان احلكمة من األهلة،
فهي األوىل بالسؤال عنها ،إذ من املعلوم أن كل ما يفعله اهلل عز وجل ال يكون إال عن
حكمة بالغة ومصلحة لعبادة ،فدعوا السؤال عن أشكال القمر نقصا ومتاما ،وانظروا يف
أمر ليس من الرب ،وأنتم حتسبونه برا.
قال آخر( :)4ولذلك ،فإن اهلل تعاىل خياطب نبيه  ،ويقول له :يسألونك يا حممد عن
سبب اختالف حجم األهلة نقصا وإمتاما ،وهذا ال فائدة بالسؤال عنه ،ألنك مل تبعث معلام
لعلوم الفلك وأحوال النجوم ،وإنام األوىل أن يوجه السؤال عن احلكمة أو الغاية من
األهلة ،فأجبهم عن ذلك ،بأن األهلة معامل للتوقيت واحلساب يف شؤون الزراعة والتجارة
وآجال العقود والديون ،ومعامل أيضا لتوقيت العبادات من صوم وإفطار وصالة وحج
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وعدة وغري ذلك.
قال آخر( :)1وهذه اآلية الكريمة تشري إىل أن أحكام اإلسالم قائمة عادة عىل
املقاييس الطبيعية ،ألن هذه املقاييس متوفرة لدى مجيع الناس ،وال يؤثر عليها مرور الزمان
شيئا ..أما املقاييس غري الطبيعية فليست يف متناول يد اجلميع ومل يستطع مجيع البرش حتى
يف زماننا هذا أن يستفيدوا من مقاييس عاملية موحدة ..لذلك نرى أن املقياس يف األحكام
اإلسالمية يقوم يف األطوال عىل أساس الشرب واخلطوة والذراع والقامة ،ويف الزمان عىل
غروب الشمس وطلوع الفجر وزوال الشمس ورؤية اهلالل ..وهنا يتضح امتياز األشهر
القمرية عن الشمسية ،فالربغم من أن كال منهام يرتتب عىل حركات الكواكب الساموية،
ولكن األشهر القمرية قابلة للمشاهدة من اجلميع ،يف حني أن األشهر الشمسية اليمكن
تشخيصها إال بواسطة املنجمني ،وبالوسائل اخلاصة لدهيم ،فيعرفون مثال أن الشمس يف
هذا الشهر سوف تقع يف مقابل أي صورة فلكية وأي برج ساموي.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففيها بيان حلكمة من حكم األهلة ،وبيان ألدب
اجلواب مع من ال يطيق التفاصيل التي ال يقدر عقله عىل فهمها.
وت ِم ْن
رب بِ َأ ْن َت ْأ ُتوا ا ْل ُب ُي َ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
﴿و َل ْي َس ا ْل ِ ُّ
ور َها و َلكِن ا ْل ِرب م ِن ا َّت َقى و ْأ ُتوا ا ْلبي َ ِ
اهبا َوا َّت ُقوا اهللََّ َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُح َ
ون﴾ [البقرة:
ُُ
َ
وت م ْن َأ ْب َو ِ َ
ُظ ُه ِ َ َّ َّ َ
]189؟
قال أحدهم :روي عن الرباء بن عازب قال :كانت األنصار إذا حجوا فجاءوا ال
يدخلون من أبواب بيوهتم ،ولكن من ظهورها ،فجاء ٌ
رجل فدخل من قبل باب ،فكأنه عري
بذلك ،فنزلت هذه اآلية(.)2
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قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)1يف اآلية الكريمة ربط للقلوب بحقيقة إيامنية أصيلة ـ هي التقوى ـ
وربط هذه احلقيقة برجاء الفالح املطلق يف الدنيا واآلخرة ،وإبطال للعادة اجلاهلية الفارغة
من الرصيد اإليامين ،وتوجيه للمؤمنني إىل إدراك نعم اهلل عليهم يف األهلة التي جعلها اهلل
مواقيت للناس واحلج ..كل ذلك يف آية واحدة قصرية.
ِ
وت ِم ْن ُظ ُه ِ
رب
رب بِ َأ ْن َت ْأ ُتوا ا ْل ُب ُي َ
قال آخر( :)2وىف قوله تعاىلَ :
ور َها َو َلك َّن ا ْل ِ َّ
﴿و َل ْي َس ا ْل ِ ُّ
م ِن ا َّت َقى و ْأ ُتوا ا ْلبي َ ِ
اهبا﴾ [البقرة ]189 :تعقيب يستخلص احلكمة والعربة من ثنايا
ُُ
َ
وت م ْن َأ ْب َو ِ َ
َ
احلدث والواقعة ،وذلك من متام اهلدى الذي جاء القرآن الكريم به ،وقامت الرسالة
اإلسالمية عليه ..فليس من التزكية للنفس ،واهلداية للعقل ،واالطمئنان للقلب ،أن يلقى
اإلنسان األمور من ظهورها ،وأن ينظر إليها من ورائها ،فذلك ال يطلعه منها إال عىل ظالل
وأشباح ،أما إذا أراد أن يتعرف إليها ،ويعرف وجه احلق منها ،فليلقها مواجهة ،ولينظر
إليها نظرا قاصدا ،فذلك هو الذي يدنيه من احلق ،إن كان طالبا له ،عن نية خالصة وقلب
سليم ..وليس كذلك شأن املنافقني الذين ال يأتون األمور إال مواربة ،وال ينظرون إليها إال
بأبصار زائغة منحرفة.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففيها داللة عىل فضل التقوى ،وأهنا املعيار الذي
ُيعرف به الرب ،ال الظواهر والرسوم ،وخاصة تلك التي تعارف عليها الناس ،ومل يرد عن
اهلل تعاىل ترشيعها.
﴿و َقاتِ ُلوا ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ ا َّل ِذي َن
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ب املُْ ْعت َِدي َن﴾ [البقرة]190 :؟
ُي َقات ُلو َن ُك ْم َو َال َت ْعتَدُ وا إِ َّن اهللََّ َال ُحي ُّ
( )2التفسري القرآين للقرآن ()210 /1
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قال أحدهم :روي أهنا نزلت هذه اآليات يف صلح احلديبية ،وذلك أن رسول اهلل
 ملا صد عن البيت هووأصحابه ،نحر اهلدي باحلديبية ،ثم صاحله املرشكون عىل أن يرجع
عامه ،ثم يأيت القابل عىل أن خيلوا له مكة ثالثة أيام ،فيطوف بالبيت ويفعل ما شاء،
وصاحلهم رسول اهلل ؛ فلام كان العام املقبل جتهز رسول اهلل  وأصحابه لعمرة القضاء،
وخافوا أن ال تفي هلم ٌ
قريش بذلك ،وأن يصدوهم عن املسجد احلرام ويقاتلوهم ،وكره
أصحابه قتاهلم يف الشهر احلرام ،يف احلرام فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف اآلية الكريمة إشارة إىل ثالث دعائم من العدل ،يقوم عليها
القتال الذي رشعه اهلل ..فهو قتال ىف سبيل اهلل ،بني اإليامن والرشك ،ودفع لعدوان املرشكني
عىل املؤمنني ،ووقوف بالقتال عن جماوزة إىل اعتداء املؤمنني عىل املرشكني ..وتلك هى
الدعائم التي يقوم عليها قتال املسلمني أبدا مع مقاتليهم عىل أية ملة ،وىف أي زمان ومكان.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دليل عىل أن رشيعة اهلل رشيعة
سالم ورمحة ،ولذلك ال تبيح العنف إال يف حماله التي ال جيدي معها غريه.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أياما معدُ ود ٍ
ات َف َم ْن ك َ
َان ِمنْ ُك ْم
َّ ً َ ْ َ
يضا َأ ْو ع ََىل َس َف ٍر َف ِعدَّ ٌة ِم ْن َأ َّيا ٍم ُأ َخ َر َوع ََىل ا َّل ِذي َن ُيطِي ُقو َن ُه فِدْ َي ٌة َط َعا ُم ِم ْسكِ ٍ
ني َف َم ْن َت َط َّو َع
َم ِر ً
َخ ْ ًريا َف ُه َو َخ ْ ٌري َل ُه َو َأ ْن ت َُصو ُموا َخ ْ ٌري َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة]184 :؟
قال أحدهم :روي عن كعب بن عجرة قال :يف نزلت هذه اآلية ..وقع القمل يف
رأيس فذكرت ذلك للنبي  فقال( :احلق وافده صيام ثالثة أيام ،أوالنسك ،أوأطعم ستة
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صاع) ()1
مساكني لكل مسكني ٌ

قال آخر :ومثله ما روي عن كعب بن عجرة ،قال :مر به رسول اهلل  وهو يوقد
حتت قدر له باحلديبية ،فقال( :أيؤذيك هوام رأسك؟) قال :نعم ،قال( :احلق) فأنزلت هذه
فرق بني ستة مساكني ،والنسك شاةٌ) ()2
اآلية ،قال( :فالصيام ثالثة أيام ،والصدقة ٌ

قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف اآلية الكريمة ترشيع للتخفيف من تعب الصوم ،فهي تذكر أن
الفريضة ال حتتل إال مساحة صغرية من أيام السنة ..ثم تقولَ ﴿ :ف َم ْن ك َ
يضا َأ ْو
َان ِمنْ ُك ْم َم ِر ً
ع ََىل َس َف ٍر َف ِعدَّ ٌة ِم ْن َأ َّيا ٍم ُأ َخ َر﴾ [البقرة ،]184 :فاملريض واملسافر معفوان من الصوم ،وعليهام
أن يقضيا صومهام يف أيام أخرى ..ثم تصدر اآلية عفوا عن الطاعنني يف السن ،وعن املرىض
﴿وع ََىل
الذين ال يرجى شفاؤهم ،وترفع عنهم فريضة الصوم ليدفعوا بدهلا كفارة ،فتقولَ :
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ري
ا َّلذي َن ُيطي ُقو َن ُه فدْ َي ٌة َط َعا ُم م ْسكني﴾ [البقرة ..]184 :ثم تقولَ ﴿ :ف َم ْن َت َط َّو َع َخ ْ ًريا َف ُه َو َخ ْ ٌ
َل ُه﴾ [البقرة ]184 :أي من تطوع لإلطعام أكثر من ذلك فهو خري له..
﴿و َأ ْن ت َُصو ُموا َخ ْ ٌري َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم
قال آخر( :)4وقد أخطأ من توهم أن قوله تعاىلَ :
َت ْع َل ُم َ
ون﴾

[البقرة]184 :

يدل عىل أن الصوم كان يف بداية الترشيع واجبا ختيرييا ،وكان

املسلمون خمريين بني الصوم والفدية ،ثم نسخ هذا احلكم بعد أن تعود املسلمون عىل الصوم
وأصبح واجبا عينيا ،فظاهر اآلية الكريمة يدل عىل تأكيد آخر عىل فلسفة الصوم ،وعىل أن
هذه العبادة ـ كسائر العبادات ـ ال تزيد اهلل عظمة أو جالال ،بل تعود كل فوائدها عىل
الناس ،والشاهد عىل ذلك ما جاء يف القرآن الكريم من تعبري مشابه لذلك ،كقوله تعاىل بعد
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ذكر وجوب صالة اجلمعةَ ﴿ :ذلِ ُك ْم َخ ْ ٌري َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [اجلمعة ،]9 :وقوله:
ِ
يم إِ ْذ َق َال لِ َق ْو ِم ِه ا ْع ُبدُ وا اهللََّ َوا َّت ُقو ُه َذلِ ُك ْم َخ ْ ٌري َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [العنكبوت:
َ
﴿وإِ ْب َراه َ
﴿و َأ ْن ت َُصو ُموا َخ ْ ٌري َل ُك ْم﴾ [البقرة ]184 :موجه إىل كل
 ،]16ولذلك ،فإن قوله تعاىلَ :
الصائمني ال إىل جمموعة خاصة.
قال اإلمام :بورك فيكام ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة بيان لرمحة اهلل بعباده ،وأنه ال
يكلفهم ما ال يطيقون ،وأن الرشيعة مبنية عىل اليرس ال عىل العرس ،وعىل املقاصدية ال
احلرفية.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :وتَزَ ودوا َفإِ َّن َخري الزَّ ِ
اد ال َّت ْق َوى
َ َّ ُ
َْ

وا َّت ُق ِ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
ون َيا ُأ ِ
اب﴾ [البقرة]197 :؟
َ

قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف أهل اليمن كانوا حيجون وال يتزودون يقولون :نحن
املتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل اهلل عز وجل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف اآلية الكريمة دعوة إىل أن حيمل احلاج معه من املال أو الطعام ما
يكفيه ،حتى ال يكون عالة عىل غريه ىف هذا البلد غري ذى الزرع ،ثم لكى ال يكون التزود
باملال والطعام هو كل هم احلاج ،ثم نبه اهلل سبحانه إىل أن هذا الزاد وإن كان مطلوبا لسد
احلاجة ،فإن هناك زادا خريا من هذا الزاد جيب عىل احلاج أن حيرص عليه ،وأن يسعى ما
استطاع إىل حتصيله ،وهو التقوى ،فهى الزاد الطيب الباقي ،الذي يعني عىل الوصول إىل
اهلل ،والتعرض هلو اطل رمحته ،وغيوث رضوانه.
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قال آخر( :)1وقوله تعاىل﴿ :وا َّت ُق ِ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
ون َيا ُأ ِ
اب﴾ [البقرة ]197 :تنويه بشأن العقل،
َ
وتكريم للعقالء الذين حيرتمون عقوهلم ،ويستجيبون ملا تدعوهم إليه ،من إيثار ما يبقى عىل
ما يفنى ،ورشاء اآلجل بالعاجل ..فالعقالء الراشدون هم أوىل الناس بأن يرجى عندهم
اخلري ،ويؤمل فيهم االستقامة واهلدى ،كام قال تعاىل﴿ :إِنَّام َخي َْشى اهللََّ ِمن ِعب ِ
اد ِه ا ْل ُع َل َام ُء﴾
ْ َ
َ
[فاطر]28 :

قال اإلمام :بورك فيكام ،ففي اآلية الكريمة بيان ألدب التعامل مع سنن اهلل
وحكمته ،وأن التوكل ال ينايف استعامل األسباب ،وأن أفضل األسباب للتقرب إىل اهلل
التقوى.
َاح َأ ْن َت ْب َت ُغوا
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس َع َل ْي ُك ْم ُجن ٌ
ِ
ٍ
ِ
ِ
احل َرا ِم َوا ْذ ُك ُرو ُه ك ََام َهدَ ا ُك ْم
َف ْض ًال م ْن َر ِّب ُك ْم َفإِ َذا َأ َف ْض ُت ْم م ْن ع ََر َفات َفا ْذ ُك ُروا اهللََّ عنْدَ املَْ ْش َع ِر ْ َ
الضا ِّلنيَ ﴾ [البقرة]198 :؟
َوإِ ْن ُكنْ ُت ْم ِم ْن َق ْبلِ ِه ملَِ َن َّ
قال أحدهم :روي عن أيب أمامة التيمي قال :سألت ابن عمر فقلت :إنا قو ٌم نكرى
يف هذا الوجه ،وإن قوما يزعمون أنه ال حج لنا قال :ألستم تلبون؟ ألستم تطوفون؟ ألستم
تسعون بني الصفا واملروة؟ ألستم ألستم؟ قال :قلت :بىل قال :إن رجال سأل النبي  عام
سألت عنه فلم يدر ما يرد عليه حتى نزلت اآلية ..فدعاه فتال عليه حني نزلت ،فقال( :أنتم
احلجاج) ()2

قال آخر :ومثله ما روي عن ابن عباس قال :كان ذواملجاز وعكاظ متجرا للناس يف
اجلاهلية ،فلام جاء اإلسالم كأهنم كرهوا ذلك حتى نزلت يف مواسم احلج ..وروي أنه قال:
كانوا يتقون البيوع والتجارة يف احلج يقولون أيام ذكر اهلل فأنزل اهلل تعاىل اآلية ،فاجتروا(.)3
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قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( : )1أي ال حرج وال إثم يف الكسب أيام احلج إذا مل يكن هو املقصد
بالذات ،إذ هو مع حسن النية ومالحظة أنه فضل من اهلل عبادة ،لكن التفرغ ألداء املناسك
يف تلك األوقات أفضل ،والتنزه عن حظوظ الدنيا أكمل.
قال آخر( :)2ويف اآلية الكريمة دعوة للحاج إذا دفع من عرفات إىل املزدلفة أن يذكر
اهلل عند املشعر احلرام بالدعاء والتحميد والثناء والتلبية ،وإنام طلب منه ذلك خشية أن
﴿وا ْذ ُك ُرو ُه ك ََام َهدَ ا ُك ْم﴾
يرتكه بعد املبيت ،فطلب منه املىض يف الذكر مادام يف هذا املوضعَ ..
[البقرة ]198 :أي واذكروه كام علمكم كيف تذكرونه ،بأن يكون بترضع وخيفة وطمع يف
ثوابه ،صادر عن رغبة ورهبة ..وال تعدلوا عنه إىل ما كنتم تفعلونه يف اجلاهلية من الرشك
واختاذ الوسطاء بينكم وبينه ،فال تفرغ قلوبكم له ،فقد كانوا يقولون يف التلبية :لبيك ال
الضا ِّلنيَ ﴾ [البقرة:
﴿وإِ ْن ُكنْ ُت ْم ِم ْن َق ْبلِ ِه ملَِ َن َّ
رشيك لك ،إال رشيكا هو لك ،متلكه وما ملكَ ..
 ]198أي وإنكم كنتم من قبل هذا اهلدى من الضالني عن احلق يف العقائد واألعامل بعباد
األوثان واألصنام ،وباختاذ الوسطاء الذين يشفعون عنده ويقربون إليه زلفى.
َّاس﴾ [البقرة ،]199 :وفيها
يضوا ِم ْن َح ْي ُث َأ َف َ
قال آخر( :)3ثم قال تعاىلُ ﴿ :ث َّم َأفِ ُ
اض الن ُ
أمر اهلل تعاىل نبيه  أن يأتى عرفات ،ثم يقف هبا ،ثم يفيض منها ،ليبطل ما كانت عليه
قريش ،فاملعنى :عليكم أن تفيضوا مع الناس من مكان واحد حتقيقا للمساواة وتركا
اس َتغ ِْف ُروا اهللََّ﴾
للتفاخر وعدم االمتياز ألحد عن أحد ،وذلك من أهم مقاصد الدينَ ..
﴿و ْ
[املزمل ]20 :مما أحدثتم من تغيري املناسك بعد إبراهيم ،وإدخال الرشك ىف أعامل احلج﴿ ..إِ َّن
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ِ
يم﴾ [املزمل ]20 :أي إنه تعاىل واسع املغفرة والرمحة ملن يستغفره مع اإلنابة
ور َرح ٌ
اهللََّ َغ ُف ٌ
والتوبة.
قال اإلمام :بورك فيكم ،ويف اآلية الكريمة إشارة كذلك إىل عدم التعارض بني
ممارسة العبادة ،واالهتامم بشؤون احلياة ،ويف كل املجاالت.
اض
يضوا ِم ْن َح ْي ُث َأ َف َ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم َأفِ ُ
ِ
ِ
يم﴾ [البقرة]199 :؟
الن ُ
ور َرح ٌ
اس َتغْف ُروا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
َّاس َو ْ
ٌ
وقريش ومن دان بدينها
قال أحدهم :روي أن العرب كانت تفيض من عرفات،
تفيض من مجع من املشعر احلرام ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة تلغي من نفوس املؤمنني كل النوازع الطبقية
التي تدفعهم إىل االستعالء عىل اآلخرين ،ال سيام يف مثل هذا املوقف الذي أراده اهلل من
أجل إلغاء كل الفوارق التي متيزهم عن بعضهم البعض ،ليشعروا بالصفة الواحدة التي
جتمعهم أمام اهلل ،وهي أهنم عباد اهلل الواحد األحد؛ فال فضل ألحد عىل أحد إال بالتقوى،
فال معنى ـ بعد ذلك ـ ألن يميز أحد نفسه عن أخيه يف موقع أو يف ظرف انطالقا من الشعور
بالتفوق والكربياء.
قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة للمساواة ،ويف كل شؤون
احلياة.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا َق َضي ُتم من ِ
َاس َك ُك ْم َفا ْذ ُك ُروا
ْ ْ َ
اهللََّ ك َِذك ِْر ُك ْم آ َبا َء ُك ْم َأ ْو َأ َشدَّ ِذك ًْرا َف ِم َن الن ِ
َّاس َم ْن َي ُق ُ
ول َر َّبنَا آتِنَا ِيف الدُّ ْن َيا َو َما َل ُه ِيف ْاآل ِخ َر ِة
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ِم ْن َخ َال ٍق﴾ [البقرة]200 :؟
قال أحدهم :روي أن أهل اجلاهلية كانوا إذا اجتمعوا باملوسم ذكروا فعل آبائهم يف
اجلاهلية وأيامهم وأنساهبم فتفاخروا فأنزل اهلل تعاىل اآلية ..وقال احلسن :كانت األعراب
إذا حدثوا وتكلموا يقولون :وأبيك إهنم لفعلوا كذا وكذا ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2أي إذا ختم احلاج حجه باللجأ إىل اهلل ،واالبتهال إليه أن يتجاوز
عن سيئاته ،ويتقبل حجه ،مل يكن له ـ وقد ذاق لذة الطاعة ،ووجد ريح الرضوان ـ أن يتحول
عن هذا الطريق الذي سلكه ،وأن ينشئ له طرقا أخرى ،تقطعه عن هذا الطريق ،وتباعد
بينه وبني اهلل ،وهلذا جاء قول اهلل تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا َق َضي ُتم من ِ
َاس َك ُك ْم َفا ْذ ُك ُروا اهللََّ ك َِذك ِْر ُك ْم آ َبا َء ُك ْم
ْ ْ َ
َأ ْو َأ َشدَّ ِذك ًْرا﴾ [البقرة ]200 :ملفتا إىل تلك املشاعر التي ترتصد اإلنسان عىل هناية الطريق،
بعد التحلل من اإلحرام ،واسرتداد اجلسد مالبس احلل ،وعندها جيد اإلنسان ذاته التي كان
عليها قبل أن حيج ،فكان قوله تعاىل هنا تنبيها إىل هذا اخلطر الذي يقدم عليه احلاج ،وأنه
لن تنقطع صلته باهلل بعد أداء هذه الفريضة ،بل إن هذه الفريضة ستزيد تلك الصلة قوة
وعمقاَ ﴿ :فا ْذ ُك ُروا اهللََّ ك َِذك ِْر ُك ْم آ َبا َء ُك ْم َأ ْو َأ َشدَّ ِذك ًْرا﴾ [البقرة ،]200 :أي ليكن ذكركم اهلل،
والتفاتكم إليه ،ورجاؤكم فيه كذكر االبن أبويه ،والتفاته إليهام ورجائه فيهام ،بل وأكثر من
هذا ذكرا والتفاتا ورجاء ..فاهلل سبحانه هو الذي يرعى الولد والوالدين مجيعا..
قال آخر( :)3ثم ذكرت أن الناس ىف جلئهم إىل اهلل ،ورضعهم إليه ،فريقان :فريق
يطلب الدنيا ،ويقيم عالقته مع اهلل عىل طلب املزيد من أشياء احلياة الدنيا ،دون أن يقيم

( )3التفسري القرآين للقرآن ()225 /1

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.64
( )2التفسري القرآين للقرآن ()224 /1

168

وزنا للحياة اآلخرة ،وما ينبغى أن يعده هلا من صالح األعامل ،فهذا فريق شغلته دنياه عن
آخرته ،إذ غلبت عليه شهوة املال وزينة احلياة ،فلم تتسع نفسه لشىء غريمها ..وفريق آخر.
هدى إىل احلق ،وإىل طريق مستقيم ..فأخذ من الدنيا بنصيب ،ومن اآلخرة بنصيب ،يقول:
ِ
ِ ِ
ِ
اب النَّ ِ
ار﴾ [البقرة]201 :
﴿ر َّبنَا آتنَا ِيف الدُّ ْن َيا َح َسنَ ًة َو ِيف ْاآلخ َرة َح َسنَ ًة َوقنَا ع ََذ َ
َ
ِ
ِ
يب ِممَّا ك ََس ُبوا﴾ [البقرة ]202 :إشارة إىل
قال آخر( :)1وىف قوله تعاىلُ ﴿ :أو َلئ َك َهل ُ ْم نَص ٌ
هؤالء الذين هدوا إىل احلق ،وأن ما كسبت أيدهيم ليس هلم منه إال هذا الذي كان حلساب
اآلخرة ،فهو الباقي الذي جيدونه عند اهلل ،وما سواه مما كان للدنيا فهو إىل زوال وإىل عدم،
فإن قوله تعاىلِ :
﴿ممَّا ك ََس ُبوا﴾ [البقرة ]202 :يدل عىل أن ما كسبوه للدنيا ال معترب له ،وأن هلم
بعض ما كسبوا ،وهو ما كان لآلخرة ،ال كل ما كسبوا مما هو للدنيا ولآلخرة ،قال اهلل تعاىل:
ِ
ِ
﴿وا ْلب ِ
ري َأ َم ًال﴾ [الكهف]46 :
احل ُ
اق َي ُ
ات َّ
َ َ
الص َ
ات َخ ْ ٌري عنْدَ َر ِّب َك َث َوا ًبا َو َخ ْ ٌ
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة إىل االهتامم باملقصد
األكرب للحج وكل عبادة ،وهو ذكر اهلل ..وفيها دعوة إىل رفع اهلمة حتى ال تكون مطالب
اإلنسان حمصورة يف الدنيا.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْس َأ ُلون ََك َما َذا ُين ِْف ُق َ
ون ُق ْل َما
ري َفلِ ْل َوالِدَ ْي ِن َو ْاألَ ْق َربِنيَ َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكِ ِ
َأ ْن َف ْق ُت ْم ِم ْن َخ ْ ٍ
السبِ ِ
يل َو َما َت ْف َع ُلوا ِم ْن َخ ْ ٍري
ني َوا ْب ِن َّ
ِ ِ
يم﴾ [البقرة]215 :
َفإِ َّن اهللََّ بِه عَل ٌ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف عمروبن اجلموح األنصاري وكان شيخا كبريا ذا
مال كثري ،فقال :يا رسول اهلل بامذا نتصدق؟ وعىل من ننفق؟ فنزلت اآلية(.)2
قال آخر :ومثله ما روي عنه قال :نزلت اآلية يف رجل أتى النبي  فقال :إن يل
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دينارا فقال( :أنفقه عىل نفسك) فقال :إن يل دينارين ،فقال( :أنفقهام عىل أهلك) فقال :إن
يل ثالثة فقال( :أنفقها عىل خادمك) فقال :إن يل أربعة ،فقال( :أنققها عىل والديك) فقال:
إن يل مخسة ،فقال( :أنفقها عىل قرابتك) فقال :إن يل ستة فقال( :أنفقها يف سبيل اهلل،
وهوأحسنها) ()1

قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يتعرض القرآن الكريم يف آيات عديدة إىل اإلنفاق والبذل يف سبيل
اهلل ،وحث املسلمني بطرق عديدة عىل اإلنفاق واألخذ بيد الضعفاء ،وهذه اآلية تتناول
مسألة اإلنفاق من جانب آخر ،فثمة سائل عن نوع املال الذي ينفقه ،ولذلك جاء تعبري اآلية
هبذا الشكل ﴿ َي ْس َأ ُلون ََك َما َذا ُين ِْف ُق َ
ون﴾ [البقرة ..]215 :ويف اجلواب بينت اآلية نوع اإلنفاق،
ثم تطرقت أيضا إىل األشخاص املستحقني للنفقة.
قال آخر( :)3وبشأن املسألة االوىل :ذكرت اآلية الكريمة كلمة َ
ري﴾ [البقرة]215 :
﴿خ ْ ُ
لتبني بشكل جامع شامل ما ينبغي أن ينفقه اإلنسان ،وهو كل عمل ورأسامل وموضوع
يشتمل عىل اخلري والفائدة للناس ،وبذلك يشمل كل رأسامل مادي ومعنوي مفيد..
وبالنسبة للمسألة الثانية ـ أي موارد اإلنفاق ـ تذكر اآلية أوال األقربني وختص الوالدين
بالذكر ،ثم اليتامى ثم املساكني ،ثم أبناء السبيل ،ومن الواضح أن اإلنفاق لألقربني ـ إضافة
إىل ما يرتكه من آثار ترتتب عىل كل إنفاق ـ يوطد عرى القرابة بني األفراد.
﴿و َما َت ْف َع ُلوا ِم ْن َخ ْ ٍ
ري َفإِ َّن اهللََّ بِ ِه
قال آخر :ثم ختمت اآلية الكريمة بقوله تعاىلَ :
ِ
يم﴾ [البقرة ،]215 :ويف ذلك إشارة إىل أنه حيسن باملنفقني أن ال يرصوا عىل اطالع الناس
عَل ٌ
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عىل أعامهلم ،ومن األفضل أن يرسوا انفاقهم تأكيدا إلخالصهم يف العمل ،ألن الذي جيازي
عىل اإلحسان عليم بكل َشء ،وال يضيع عنده سبحانه عمل عامل من البرش.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،فإن هذا السؤال أعظم من أن ينحرص يف الذين
سألوه ،واإلجابة عليه ،وهذا شامل لكل األسئلة سواء تلك التي وردت يف القرآن الكريم
أو يف احلديث الرشيف ،فهي إجابة للبرش مجيعا.
احلرا ِم ِقت ٍ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
َن َّ
َال
الش ْه ِر ْ َ َ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
فِ ِ
يه ُق ْل ِقت ٌَال فِ ِيه كَبِ ٌري َو َصدٌّ َع ْن َسبِ ِ
ْرب
احل َرا ِم َوإِ ْخ َر ُ
اج َأ ْهله منْ ُه َأك َ ُ
يل اهللَِّ َو ُك ْف ٌر بِه َواملَْ ْسجد ْ َ
ِ
ِ ِ
ِعنْدَ اهللَِّ وا ْل ِف ْتنَ ُة َأكْرب ِمن ا ْل َقت ِْل و َال يزَ ا ُل َ ِ
اس َت َطا ُعوا
َ َ
َُ َ
َ
ون ُي َقات ُلو َن ُك ْم َحتَّى َي ُر ُّدو ُك ْم َع ْن دين ُك ْم إِن ْ
َو َم ْن َي ْرت َِد ْد ِمنْ ُك ْم َع ْن ِدينِ ِه َف َي ُم ْت َو ُه َو كَافِ ٌر َف ُأو َلئِ َك َحبِ َط ْت َأع َْام ُهل ُ ْم ِيف الدُّ ْن َيا َو ْاآل ِخ َر ِة
ِ
ِ
اب الن ِ
يها َخالِدُ َ
ون﴾ [البقرة]217 :؟
َّار ُه ْم ف َ
َو ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ

قال أحدهم :روي أن رسول اهلل  بعث رسية من املسلمني ملواجهة املعتدين عىل
املسلمني ،وأمر عليهم عبد اهلل بن جحش األسدي ،فانطلقوا حتى هبطوا نخلة ،ووجدوا
هبا عمروبن احلرضمي يف عري جتارة لقريش يف يوم بقي يف الشهر احلرام ،فاختصم املسلمون
فقال ٌ
قائل منهم :ال نعلم هذا اليوم إال من الشهر احلرام ،وال نرى أن تستحلوا لطمع
أشفيتم عليه ،فغلب عىل األمر الذين يريدون عرض الدنيا ،فشدوا عىل ابن احلرضمي
فقتلوه وغنموا عريه فبلغ ذلك كفار قريش ،وكان ابن احلرضمي أول قتيل قتل بني املسلمني
وبني املرشكني ،فركب وفدٌ من كفار قريش حتى قدموا عىل النبي  فقالوا :أحتل القتال
يف الشهر احلرام؟ فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أن رسول اهلل  بعث عبد اهلل بن جحش ،ومعه نفر من
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املهاجرين ،فقتل عبد اهلل بن واقد الليثي عمروبن احلرضمي يف آخر يوم من رجب ،وأرسوا
رجلني واستاقوا العري ،فوقف عىل ذلك النبي  وقال( :مل آمركم بالقتال يف الشهر
احلرام) ،فقالت قريش :استحل حممد الشهر احلرام فنزلتَ ﴿ :ي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
َن َّ
احل َرا ِم
الش ْه ِر ْ َ
ِ ِ
ِ
يه ُق ْل ِقت ٌَال فِ ِ
َال فِ ِ
ِقت ٍ
يه كَبِ ٌري َو َصدٌّ َع ْن َسبِ ِ
اج َأ ْهلِ ِه ِمنْ ُه
احل َرا ِم َوإِ ْخ َر ُ
يل اهللَِّ َو ُك ْف ٌر بِه َواملَْ ْسجد ْ َ
ِ
َأك ِ
ْرب ِم َن ا ْل َقت ِْل﴾ [البقرة]217 :؟ ،أي قد كانوا يفتنونكم وأنتم يف حرم اهلل
ْرب عنْدَ اهللَِّ َوا ْلف ْتنَ ُة َأك َ ُ
َُ
بعد إيامنكم ،وهذا أكرب عند اهلل من أن تقتلوهم يف الشهر احلرام مع كفرهم باهلل ..وملا نزل
هذا قبض رسول اهلل  العري ،ونادى األسريين وملا فرج اهلل تعاىل عن أهل تلك الرسية ما
كانوا فيه من غم طمعوا فيام عند اهلل من ثوابه ،فقالوا :يا نبي اهلل أنطمع أن تكون غزوة وال
ِ
ِ
اج ُروا
نعطى فيها أجر املجاهدين يف سبيل اهلل؟ فأنزل اهلل تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن آ َمنُوا َوا َّلذي َن َه َ
ِ
حيم﴾ [البقرة]218 :؟ ()1
اهدُ وا ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ ُأو َلئِ َك َي ْر ُج َ
ون َر ْمح َ
َو َج َ
ور َر ٌ
َت اهللَِّ َواهللَُّ َغ ُف ٌ
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2هذه اآلية الكريمة تتصدى للجواب عن األسئلة املرتبطة باجلهاد
احلرا ِم ِقت ٍ ِ ِ
واالستثنائات يف هذا احلكم اإلهلي فتقولَ ﴿ :ي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
َن َّ
َال فيه﴾ [البقرة:
الش ْه ِر ْ َ َ
 ،]217ثم تعلن حرمة القتال وأنه من الكبائر ﴿ ُق ْل ِقت ٌَال فِ ِ
يه كَبِ ٌري﴾ [البقرة ]217 :أي إثم كبري..
وهبذا يميض القرآن الكريم موافقا للسنة احلسنة التي كانت موجودة بني العرب اجلاهليني
بالنسبة إىل حتريم القتال يف األشهر احلرم (رجب ،ذي القعدة ،ذي احلجة ،حمرم) ..ثم
تضيف أن هذا القانون ال خيلو من استثنائات ،فال ينبغي السامح لبعض املجموعات
الفاسدة ال ستغالل هذا القانون يف إشاعة الظلم والفساد ،فعىل الرغم من أن اجلهاد حرام
يف هذه األشهر احلرم ،لكن الصد عن سبيل اهلل والكفر به وهتك املسجد احلرام وإخراج
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()106 /2
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﴿و َصدٌّ َع ْن َسبِ ِ
يل اهللَِّ َو ُك ْف ٌر بِ ِه َواملَْ ْس ِج ِد
الساكينن فيه وأمثال ذلك أعظم إثام وجرما عند اهلل َ
احلرا ِم وإِ ْخراج َأ ْهلِ ِه ِمنْه َأك ِ
ْرب عنْدَ اهللَِّ﴾ [البقرة]217 :
َْ َ َ َ ُ
ُ َُ
قال آخر( :)1ثم تضيف اآلية الكريمة بأن إجياد الفتنة والسعي يف إضالل الناس
ِ
ْرب ِم َن ا ْل َقت ِْل﴾ [البقرة ]217 :ألن
وحرفهم عن سبيل اهلل ودينه أعظم من القتل َ
﴿وا ْلف ْتنَ ُة َأك َ ُ
القتل ما هو إال جناية عىل جسم اإلنسان ،والفتنة جناية عىل روح اإلنسان وإيامنه ،ثم إن
اآلية الكريمة حتذر املسلمني من الوقوع حتت تأثري اإلعالن اجلاهيل للمرشكني ،ألهنم ال
﴿و َال َيزَ ا ُل َ
ون ُي َقاتِ ُلو َن ُك ْم َحتَّى َي ُر ُّدو ُك ْم َع ْن
يقنعون منكم إال برتككم لدينكم إن استطاعوا َ
ِ
ِ ِ
اس َت َطا ُعوا﴾ [البقرة ،]217 :فينبغي عىل هذا األساس أن تقفوا أمامهم بجزم وقوة
دين ُك ْم إِن ْ
وال تعتنوا بوسوساهتم وأراجيفهم حول األشهر احلرم ،ثم تنذر اآلية املسلمني وحتذرهم
﴿و َم ْن َي ْرت َِد ْد ِمنْ ُك ْم َع ْن ِدينِ ِه َف َي ُم ْت َو ُه َو كَافِ ٌر َف ُأو َلئِ َك َحبِ َط ْت
من االرتداد عن دين اهلل َ
ِ
ِ
ِ ِ
يها َخالِدُ َ
ون﴾ [البقرة ،]217 :فام أشد
اب النَّ ِار ُه ْم ف َ
َأع َْام ُهل ُ ْم ِيف الدُّ ْن َيا َو ْاآلخ َرة َو ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
عقاب املرتد عن اإلسالم ،ألن ذلك يبطل كل ما قدمه من عمل صالح ويستحق بذلك
العذاب اإلهلي األبدي.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك فإن يف اآلية الكريمة بيان للمعايري
اخلاطئة التي متارسها العقول اجلاهلية ،حيث تقوم بكل اجلرائم ثم تدعي بعدها الورع عن
بعض احلرمات ،مع أن اجلرائم التي ترتكبها أكرب بكثري ..وبذلك فهي تدعو اجلميع إىل
ضبط كل املعايري لتستقيم مع العدالة والقيم.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :و َي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
َن ا ْل َيتَا َمى ُق ْل
وه ْم َفإِ ْخ َوا ُن ُك ْم َواهللَُّ َي ْع َل ُم املُْ ْف ِسدَ ِم َن املُْ ْصلِحِ َو َل ْو َشا َء اهللَُّ
إِ ْص َال ٌح َهل ُ ْم َخ ْ ٌري َوإِ ْن ُختَالِ ُط ُ
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ِ
يم﴾ [البقرة]220 :؟
َألَ ْعنَ َت ُك ْم إِ َّن اهللََّ ع َِزيزٌ َحك ٌ

قال أحدهم :روي أهنا ملا نزل قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ْأ ُك ُل َ
ون َأ ْم َو َال ا ْل َيتَا َمى ُظ ْل ًام إِن ََّام
ون ِيف ُب ُط ِ ِ
َي ْأ ُك ُل َ
وهن ْم ن ًَارا َو َس َي ْص َل ْو َن َس ِع ًريا﴾ [النساء ]10 :عزلوا أمواهلم عن أمواهلم ،فنزلت
اآلية ،فخلطوا أمواهلم بأمواهلم(.)1

﴿و َال َت ْق َر ُبوا َم َال ا ْل َيتِي ِم إِ َّال بِا َّلتِي
قال آخر :ومثله ما روي أنه ملا أنزل اهلل عز وجلَ :
ون ِيف ُب ُط ِ ِ
ون َأ ْم َو َال ا ْل َيتَا َمى ُظ ْل ًام إِن ََّام َي ْأ ُك ُل َ
ِه َي َأ ْح َس ُن﴾ [األنعام ،]152 :و﴿إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ْأ ُك ُل َ
وهن ْم
ن ًَارا َو َس َي ْص َل ْو َن َس ِع ًريا﴾ [النساء ،]10 :انطلق من كان عنده مال يتيم فعزل طعامه من طعامه
ورشابه من رشابه ،وجعل يفضل اليشء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أويفسد ،واشتد
ذلك عليهم ،فذكروا ذلك لرسول اهلل  فأنزل اهلل عز وجل ﴿ َو َي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
َن ا ْل َيتَا َمى ُق ْل
وه ْم﴾ [البقرة ]220 :فتخلطوا طعامكم بطعامهم ورشابكم
إِ ْص َال ٌح َهل ُ ْم َخ ْ ٌري َوإِ ْن ُختَالِ ُط ُ
برشاهبم(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3اآلية الكريمة تدعو إىل دراسة كل أمور اليتامى يف نطاق اإلصالح
لدنياهم وآخرهتم ،ألهنم أمانة اهلل لدى املجتمع ،فعىل أفراده أن يراعوا جانب الصالح
معهم ،كام يراعون ذلك يف جانب األمانة العادية فيام يتعلق بحفظها ورعايتها ،وقد يكون
األمر أبعد عمقا وتأثريا يف جانب اليتامى ،ألن إصالح أمر اإلنسان الذي ال يملك تدبري
شؤونه ورعايتها يدخل يف تعقيدات كثرية حتتاج إىل املزيد من الدقة والتأمل واإليامن ،لئال
يفسد اإلنسان األمر من حيث يريد إصالحه ،أو يفسد األمر الصالح من حيث ال يريد
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إفساده.
قال آخر( :)1ثم أكد اهلل تعاىل القضية من جهة أخرى ،فأثار موضوع املخالطة هلم
وه ْم َفإِ ْخ َوا ُن ُك ْم﴾ [البقرة ،]220 :وأراد من املسلمني أن خيالطوهم من موقع
﴿وإِ ْن ُختَالِ ُط ُ
َ
الشعور بأهنم إخوة يف الدين ،كام خيالط األخ أخاه يف النسب من حيث احرتامه له ورعايته
اخلبِ َ
يث
﴿وآ ُتوا ا ْل َيتَا َمى َأ ْم َو َاهل ُ ْم َو َال َت َت َبدَّ ُلوا ْ َ
ألموره ،وحفظه ملاله عىل هدى قوله تعاىلَ :
بِال َّط ِّي ِ
ب َو َال َت ْأ ُك ُلوا َأ ْم َو َاهل ُ ْم إِ َىل َأ ْم َوالِ ُك ْم إِ َّن ُه ك َ
َان ُحو ًبا كَبِ ًريا﴾ [النساء ،]2 :وأن ال ينظروا إليهم
نظرة فوقية إشفاقية من خالل ضعفهم الطبيعي وحاجتهم امللحة إليهم ،فإن ذلك يثقل عىل
نفوسهم ،وهيدم معنوياهتم ،ويعقد حياهتم ،ويعطل نموهم الطبيعي يف احلياة.
قال آخر( :)2وهذا يعني اإلذن هلم فيام كانوا يتحرجون فيه من خمالطتهم يف املأكل
وامللبس واملرشب ونحو ذلك ،ورخصة هلم يف ذلك إذا حتروا الصالح بالتوفري عىل
األيتام ..وختتم اآلية الكريمة اجلواب بتعميق اإلحساس بقضية املامرسة الواعية إلصالح
﴿واهللَُّ َي ْع َل ُم املُْ ْف ِسدَ ِم َن املُْ ْصلِحِ ﴾ [البقرة ،]220 :وذلك باإلحياء بأن اهلل يراقب
أمر اليتامىَ ،
عمل اإلنسان يف داخل النفس وخارجها ،ويعلم املفسد من املصلح فيام يقومان به من
اإلفساد واإلصالح ،وحياسب كال منهام عىل ما عمله من خري أو رش.
قال آخر( :)3ثم أكد اهلل تعاىل بأنه يريد للناس من خالل ترشيعاته أن حيقق هلم
﴿و َل ْو َشا َء اهللَُّ
االنسجام والراحة والطمأنينة ،فتلك هي مشيئته يف ما يريد للناس من حياةَ ،
َألَ ْعنَ َت ُك ْم﴾ [البقرة ]220 :والعنت ،هو املشقة ..ويف ضوء ذلك ،ال بد لإلنسان من أن يفهم
الترشيع يف كل ما حيلله وما حيرمه من أمور احلياة ،حتى يف األمور التي يشعرون معها

( )3من وحي القرآن ()233 /4

( )1من وحي القرآن ()232 /4
( )2من وحي القرآن ()233 /4

175

بالتعب واملعاناة ،فإن نتائج ذلك ال تبتعد عن مصاحلهم احلقيقية ..وكانت خامتة اآلية
ِ
يم﴾ [البقرة ]220 :باعتبار أن عزته توحي بقوة مشيئته ،كام أن
الكريمة ﴿إِ َّن اهللََّ ع َِزيزٌ َحك ٌ
حكمته توحي بارتباط الترشيع بمصلحة اإلنسان.
قال اإلمام :بورك فيكم ،ويف اآلية الكريمة إشارة إىل مراعاة املقاصد واإلصالح يف
تطبيق أحكام الرشيعة؛ فالذي يعزل طعامه عن طعام اليتيم قد يكون ورعا يف الظاهر عن
ماله ،لكنه يف احلقيقة أساء معاملته النفسية ،والعمل الصالح هو الذي ال ترتبط به أي
إساءة ،ومن أي جهة.
رشك ِ
﴿و َال َتنْكِ ُحوا املُْ ْ ِ
َات َحتَّى
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
يؤْ ِمن و َألَم ٌة مؤْ ِمنَ ٌة َخري ِمن م ْ ِ ٍ
ْج َب ْت ُك ْم َو َال ُتنْكِ ُحوا املُْ ْ ِ
رشكِنيَ َحتَّى ُيؤْ ِمنُوا َو َل َع ْبدٌ
رشكَة َو َل ْو َأع َ
ٌْ ْ ُ
ُ َّ َ َ ُ
مؤْ ِمن َخري ِمن م ْ ِ ٍ
ون إِ َىل الن ِ
ْج َب ُك ْم ُأو َلئِ َك َيدْ ُع َ
اجلن َِّة َواملَْغ ِْف َر ِة
رشك َو َل ْو َأع َ
َّار َواهللَُّ َيدْ ُعو إِ َىل ْ َ
ُ ٌ ٌْ ْ ُ
ني آ َياتِ ِه لِلن ِ
َّاس َل َع َّل ُه ْم َيت ََذك َُّر َ
ون﴾ [البقرة]221 :؟
بِإِ ْذنِ ِه َو ُي َب ِّ ُ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف أيب مرثد الغنوي ،حيث استأذن النبي  يف أن
يتزوج امرأة من قريش ،كانت ذات حظ من مجال وهي مرشكة وأبومرثد مسلم ،فقال :يا
نبي اهلل إهنا لتعجبني ،فأنزل اهلل عز وجل اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أهنا نزلت يف عبد اهلل بن رواحة ،وكانت له أمة سوداء وإنه
غضب عليها فلطمها ،ثم إنه فزع ،فأتى النبي  فأخربه خربها ،فقال له النبي ( :ما
هي يا عبد اهلل؟) فقال :يا رسول اهلل هي تصوم وتصيل وحتسن الوضوء ،وتشهد أن ال إله
إال اهلل وأنك رسوله ،فقال( :يا عبد اهلل هذه مؤمنة) قال عبد اهلل :فوالذي بعثك باحلق نبيا
ألعتقنها وألتزوجنها ،ففعل فطعن عليه ناس من املسلمني فقالوا :نكح أمة ،وكانوا
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يريدون أن ينكحوا إىل املرشكني وينكحوهم رغبة يف أحساهبم فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أن رسول اهلل  بعث رجال يقال له مرثد بن أيب مرثد
ليخرج ناسا من املسلمني هبا أرساء؛ فلام قدمها سمعت به امرأة يقال هلا :عناق ،وكانت
خليلة له يف اجلاهلية ،فلام أسلم أعرض عنها ،فأتته فقالت :وحيك يا مرثد أال ختلو؟ فقال
هلا :إن اإلسالم قد حال بيني وبينك وحرمه علينا ،ولكن إن شئت تزوجتك ،إذا رجعت
إىل رسول اهلل  استأذنته يف ذلك ثم تزوجتك ،فقالت له :أيب تتربم؟ ثم استغاثت عليه
فرضبوه رضبا شديدا ثم خلوا سبيله ،فلام قىض حاجته بمكة انرصف إىل رسول اهلل 
راجعا وأعلمه الذي كان من أمره وأمر عناق وما لقي يف سببها ،فقال :يا رسول اهلل ،أحتل
أن أتزوجها؟ فأنزل اهلل ينهاه عن ذلك(.)2
قال اإلمام :بورك فيكم ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3ىف هذه اآلية الكريمة بني اهلل تعاىل حكم التزاوج بني املؤمنني
واملرشكني ،حيث قىض اهلل تعاىل بتحريم التزاوج بينهام ،فال حيل للمؤمن أن يتزوج مرشكة،
وال ملرشك أن يتزوج مؤمنة ،ذلك أن العالقة الزوجية من شأهنا أن تربط بني الزوجني
بروابط روحية ونفسية وعقلية ،وقيام تلك الروابط بني مؤمن ومرشكة ،أو مرشك ومؤمنة،
يؤدي غالبا إىل إفساد الطبيعتني معا ،فال يكون املؤمن مؤمنا ،وال املرشكة مرشكة ،كام ال
يكون املرشك مرشكا وال املؤمنة مؤمنة ،إذ أن كال من الزوجني ينضح عىل اآلخر من روحه
ونفسه وتفكريه ،فيقيمه عىل منزلة بني املنزلتني :بني اإليامن والرشك ..وىف هذا ما يدخل
الضيم عىل املؤمن ىف دينه ،وربام خرج منه مجلة ،فباء باخلرسان املبني.
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قال آخر( :)1وقد خيطر بالبال هنا أن ىف التزاوج بني املؤمنني واملرشكني ،ربام يكون
من نتائجه حتول املرشك أو املرشكة إىل اإليامن ،وىف هذا تعويض للخسارة التي قد تنجم من
حتول املؤمن أو املؤمنة إىل الرشك ،وهبذا ال تكون هناك خسارة بالنسبة للمجتمع املسلم،
الذي إن خرس هنا ربح ما يعوض اخلسارة هناك ..وهذا التقدير غري سليم ،وغري عادل ،أما
أنه غري سليم ،فإن الرش غالبا يغلب اخلري ،وتترسب عدواه إىل اخلري باملخالطة أكثر من
ترسب اخلري إليه ،إذ كان الرش يعمل وأهواء النفوس معه ،وشهواهتا مائلة إليه ،جاذبة له..
وأما أنه غري عادل ،فإن فيه خماطرة بنفس مؤمنة ىف مقابل نفس مرشكة ،وشتان ما بني نفس
ونفس.
قال آخر( :)2ثم قال تعاىل﴿ :و َألَم ٌة مؤْ ِمنَ ٌة َخري ِمن م ْ ِ ٍ
ْج َب ْت ُك ْم﴾
رشكَة َو َل ْو َأع َ
ٌْ ْ ُ
َ َ ُ

[البقرة:

 ]221أي وألمة مؤمنة عىل ما هبا من خساسة الرق وقلة اخلطر ،خري من مرشكة حرة عىل
ماهلا من رشف احلرية ونباهة القدر ولو أعجبتكم بحامهلا وماهلا وسائر ما يوجب الرغبة
فيها ،إذ باإليامن يكون كامل دينها ،وباملال واجلاه يكون كامل دنياها ،ورعاية الدين أوىل من
رعاية الدنيا إن مل يستطع اجلمع بينهام ،إىل أنه ربام حصلت املحبة والتآلف عند احتادمها دينا
فتكمل املنافع الدنيوية أيضا من حسن العرشة وحفظ الغيب وضبط األموال والقيام عىل
األوالد بتنشئتهم تنشئة قويمة ،وهتذيب أخالقهم حتى يكونوا قدوة لسواهم.
قال آخر( :)3ثم قال تعاىل﴿ :و َلعبدٌ مؤْ ِمن َخري ِمن م ْ ِ ٍ
م﴾ [البقرة]221 :
رشك َو َل ْو َأع َ
ْج َب ُك ْ
َ َْ ُ ٌ ٌْ ْ ُ
أي وململوك مؤمن مع ما به من الذلة واملهانة خري من مرشك عزيز اجلانب مهيب يف أعني
الناس.
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قال آخر( :)1وقد بني اهلل تعاىل علة النهى عن مناكحة املرشكني واملرشكات بقوله:
ون إِ َىل الن ِ
﴿ ُأو َلئِ َك َيدْ ُع َ
َّار﴾ [البقرة ]221 :أي إن هؤالء املرشكني واملرشكات من دأهبم أن
يدعوا إىل كل ما يكون سببا يف دخول النار من األقوال واألفعال ،وصلة الزوجية من أقوى
العوامل يف تأثري هذه الدعوة يف النفوس ،إذ من شأهنا أن يتسامح معها يف أمور كثرية ،فربام
﴿واهللَُّ
رسي شىء من عقائد الرشك للمؤمن أو املؤمنة برضوب من الشبه والتضليلَ ..
َيدْ ُعو إِ َىل ْ
اجلَن َِّة َواملَْغ ِْف َر ِة بِإِ ْذنِ ِه﴾ [البقرة ]221 :أي إن دعوة اهلل التي عليها املؤمنون هى التي
توصل إىل اجلنة واملغفرة بإذنه وتوفيقه ،فهي بالضد من دعوة املرشكني التي توصل إىل النار،
لسوء اختيارهم وقبح ترصفهم يف كسبهم ،وما عليه املؤمنون هو الذي هدت إليه الفطرة،
وبلغه عنه رسله بإذنه ،وأرشدوا إليه خلقه.
ني آ َياتِ ِه
﴿و ُي َب ِّ ُ
قال آخر( :)2ثم امتن اهلل تعاىل عىل عباده ببيان هذه األحكام فقالَ :

لِلن ِ
َّاس َل َع َّل ُه ْم َيت ََذك َُّر َ
ون﴾ [البقرة ]221 :أي ويوضح األدلة عىل أحكام رشيعته للناس ،فال
يذكر هلم حكام إال إذا بني هلم حكمته وأرشدهم إىل فائدته ،والرس ىف ترشيعه لعلهم هبذا
يعتربون ،فإن األحكام إذا ذكرت بعللها وأدلتها طبعت ىف النفوس وتقبلتها عىل الوجه
املرىض ،ومل تكن صورا ورسوما تؤدى دون أن حتصل الغاية منها ،وهى اإلخبات إىل اهلل،
وهتذيب األرواح وتنقيتها من أدران الذنوب وأكدار املعايص.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك فإن يف اآلية الكريمة دعوة إىل التعايل عن التحاكم
إىل املعايري اجلاهلية التي تنظر إىل البرش بحسب أمواهلم وأشكاهلم ،ال إىل إيامهنم وأخالقهم.
﴿و َي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
َن املَْ ِح ِ
يض ُق ْل ُه َو
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
َأ ًذى َفا ْعت َِز ُلوا الن َِّسا َء ِيف املَْ ِح ِ
وه َّن ِم ْن َح ْي ُث
وه َّن َحتَّى َي ْط ُه ْر َن َفإِ َذا َت َط َّه ْر َن َف ْأ ُت ُ
يض َو َال َت ْق َر ُب ُ
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ِ
ِ
ب املُْ َت َط ِّه ِري َن﴾ [البقرة]222 :؟
ب الت ََّّوابِنيَ َو ُحي ُّ
َأ َم َر ُك ُم اهللَُّ إِ َّن اهللََّ ُحي ُّ
قال أحدهم :روي أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأ ٌة أخرجوها من البيت،
فلم يؤاكلوها ومل يشاربوها ومل جيامعوها يف البيوت ،فسئل رسول اهلل  عن ذلك فأنزل
اهلل عز وجل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2كانت هناك مشكلة تراود املسلمني يف عالقتهم بالنساء يف حالة
احليض ـ وهو الدم الذي تراه املرأة بشكل دوري يف موعد معني من الشهر ـ فقد كانت هناك
بعض التصورات والعادات التي تعتقد أن املرأة تتحول ـ يف هذا الوقت ـ إىل إنسان نجس،
فكانوا يمتنعون عن خمالطتها ومؤاكلتها ومشاربتها مما جيعل منها عنرصا معزوال عن
املجتمع ،وقد كان هذا مصدر حرج شديد عىل الناس ..وجاء اإلسالم بترشيعاته املتنوعة
يف شؤون ا حلياة ،وعاش املسلمون هذه املشكلة يف هاجس يلح عىل احلل األمثل الذي
خيلصهم من هذا اإلزعاج ،فكان هذا السؤال تعبريا عن ذلك.
قال آخر( :)3وقد جاء اجلواب حاسام يضع القضية يف نطاقها الطبيعي ﴿ ُق ْل ُه َو
َأ ًذى﴾ [البقرة ]222 :أي إن هذه احلالة ال تزيد عن أية حالة طبيعية من حاالت اجلسم التي
يقتضيها نظامه املحدد ..ولذلك فإهنا ال حتدث أي تأثري سلبي يف الوضع العام للمرأة يف
املجتمع ،فال توجب نجاسة جسدها ،وال تؤثر يف اجلو الذايت لشخصيتها ،بل كل ما هناك
أهنا جتعل من العالقة اجلنسية شيئا غري مرغوب فيه ،من خالل قذارة املحل من جهة ،أو
من خالل استعداد اجلسد لدخول امليكروبات من جهة أخرى ..وربام كانت هناك جوانب
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أخرى تتصل باحلالة النفسية غري املرحية يف هذا الوقت ،وقد أمجل القرآن الكريم هذه املعاين
بكلمة (أذى) التي تشري إىل اجلوانب الصحية واملعنوية.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،فإن فيها دعوة إىل مراعاة املقاصد يف األحكام
الرشعية ،وأن اهلدف منها الرمحة املجردة ،وبجميع األطراف ،والزيادة عليها تكلف
ممقوت ،بل قد جير إىل احلرام واجلريمة.
جت َع ُلوا اهللََّ ُع ْر َض ًة ِألَ ْي َامنِ ُك ْم
﴿و َال َ ْ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
َّاس َواهللَُّ س ِم ٌ ِ
ني الن ِ
يم﴾ [البقرة]224 :؟
ربوا َو َت َّت ُقوا َو ُت ْصلِ ُحوا َب ْ َ
يع عَل ٌ
َ
َأ ْن َت َ ُّ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف عبد اهلل بن رواحة تنهاه عن قطيعة ختنه بشري بن
النعامن ،وذلك أن ابن رواحة حلف أن ال يدخل عليه أبدا ،وال يكلمه ،وال يصلح بينه وبني
امرأته ويقول :قد حلفت باهلل أن ال أفعل ،وال حيل يل إال أن أبر يف يميني ،فأنزل اهلل تعاىل
هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2أي إن ذات اهلل سبحانه وتعاىل ،ىف جالهلا وهبائها وعظمتها ،ينبغي
أن تكون ىف قلب املؤمن بمكانتها املكينة من اإلجالل والتعظيم ،وأن تصان من كل ما يمس
هذه املكانة من اهتزاز أو إزعاج ..وأسامؤه تعاىل ،هلا ما لذاته سبحانه ،من هذا اإلجالل
والتوقري واإلعظام ،فال يتلفظ املؤمن باسم من أسامئه جل وعال إال ىف مقام العبادة
والتسبيح ،وإال ىف حال الرضاعة واالبتهال ،فليس بالذي يقدر اهلل حق قدره من يتخذ اسم
اهلل يمينا حيلف به ،ويقدمه بني يدى كل أمر يعرض له ،ويتخذ من جالل االسم الكريم
وعظمته وسيلة يتوسل هبا إىل نفاذ ما حيلف عليه إىل مشاعر من حيلف له ،فيحرتم حرمة
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اليمني ،ويصدقه.
جت َع ُلوا اهللََّ ُع ْر َض ًة ِألَ ْي َامنِ ُك ْم﴾ [البقرة ]224 :أي ال
﴿و َال َ ْ
قال آخر( :)1فقوله تعاىلَ :
تعرضوا اسم اهلل تعاىل للحلف به ىف كل ما يعرتضكم من أمور دنياكم ،تريدون هلا التوثيق
ني الن ِ
َّاس﴾ [البقرة ]224 :أي ال
َربوا َو َت َّت ُقوا َو ُت ْصلِ ُحوا َب ْ َ
والتوكيد ..وقوله سبحانهَ ﴿ :أ ْن ت َ ُّ
جتعلوا اهلل عرض ة أليامنكم ولو كان احللف من أجل أمر تلتزمون فيه قول احلق ،وترعون
فيه تقوى اهلل ،وتصلحون به بني الناس ..ألن اإلكثار من احللف باهلل مقام الصدق والتقوى
واإلصالح بني الناس ،يفتح لإلنسان الطريق إىل احللف باهلل ىف جمال الكذب والفجور
واإلفساد بني الناس ..فالنهي عن احللف باهلل ىف مقام الصدق والتقوى واإلصالح بني
الناس ،ليس هنيا مطلقا ،وإنام هو هني عن اإلكثار والالمباالة ،حيث ال يتحرج املرء من
احللف ىف هذا املقام ،وهو يلتزم حدود الصدق والتقوى ..فإن هذا اإلكثار ىف الصدق يفتح
الطريق إىل احللف بالكذب والفجور.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،ففيها دعوة إىل مراعاة مراتب األعامل،
وعدم االحتجاج بتطبيق الشعائر والرشائع عىل ترك الرب والصلح واإلصالح ،ألهنا أفضل
وأجل وأكمل.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :لِ َّل ِذين يؤْ ُل َ ِ ِ ِ
ص
ون م ْن ن َسائ ِه ْم ت ََر ُّب ُ
َ ُ
ِ
ِ
يم﴾ [البقرة]226 :؟
ور َرح ٌ
َأ ْر َب َعة َأ ْش ُه ٍر َفإِ ْن َفا ُءوا َفإِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
قال أحدهم :روي أن إيالء أهل اجلاهلية السنة والسنتني وأكثر من ذلك ،فوقت اهلل
أربعة أشهر ،فمن كان إيالؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيالء(.)2
قال آخر :لقد كان اإليالء من رضار أهل اجلاهلية ،كان الرجل ال يريد املرأة وال
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حيب أن يتزوجها غريه فيحلف أن ال يقرهبا أبدا ،وكان يرتكها كذلك ال أيام وال ذات بعل،
فجعل اهلل تعاىل األجل الذي يعلم به ما عند الرجل يف املرأة أربعة أشهر وأنزل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( : )2أي للذين حيلفون أال يقربوا نساءهم أن ينتظروا مدة أربعة أشهر
دون أن يطالبوا بالرجوع إىل نسائهم أو بالطالق ..واحللف عىل هذا الوجه حلف بام ال
يرىض اهلل تعاىل ،ملا فيه من ترك التواد والرتاحم بني الزوجني ،وملا يرتتب عليه من املفاسد
يف أنفسهام ويف عياهلام ،وملا فيه من امتهان املرأة وهضم حقوقها.
ِ
يم﴾ [البقرة ]226 :أي فإن
ور َرح ٌ
قال آخر( :)3ثم قال تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن َفا ُءوا َفإِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
رجعوا إىل نسائهم وحنثوا يف اليمني وقاربوهن يف أثناء هذه املدة أو يف آخرها ،فإن اهلل يغفر
هلم ما سلف برمحته الواسعة ،ألن الفيئة توبة يف حقهم ،فيغفر هلم إثم حنثهم عند التكفري..
﴿وإِ ْن عَزَ موا ال َّط َال َق َفإِ َّن اهللََّ س ِم ٌ ِ
يم﴾ [البقرة ]227 :أي وإن ثبتوا عىل ترك القربان حتى
َ
يع عَل ٌ
َ
ُ
مضت املدة ،فإن اهلل سميع إليالئهم وطالقهم ،عليم بنياهتم ،فلرياقبوه فيام يفعلون ،فإن
كانوا يريدون بذلك إيذاء النساء ومضارهتن فهو يتوىل عقاهبم ،وإن كان هلم عذر رشعى
بأن كان الباعث عىل اإليالء تربيتهن إلقامة حدود اهلل ،وعىل الطالق اليأس من إمكان
العرشة ،فاهلل يغفر هلم ..وقد فضل اهلل تعاىل الفيئة عىل الطالق ،إذ جعل جزاء الفيئة املغفرة
والرمحة ،وذكر املوىل بسمعه ملا يقول ،وعلمه بام يرسه يف نفسه ويقصده من عمله.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،فإن يف اآلية الكريمة حتريم لإلرضار مطلقا،
واإلرضار باملرأة خصوصا ..وفيها هني عن التعسف يف استعامل احلق ..وفيها إعطاء فرصة
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للمخطئ حتى يصحح خطأه ،وإال عوقب بام يستحق.
اك بِمعر ٍ
ِ
وف
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :ال َّط َال ُق َم َّرتَان َفإِ ْم َس ٌ َ ْ ُ
َرسيح بِإِحس ٍ
ان﴾ [البقرة]229 :؟
َأ ْو ت ْ ِ ٌ ْ َ
قال أحدهم :روي أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثم ارجتعها قبل أن تنقيض عدهتا،
كان ذلك له ،وإن طلقها ألف مرة ،فعمد رجل إىل امرأة له فطلقها ،ثم أمهلها حتى إذا
شارفت انقضاء عدهتا ارجتعها ،ثم طلقها وقال :واهلل ال آويك إيل وال حتلني أبدا ،فأنزل اهلل
عز وجل اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي عن عائشة أهنا أتتها امرأة فسألتها عن َشء من الطالق،
فذكرت ذلك لرسول اهلل  فنزلت(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال آخر( :)3يف هذه اآلية الكريمة حتديد للطالق الذي يملك فيه الرجل حق
الرجوع للمرأة املطلقة من دون حاجة إىل إجراءات جديدة ،وهلذا فرع عليه قوله:
َرسيح بِإِحس ٍ
ٍ
﴿ َفإِ ْم َس ٌ
ان﴾ [البقرة ]229 :فإن هذا هو اخليار الذي يملكه يف
اك بِ َم ْع ُروف َأ ْو ت ْ ِ ٌ ْ َ
وقت العدة ..ويف هذا التعبري إحياء بطبيعة املوقف الذي ينبغي له أن يتخذه يف كلتا احلالتني،
فال يبتعد عن اجلو احلميم الذي تقتضيه العالقة ،وال يتنكر للكرامة التي تطلبها املرأة ..فإذا
ك ان هناك رجوع وعودة وإمساك ،فينبغي أن يكون باملعروف يف الروحية والدوافع
واألسلوب ،وإذا كان هناك انفصال وترسيح ،فال بد من أن يكون باإلحسان يف الكلمة
واملعاملة واجلو اللطيف ،حتى يتمثل كل منهام يف نفسه روحية اخللق اإلسالمي الذي حيب
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اهلل للناس أن يتصفوا به.
قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة بيان ملا يف حد احلدود ووضع
الضوابط والتوقيتات من الرمحة والعدالة ،حتى ال يستغل اجلاهلون املعتدون األحكام
املطلقة ،ليرضبوا هبا املقاصد التي رشعت من أجلها.
﴿وإِ َذا َط َّل ْق ُت ُم الن َِّسا َء َف َب َل ْغ َن َأ َج َل ُه َّن
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
اضوا بينَهم بِاملَْعر ِ
ِ
َظ بِ ِه َم ْن ك َ
وف َذلِ َك ُيوع ُ
َان
َف َال َت ْع ُض ُل ُ
وه َّن َأ ْن َينْك ْح َن َأزْ َو َ
اج ُه َّن إِ َذا ت ََر َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُ
ِمنْ ُك ْم ُيؤْ ِم ُن بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َذلِ ُك ْم َأزْ كَى َل ُك ْم َو َأ ْط َه ُر َواهللَُّ َي ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم َال َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة:
]232؟
قال أحدهم :روي عن معقل بن يسار أهنا نزلت فيه ،وقد قال يذكر ذلك :كنت
زوجت أختا يل من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدهتا جاء خيطبها ،فقلت له :زوجتك
وأكرمتك فطلقتها ،ثم جئت ختطبها؟ ال واهلل ال تعود إليها أبدا قال :وكان رجال ال بأس
به ،وكانت املرأة تريد أن ترجع إليه ،فأنزل اهلل عز وجل هذه اآلية ،فقلت :اآلن أفعل يا
رسول اهلل ،فزوجتها إياه(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2حيذر اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة أولياء املطلقات من أن يكونوا
حجر عثرة ىف طريق املراجعة بني املطلقة ومطلقها ،وأن يمسكوا املطلقات عن أن يعدن إىل
أزواجهن مرة ثانية بعقد جديد ومهر جديد ،فإن ىف هذا إرضارا بالزوجة من حيث يقدر
وليها أنه إرضار بالزوج وحده ..فإذا تراىض الزوجان وقدرا أهنام قادران عىل بناء احلياة
الزوجية من جديد ،كان عىل وليها أن يستجيب هلذه الرغبة ..وىف هذا يقول اهلل تعاىل:
( )2التفسري القرآين للقرآن ()274 /1
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ِ

ِ

حا﴾ [البقرة]228 :
﴿و ُب ُعو َل ُت ُه َّن َأ َح ُّق بِ َر ِّده َّن ِيف َذل َك إِ ْن َأ َرا ُدوا إِ ْص َال ً
َ

َظ بِ ِه َم ْن ك َ
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك ُيوع ُ
َان ِمنْ ُك ْم ُيؤْ ِم ُن بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر﴾

[البقرة ،]232 :ويف ذلك تنبيه ألولياء الزوجات إىل ما قىض اهلل به ىف هذا املوقف ،وهو قوله:
وه َّن
﴿و ُب ُعو َل ُت ُه َّن َأ َح ُّق بِ َر ِّد ِه َّن ِيف َذلِ َك إِ ْن َأ َرا ُدوا إِ ْص َال ًحا﴾ [البقرة ]228 :وقولهَ ﴿ :ف َال َت ْع ُض ُل ُ
َ
اضوا بينَهم بِاملَْعر ِ
ِ
وف﴾ [البقرة ،]232 :فمن آمن باهلل واليوم اآلخر
َأ ْن َينْك ْح َن َأزْ َو َ
اج ُه َّن إِ َذا ت ََر َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُ
مل يكن له أن يعطل حكام من أحكام اهلل ،وأن يقيم لذلك املعاذير الواهية والعلل الكاذبة.
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ ﴿ :ذلِ ُك ْم َأزْ كَى َل ُك ْم َو َأ ْط َه ُر﴾ [البقرة ،]232 :ويف ذلك إشارة
إىل الوقوف عند حدود اهلل وأحكامه ىف موقف األولياء من املطلقات الاليت يرغب
أزواجهن ىف مراجعتهن ،ثم هو من جهة أخرى لفت هلؤالء األولياء إىل أن مراجعة الزوج
لزوجه وإمساكها ىف بيت الزوجية خري هلا من أن تعيش من غري زوج أو أن تتزوج رجال
آخر ،ففى احلالة األوىل ال تكون املرأة بمأمن من أن تزل وتنحرف ،وىف احلالة الثانية
تنكشف املرأة لرجل آخر ،وهو وإن كان حالال مباحا إال أن فيه شيئا ما خيدش به حياء
املرأة احلرة ،ويتأذى منه وليها الرجل ،وخري من هذا كله أن تعود املرأة إىل زوجها الذي
عرفها وعرفتهَ ﴿ ،ذلِ ُك ْم َأزْ كَى َل ُك ْم َو َأ ْط َه ُر َواهللَُّ َي ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم َال َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة ]232 :أي أن
اهلل سبحانه يعلم من عواقب األمور ما ال تعلمون ،وأن عضل املطلقة التي ترغب ىف العودة
إىل زوجها خيفى وراءه أرضارا ومآثم ال يعلمها إال عالم الغيوب.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،فإن يف اآلية الكريمة بيان ألصل الزواج وكونه
مبنيا عىل ترايض الطرفني؛ فإذا حتقق ال حيق ألي جهة أخرى التدخل ..وهو شامل لكل
أنواع العقود التي تراعي القيم املرتبطة هبا.
( )2التفسري القرآين للقرآن ()275 /1

( )1التفسري القرآين للقرآن ()275 /1

186

﴿ال إِك َْرا َه ِيف الدِّ ِ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
الر ْشدُ
ين َقدْ َت َب َّ َ
ني ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
است َْم َس َك بِا ْل ُع ْر َو ِة ا ْل ُو ْث َقى َال ان ِْف َصا َم َهلَا َواهللَُّ
م َن ا ْلغ َِّي َف َم ْن َي ْك ُف ْر بِال َّطا ُغوت َو ُيؤْ م ْن بِاهللَِّ َف َقد ْ
س ِم ٌ ِ
يم﴾ [البقرة]256 :؟
يع عَل ٌ
َ
قال أحدهم :روي أن املرأة من األنصار إذا كانت ال يعيش هلا ولد فتحلف لئن عاش
هلا ولد لتهودنه فلام أجليت بنوالنضري إذا فيهم أناس من أبناء األنصار فقالت األنصار :يا
رسول اهلل أبناؤنا فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أهنا نزلت يف رجل من األنصار كان له غالم أسود يقال له:
صبيح وكان يكرهه عىل اإلسالم(.)2
قال آخر :ومثله ما روي أهنا نزلت يف رجل من األنصار يكنى أبا احلصني ،وكان له
ابنان ،فقدم جتار الشام إىل املدينة حيملون الزيت ،فلام أرادوا الرجوع من املدينة أتاهم ابنا
أيب احلصني فدعومها إىل النرصانية فتنرصا وخرجا إىل الشام فأخرب أبو احلصني رسول اهلل
 فقال( :اطلبهام) فأنزل اهلل عز وجل اآلية(.)3
قال آخر :ومثله ما روي أنه كان لرجل من األنصار ابنان فتنرصا قبل أن يبعث النبي
 ثم قدما املدينة يف نفر من النصارى حيملون الطعام فأتامها أبومها فلزمهام وقال :واهلل ال
أدعكام حتى تسلام فأبيا أن يسلام فاختصموا إىل النبي  فقال :يا رسول اهلل أيدخل بعض
النار وأنا أنظر؟ فأنزل اهلل عز وجل اآلية ،فخىل سبيلهام(.)4
قال آخر :ومثله ما روي أن ناسا مسرتضعني يف اليهود :قريظة والنضري ،فلام أمر
النبي  بإجالء بني النضري قال أبناؤهم من األوس الذين كانوا مسرتضعني فيهم ،لنذهبن
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معهم ولندينن بدينهم ،فمنعهم أهلهم وأرادوا أن يكرهوهم عىل اإلسالم ،فنزلت اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيكم ..فمن يذكر يل معناها؟
﴿ال إِك َْرا َه ِيف الدِّ ِ
قال أحدهم( :)2يف قوله تعاىلَ :
ين﴾ [البقرة ]256 :تقرير حلقيقة من
أهم احلقائق العاملة ىف احلياة ،ومن أبرز السامت التي قامت عليها دعوة اإلسالم ..ففيها
نفي مطلق لكل صور اإلكراه ،املادية واملعنوية ،التي ختتل الناس عن احلق ،وحتملهم محال
عىل معتقد مل يعتقدوه ،ومل جيدوا من جهته مقنعا ،وليس هذا شأن الدين وحده ،بل هو
الشأن أو ما ينبغى أن يكون الشأن ىف حياة اإلنسان كلها ،ال يتلبس بأمر إال بعد أن ينظر
فيه ،ويطمئن إليه ،ويرىض عنه ،فيقدم أو حيجم عن هدى وبصرية ،وهذا هو مالك النجاح
ىف كل أمر ،ومنطلق امللكات اإلنسانية كلها ىف وثاب وقوة ،إىل أنيل.
قال آخر( :)3ذلك أن حترير ضمري الفرد من الضالل والعمى ،وفك عقله من الضيق
واإلظالم ،ال يكون إال بتحرير إرادته وإطالقها من كل قهر أو قرس ،فلن تصح إنسانية
اإلنسان ،ولن يكتمل وجوده ،إال بالضمري احلر ،والعقل املتحرر ..وال فرق بني األحرار
والع بيد وبني اإلنسان وغري اإلنسان إال ىف تلك املشاعر التي جيدها اإلنسان ىف كيانه من
طاقات احلرية والتحرر ،فيمتلك هبا أمر نفسه ،ويكتب هبا خط مسريه ومصريه ،كيف شاء،
وعىل أي وجه أراد.
الر ْشدُ ِم َن ا ْلغ َِّي﴾ [البقرة ]256 :وهو ليس قيدا
قال آخر( :)4ثم قال تعاىلَ ﴿ :قدْ َت َب َّ َ
ني ُّ
واردا عىل إطالق احلرية ىف الدين ،وإنام هو تقرير لبيان احلال من أمر الدعوة اإلسالمية،
وهو أنه جيب أال يطوف حول دعوهتا طائف من القهر والقرس ،إذ قد استبانت معاملها،
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ووضحت حدودها ،وإن الذي ينظر ىف مقرراهتا ،وىف شواهدها وآياهتا ثم ال جيد اهلدى،
وال يقبل عليه ،فال سبيل إىل هداه ،وال جدوى من إيامنه.
ِ
ِ
ِ
است َْم َس َك
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ ﴿ :ف َم ْن َي ْك ُف ْر بِال َّطا ُغوت َو ُيؤْ م ْن بِاهللَِّ َف َقد ْ
بِا ْل ُع ْر َو ِة ا ْل ُو ْث َقى َال ان ِْف َصا َم َهلَا﴾ [البقرة ،]256 :وهو يشري إىل الذي حيرتم عقله ،ويكرم إنسانيته
يأبى أن ينقاد للوهم ،ويتعبد آلهلة من مواليد الباطل والضالل ..واملوقف الصحيح الذي
ينبغى أن يأخذه اإلنسان العاقل الرشيد ،هو أن يعلو بعقله فوق هذه األوهام ،ويرتفع
بإنسانيته عن هذا اهلوان ،وأن جيعل والءه وخضوعه ملن بيده ملكوت السموات واألرض،
رب كل شىء ،وخالق كل شىء ..وهبذا يمسك اإلنسان بالسبب األقوى ،ويعلق بالعروة
الوثقى التي ال انفصام هلا ،وهبذا تكتب له النجاة والسالمة.
قال آخر( :)2ويف هذه اآلية الكريمة رد حاسم عىل الذين يتهمون اإلسالم بأنه توسل
أحيانا بالقوة وبحد السيف والقدرة العسكرية يف تقدمه وإنتشاره ،ذلك أنه عندما نرى أن
اإلسالم مل يسوغ التوسل بالقوة واإلكراه يف محل الوالد لولده عىل تغيري عقيدته الدينية فإن
واجب اآلخرين هبذا الشأن يكون واضحا ،إذ لو كان محل الناس عىل تغيري أدياهنم بالقوة
واإلكراه جائزا يف اإلسالم ،لكان األوىل أن جييز لألب ذلك حلمل ابنه عىل تغيري دينه ،يف
حني أنه مل يعطه مثل هذا احلق..
قال آخر( :)3ومن هنا يتضح أن هذه اآلية ال تنحرص بأهل الكتاب فقط كام ظن ذلك
بعض املفرسين ،وكذلك مل ينسخ حكم هذه اآلية كام ذهب إىل ذلك آخرون ،بل أنه حكم
سار وعام ومطابق للمنطق والعقل.
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قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة تصحيح للمفاهيم اخلاطئة
فاملكره قد يصبح منافقا ،ال
حول الدين ،فهو حيتاج إىل القناعة ،وال يصح مع اإلكراه أبدا؛
َ
متدينا ..وفيها دعوة إىل البحث عن كل ما يقنع اآلخرين برشد الدين ،وبغيهم ،حتى يتبينوا
ويقتنعوا.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َأن ِْف ُقوا ِم ْن
َطيب ِ
ات َما ك ََس ْب ُت ْم َو ِممَّا َأ ْخ َر ْجنَا َل ُك ْم ِم َن ْاألَ ْر ِ
يث ِمنْ ُه ُتن ِْف ُق َ
اخلَبِ َ
ض َو َال َت َي َّم ُموا ْ
ون َو َل ْس ُت ْم
ِّ َ
يه إِ َّال َأ ْن ُتغ ِْم ُضوا فِ ِ
آخ ِذ ِ
بِ ِ
يه َوا ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ غَنِ ٌّي َمحِيدٌ ﴾ [البقرة]267 :؟
قال أحدهم :روي أن النبي  أمر بزكاة الفطر بصاع من متر ،فجاء رجل بتمر
رديء ،فنزلت(.)1
قال آخر :ومثله ما روي عن الرباء قال :نزلت هذه اآلية يف األنصار ،كانت خترج إذا
كان جذاذ النخل من حيطاهنا أقناء من التمر والبرس ،فيعلقوهنا عىل حبل بني أسطوانتني يف
مسجد رسول اهلل  فيأكل منه فقراء املهاجرين ،وكان الرجل يعمد فيخرج قنو احلشف
وهو يظن أنه جائز عنه يف كثرة ما يوضع من األقناء فنزلت(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3أي أنفقوا من جياد أموالكم املكسوبة من النقد وسلع التجارة
واملاشية ،ومما أخرجنا من األرض من احلبوب والثامر وغريها ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ل ْن َتنَا ُلوا
ا ْل ِرب حتَّى ُتن ِْف ُقوا ِممَّا ُ ِ
يث ِمنْ ُه ُتن ِْف ُق َ
اخلَبِ َ
﴿و َال َت َي َّم ُموا ْ
حت ُّب َ
ون﴾ [البقرة]267 :
ون﴾ [آل عمرانَ ..]92 :
َّ َ
أي وال تقصدوا اخلبيث الرديء من أموالكم فتخصوه باإلنفاق منه..

( )3تفسري املراغي ()39 /3

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.87
( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.88

190

آخ ِذ ِ
قال آخر( :)1وبذلك ،فإن الواجب أخذ الوسط ﴿و َلس ُتم بِ ِ
يه إِ َّال َأ ْن ُتغ ِْم ُضوا
َ ْ ْ

فِ ِ
يه﴾ [البقرة ]267 :أي كيف تقصدون اخلبيث وتتصدقون به وحده ،ولستم ترضون مثله
ألنفسكم إال أن تتساهلوا فيه تساهل من أغمض عينيه عنه فلم ير العيب فيه ،ولن يرىض
ذلك أحد لنفسه إال وهو يرى أنه مغبون مغموص احلق ،أال ترى أن الرديء ال يقبل هدية
إال بإغامض فيه وتساهل مع املهدى ،ألن إهداءه يشعر بقلة االحرتام ملن أهدى إليه ،والذي
يقبله مع اإلغامض إنام يقبله حلاجته إليه ،أو خلوف احلق ،واهلل ال حيتاج فيغمض.
﴿وا ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ غَنِ ٌّي َمحِيدٌ ﴾ [البقرة ]267 :أي إن اهلل غنى
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ :
عن إنفاقكم ،وإنام يأمركم به ملنفعتكم ،فال تتقربوا إليه بام ال يقبله لرداءته ،وهو املستحق
للحمد عىل جالئل نعامئه ،ومن احلمد الالئق بجالله حترى إنفاق الطيب مما أنعم به.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،فإن يف اآلية الكريمة دعوة إىل مراعاة املقاصد
الرشعية يف اإلنفاق الواجب أو التطوعي ،وأن ال حيتال عليها بإعطاء اخلبيث الذي تنفر منه
النفوس ..وفيها دعوة إىل استفتاء القلب يف كل عمل ،فام ال يرضاه اإلنسان لنفسه ،ال يصح
أن يعطيه لغريه.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِ ْن ُتبدُ وا الصدَ َق ِ
ات َفنِ ِع َّام ِه َي
َّ
ْ
وها ا ْل ُف َق َرا َء َف ُه َو َخ ْ ٌري َل ُك ْم َو ُي َك ِّف ُر َعنْ ُك ْم ِم ْن َس ِّيئَاتِ ُك ْم َواهللَُّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
َوإِ ْن ُ ْ
ون
وها َو ُتؤْ ُت َ
خت ُف َ
َخبِ ٌري﴾ [البقرة]271 :؟

﴿و َما َأ ْن َف ْق ُت ْم ِم ْن َن َف َق ٍة َأ ْو ن ََذ ْر ُت ْم ِم ْن ن َْذ ٍر
قال أحدهم :روي أهنا ملا نزل قوله تعاىلَ :
َفإِ َّن اهللََّ َي ْع َل ُم ُه َو َما لِل َّظاملِنيَ ِم ْن َأن َْص ٍار﴾ [البقرة ،]270 :قالوا :يا رسول اهلل صدقة الرس أفضل
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أم صدقة العالنية؟ فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال آخر( :)2يف اآلية الكريمة إشارة إىل كيفية اإلنفاق من حيث الرس والعلن ،ذلك
أنه الشك أن لكل من اإلنفاق العلني واإلنفاق اخلفي يف سبيل اهلل آثارا نافعة ،فإذا كان
اإلنفاق واجبا فاإلعالن عنه يشجع اآلخرين عىل القيام بمثله ،كام يرفع عن املنفق هتمة
إمهاله لواجبه ..أما إذا كان اإلنفاق مستحبا ،فإنه يكون يف الواقع أشبه بالدعاية واإلعالن
العميل حلث الناس عىل فعل اخلري ،ومساعدة املحتاجني ،والقيام باألعامل اخلريية
اإلجتامعية العامة ..أما اإلنفاق اخلفي البعيد عن األنظار فال شك أنه أبعد عن الرياء وحب
الظهور وخلوص النية فيه أكثر ،خاصة وأن مد يد العون إىل املحتاجني يف اخلفاء حيفظ هلم
ماء وجههم وكرامتهم ،ولذلك تثني اآلية عىل كال األسلوبني.
قال آخر( :)3وذهب بعض املفرسين إىل أن اإلخفاء يقترص عىل اإلنفاق املستحب،
وأما اإلنفاق الواجب كالزكاة وغريه فيفضل يف حالة اجلهر ،وليست هذه بقاعدة عامة ،بل
ختتلف باختالف حاالت اإلنفاق ،ففي احلاالت التي يكون فيها اجلانب التشجيعي أكثر
وال يصادر فيها اإلخالص فاإلظهار أوىل ،ويف احلاالت التي يكون فيها املحتاجون من
ذوي العزة والكرامة فإن حفظ ماء وجوههم يقتيض إخفاء اإلنفاق ،كام أنه إذا خيش الرياء
وعدم اإلخالص فاإلخفاء أوىل.
﴿و ُي َك ِّف ُر َعنْ ُك ْم ِم ْن َس ِّيئَاتِ ُك ْم﴾ [البقرة ]271 :يبني أن لإلنفاق
قال آخر( :)4وقوله تعاىلَ :
يف سبيل اهلل أثرا يف غفران الذنوب ،فالتكفري عن السيئات ـ أي تطغية الذنوب ـ كناية عن
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ذلك ..وبدهيي أن هذا ال يعني أن إنفاق بعض املال يذهب بكل ذنوب اإلنسان ،ولذلك
البد من مالحظة استعامل (من) التبعيضية ،أي أن الغفران يشمل قسام من ذنوب اإلنسان،
وأن هذا القسم يتناسب مع مقدار اإلنفاق وميزان اإلخالص.
﴿واهللَُّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون َخبِ ٌري ﴾ [البقرة ]271 :أن اهلل
قال آخر( :)1ويستفاد من قوله تعاىلَ :
عامل بام تنفقون سواء أكان عالنيه أم رسا ،كام أنه عامل بنياتكم وأغراضكم من إعالن إنفاقكم
ومن إخفائه ..فعىل كل حال أن الذي له تأثري يف اإلنفاق هو النية الطاهرة واخللوص يف
العمل هلل وحده ،ألنه هو الذي جيزي أعامل العبد،وهو عامل بام خيفي ويعلن.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة إىل مراعاة املقاصد يف
اإلعالن بالصدقة ،أو إخفائها؛ فحيثام حتققت املصلحة الرشعية كانت األفضلية ..وفيها
إشارة إىل مراعاة عدم إحراج املتصدّ ق عليهم حتى ال يصبح اإلعالن بالصدقة وسيلة
إليذائهم.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس َع َل ْي َك ُهدَ ُاه ْم َو َلكِ َّن اهللََّ
َهي ِدي َم ْن َي َشا ُء َو َما ُتن ِْف ُقوا ِم ْن َخ ْ ٍ
ري َف ِ َ
أل ْن ُف ِس ُك ْم َو َما ُتن ِْف ُق َ
ون إِ َّال ا ْبتِغَا َء َو ْج ِه اهللَِّ َو َما ُتن ِْف ُقوا ِم ْن
ْ
ف إِ َل ْي ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم َال ُت ْظ َل ُم َ
ون﴾ [البقرة]272 :؟
َخ ْ ٍري ُي َو َّ
قال أحدهم :روي أن رسول اهلل  قال( :ال تصدقوا إال عىل أهل دينكم) ،فأنزل
اهلل تعاىل اآلية ،فقال رسول اهلل ( :تصدقوا عىل أهل األديان)()2

قال آخر :ومثله ما روي عن ابن احلنفية قال :كان املسلمون يكرهون أن يتصدقوا
عىل الفقراء املرشكني حتى نزلت هذه اآلية ،فأمروا أن يتصدقوا عليهم(.)3
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قال آخر :ومثله ما روي أن رسول اهلل  اعتمر عمرة القضاء وكانت معه يف تلك
العمرة أسامء بنت أيب بكر ،فجاءهتا أمها قتيلة وجدهتا يسأالهنا ،ومها مرشكتان ،فقالت :ال
أعطيكم شيئا حتى أستأمر رسول اهلل  فإنكام لستام عىل ديني؛ فاستأمرته يف ذلك ،فأنزل
اهلل تعاىل هذه اآلية ،فأمرها رسول اهلل  بعد نزول هذه اآلية ،أن تصدق عليهام ،فأعطتهام
ووصلتهام(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أن ناسا من املسلمني كانت هلم قرابة وأصهار ورضاع يف
اليهود ،وكانوا ينفعوهنم قبل أن يسلموا فلام أسلموا كرهوا أن ينفعوهم وأرادوهم عىل أن
يسلموا فاستأمروا رسول اهلل  فنزلت هذه اآلية فأعطوهم بعد نزوهلا(.)2
قال اإلمام :بورك فيكم ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3أي ال جيب عليك أن جتعل الناس مهديني ،إن أنت إال بشري ونذير،
وما عليك إال اإلرشاد واحلث عىل الفضائل والنهى عن الرذائل كاملن واألذى وإنفاق
﴿و َلكِ َّن اهللََّ َ ْهي ِدي َم ْن َي َشا ُء﴾ [البقرة ]272 :أي إن أمر الناس يف االهتداء مفوض
اخلبيثَ ..
إىل رهبم ،بام وضعه لسري عقوهبم وقلوهبم من السنن ،فهو الذي يوفقهم إىل النظر الصحيح
الذي يكون من ثمرته العمل املوصل إىل سعادهتم.
﴿و َما ُتن ِْف ُقوا ِم ْن َخ ْ ٍري َف ِ َ
أل ْن ُف ِس ُك ْم﴾ [البقرة ،]272 :أي وما
قال آخر( :)4ثم قال تعاىلَ :
تنفقوا من خري فنفعه عائد إليكم ىف الدنيا واآلخرة ..أما يف الدنيا فألنه يكف رش الفقراء
ويدفع عنكم أذاهم ،فإن الفقراء إذا ضاقت هبم احلال وحزهبم األمر تألبوا عىل األغنياء
وسلبوهم وهنبوا أمواهلم وآذوهم عىل قدر ما يستطيعون ،ثم رسى رشهم إىل غريهم،
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فتختل نظم املجتمع ،ويفقد األمن ىف األمة ..وأما يف اآلخرة فألن ثوابه لكم ،ونفعه الديني
راجع إليكم ال للفقراء ،فال متنعوا اإلنفاق عىل فقراء املرشكني..
﴿و َما ُتن ِْف ُق َ
ون إِ َّال ا ْبتِغَا َء َو ْج ِه اهللَِّ﴾ [البقرة ]272 :أي إنكم
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ :
ال تنفقون ألجل جاه وال مكانة عند املنفق عليه ،وإنام تنفقون لوجه اهلل ،فال فرق بني فقري
وفقري إذا كان مستحقا يتقرب بإزالة رضورته إىل الرزاق الكريم الذي مل حيرم أحدا من رزقه
ألجل عقيدته ،وهذا كقوله تعاىلُ ﴿ :ك ًّال ُن ِمدُّ هؤُ َال ِء وهؤُ َال ِء ِمن َع َط ِ
اء َر ِّب َك َو َما ك َ
َان َع َطا ُء
َ َ
َ
ْ
ورا﴾ [اإلرساء]20 :
َر ِّب َك حمَ ْ ُظ ً

﴿و َما ُتن ِْف ُقوا ِم ْن َخ ْ ٍ
ف إِ َل ْي ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم َال ُت ْظ َل ُم َ
ون﴾
ري ُي َو َّ
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ :

[البقرة ]272 :أي يوف إليكم يف اآلخرة ال تنقصون منه شيئا ،فأنتم عىل استفادتكم من اإلنفاق
يف رقى أنفسكم ،وتثبيتها يف مقامات اإليامن واإلحسان ،وإرادة وجه اهلل وابتغاء مرضاته
ال يضيع عليكم ما تنفقون ،بل توفونه وال تظلمون منه شيئا ..ويف هذا إرشاد من اهلل لعباده
أن يكملوا أنفسهم ،ويبتغوا أن يراهم اهلل كملة يعملون احلسن ألنه حسن تتحقق به
حكمته ،وتقوم به سنته يف صالح البرش.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك فإن يف اآلية الكريمة دعوة إىل التعامل بالرمحة مع
مجيع البرش بغض النظر عن أدياهنم؛ فاهلل تعاىل هو اهلادي والديان.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن ُين ِْف ُق َ
ون َأ ْم َو َاهل ُ ْم بِال َّل ْي ِل
ِ ِ
حيزَ ُن َ
ون﴾ [البقرة:
رسا َوع ََالنِ َي ًة َف َل ُه ْم َأ ْج ُر ُه ْم ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم َو َال َخ ْو ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
َوالن ََّهار ًّ
]274؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف اإلمام عيل مل يكن يملك غري أربعة دراهم ،فتصدق
( )2تفسري املراغي ()49 /3
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بدرهم ليال ،وبدرهم هنارا ،وبدرهم رسا ،وبدرهم عالنية ،فقال رسول اهلل ( :ما محلك
عىل هذا؟) قال :محلني أن أستوجب عىل اهلل الذي وعدين ،فقال له رسول اهلل ( :أال إن
ذلك لك) فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة ثناء عىل الذين يتحول اإلنفاق يف حياهتم إىل
هنج يف حركة الشخصية من خالل ما يتمثلونه يف نظرهتم إىل الواقع يف مشاكله ومآسيه ،ويف
مسئولياهتم جتاه ذلك ،مما محلهم اهلل من واجبات وحقوق للناس املحرومني ،فال يرتكونه
يف أي وقت ،حتى أهنم يبادرون إىل السري يف الليل ليتحركوا من أجل سد حاجة النائمني،
فيطرقون عليهم بيوهتم ،أو يرسلون إليهم من حيمل إليهم الصدقات من موقع االهتامم
املستمر ِ
﴿رسا َوع ََالنِ َي ًة﴾ [البقرة ]274 :تبعا للطبيعة االجتامعية للمسألة بالنظر إىل مواقع
ًّ
الناس أو مواقع اخلري يف مناسبات اإلرسار واإلعالن.
قال آخر( :)3ثم ذكر اهلل تعاىل اجلزاء املعد هلم ،فقالَ ﴿ :ف َل ُه ْم َأ ْج ُر ُه ْم ِعنْدَ َر ِّ ِهب ْم َو َال
حيزَ ُن َ
ون ﴾ [البقرة ، ]274 :ذلك أن اهلل تعاىل حيب عباده الذين يتحركون
َخ ْو ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
يف حل مشاكل خلقه من أجل إجياد التوازن االجتامعي يف احلاجات ،والذي يتحول إىل
توازن عميل يف املواقف ،وهؤالء هم الذين يتطلعون إىل اهلل يف كل ما يفيضون به من عطاء،
وما يقفونه من مواقف ،طلبا ملا عنده من األجر ،فال تثقلهم خسائر الدنيا مما يفقدونه من
املال يف العطاء ،ألهنم يستهدفون بذلك احلصول عىل أرباح اآلخرة يف رضوان اهلل
والوصول إىل الطمأنينة الروحية والرسور القلبي والنعيم اخلالد.
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قال اإلمام :بورك فيكام ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة ذكر للصاحلني وإنفاقهم
الكثري ،ويف كل األوقات ،ويف كل األحوال ،وبكل ما يطيقون.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َو َذ ُروا
ِ ِ
الر َبا إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [البقرة]278 :؟
َما َبق َي م َن ِّ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف بني عمرو بن عمري بن عوف من ثقيف ،ويف بني
املغرية من بني خمزوم ،وكانت بنواملغرية يربون لثقيف ،فلام أظهر اهلل تعاىل رسوله عىل مكة،
وضع يومئذ الربا كله ،فأتى بنو عمرو بن عمري وبنو املغرية إىل عتاب بن أسيد وهو عىل
مكة ،فقال بنو املغرية :ما جعلنا أشقى الناس بالربا وضع عن الناس غرينا ،فقال بنوعمرو
بن عمري :صوحلنا عىل أن لنا ربانا ،فكتب عتاب يف ذلك إىل رسول اهلل  فنزلت هذه اآلية
ِِ
والتي بعدهاَ ﴿ :فإِ ْن َمل َت ْفع ُلوا َف ْأ َذ ُنوا بِحر ٍ ِ
وس َأ ْم َوالِ ُك ْم
ب م َن اهللَِّ َو َر ُسوله َوإِ ْن ُت ْب ُت ْم َف َل ُك ْم ُر ُء ُ
ْ َ
َْ
ون َو َال ُت ْظ َل ُم َ
َال َت ْظلِ ُم َ
ون﴾ [البقرة ،]279 :فعرف بنو عمرو أن ال يدان هلم بحرب من اهلل
ورسوله يقول اهلل تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن َمل َت ْف َع ُلوا َف ْأ َذ ُنوا بِ َح ْر ٍ
ب ِم َن اهللَِّ َو َر ُسولِ ِه َوإِ ْن ُت ْب ُت ْم َف َل ُك ْم
ْ
ون﴾ [البقرةَ ﴿ ،]279 :ال َت ْظلِ ُم َ
ون َو َال ُت ْظ َل ُم َ
وس َأ ْم َوالِ ُك ْم َال َت ْظلِ ُم َ
ون﴾ فتأخذون أكثر
ُر ُء ُ
﴿و َال ُت ْظ َل ُم َ
ون﴾ فتبخسون منه(.)1
َ
قال آخر :ومثله ما روي أن بني عمروبن عمري قالوا لبني املغرية :هاتوا رؤوس
أموالنا ولكن الربا ندعه لكم ،فقالت بنواملغرية :نحن اليوم أهل عرسة فأخرونا إىل أن تدرك
َان ُذو ُع ْ ٍ ِ ِ
﴿وإِ ْن ك َ
رس ٍة َو َأ ْن
الثمرة ،فأبوا أن يؤخروهم فأنزل اهلل تعاىلَ :
رسة َفنَظ َر ٌة إ َىل َم ْي َ َ
َ
ت ََصدَّ ُقوا َخ ْ ٌري َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة]280 :؟(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
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قال أحدهم( :)1يف هذه اآلية الكريمة يعلق اهلل تعاىل إيامن الذين آمنوا عىل ترك ما
بقي من الربا ..فهم ليسوا بمؤمنني إال أن يتقوا اهلل ويذروا ما بقي من الربا ..ليسوا بمؤمنني
ولو أعلنوا أهنم مؤمنون ،فإنه ال إيامن بغري طاعة وانقياد واتباع ملا أمر اهلل به ..واآلية
الكريمة ال تدعهم يف شبهة من األمر ،وال يدع إنسان ًا يتسرت وراء كلمة اإليامن ،بينام هو ال
يطيع وال يرتيض ما رشع اهلل ،وال ينفذه يف حياته ،وال حيكمه يف معامالته ،فالذين يفرقون
يف الدين بني االعتقاد واملعامالت ليسوا بمؤمنني مهام ادعوا اإليامن وأعلنوا بلساهنم أو
حتى بشعائر العبادة األخرى أهنم مؤمنون.
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل أن هلم ما سلف من الربا ،فلم يقرر اسرتداده منهم،
وال مصادرة أمواهلم كلها أو جزء منها بسبب أن الربا كان داخ ً
ال فيها ..إذ ال حتريم بغري
نص ..وال حكم بغري ترشيع ..والترشيع ينفذ وينشئ آثاره بعد صدوره ..فأما الذي سلف
فأمره إىل اهلل ال إىل أحكام القانون ..وبذلك جتنب اإلسالم إحداث هزة اقتصادية واجتامعية
ضخمة لو جعل لترشيعه أثر ًا رجعي ًا ،ذلك أن الترشيع اإلسالمي موضوع ليواجه حياة
البرش الواقعية ،ويسريها ،ويطهرها ،ويطلقها تنمو وترتفع مع ًا ،ويف الوقت ذاته علق
اعتبارهم مؤمنني عىل قبوهلم هلذا الترشيع وإنفاذه يف حياهتم منذ نزوله وعلمهم به،
واستجاش يف قلوهبم ـ مع هذا ـ شعور التقوى هلل ،وهو الشعور الذي ينوط به اإلسالم
تنفيذ رشائعه ،وجيعله الضامن الكامن يف ذات األنفس ،فوق الضامنات املكفولة بالترشيع
ذاته ،فيكون له من ضامنات التنفيذ ما ليس للرشائع الوضعية التي ال تستند إال للرقابة
اخلارجية.
قال اإلمام :بورك فيكم ،إضافة إىل ذلك فإن يف اآلية الكريمة دعوة إىل املسارعة يف
( )2يف ظالل القرآن ()330 /1
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تطبيق أحكام الرشيعة وحدودها كاملة ،ألن ذلك هو عالمة اإليامن واليقني.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض
َّ َ َ
ِ
اختِ َال ِ
َو ْ
الس َام ِء
ف ال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِار َوا ْل ُف ْل ِك ا َّلتِي َ ْ
جت ِري ِيف ا ْل َب ْح ِر بِ َام َينْ َف ُع الن َ
َّاس َو َما َأنْزَ َل اهللَُّ م َن َّ
ِمن م ٍ
اء َف َأحيا بِ ِه ْاألَر َض بعدَ مو ِهتا وب َّث فِيها ِمن ُك ِّل داب ٍة وت ِ ِ
الس َح ِ
اب
َ ْ
َْ َْ َ ََ
َْ
الر َياحِ َو َّ
َرصيف ِّ
َ َّ َ ْ
ْ
ْ َ
ِ
ض َآلي ٍ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع ِق ُل َ
ون﴾ [البقرة]164 :؟
املُْ َس َّخ ِر َب ْ َ
الس َامء َو ْاألَ ْر ِ َ
ني َّ
قال أحدهم :روي أهنا عندما نزل باملدينة قوله تعاىل﴿ :وإِ َهل ُكم إِ َله و ِ
احدٌ َال إِ َل َه إِ َّال
َ ُ ْ ٌ َ

محن ِ
يم﴾ [البقرة ،]163 :قالت كفار قريش بمكة :كيف يسع الناس إل ٌه واحدٌ ؟
الرح ُ
والر ْ َ ُ َّ
ُه َّ

فأنزل اهلل تعاىل اآلية ..وروي أن املرشكني قالوا :إل ٌه واحدٌ ؟ إن كان صادقا فليأتنا بآية،
فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف اآلية الكريمة دعوة إىل كل خملوق أن يشهد أن ال إله إال اهلل رب
العاملني ،ال رشيك له ،رمحن السموات واألرض ورحيمهام ،وبني يدي هذه الدعوة،
معارض خمتلفة الصور واأللوان ملا أبدعت يد اخلالق ،وما أودعت قدرته وحكمته ىف هذا
الوجود من آيات وشواهد ،حتدث بجالل اهلل وعظمته ووحدانيته ..فنظرة مستبرصة ىف
هذا الوجود تفتح للناظر أكثر من طريق إىل اهلل ،إن هو احرتم عقله ،واستفتى قلبه.
قال اإلمام :بورك فيك ،ففي اآلية الكريمة دعوة للنظر يف بدائع صنع اهلل تعاىل،
وإعامل العقول فيها؛ فهي ختتزن كل الدالئل عىل وحدانية اهلل وأسامئه احلسنى ..ففي كل
َشء آية تدل عىل اهلل ..وفيها بيان بأن العقل احلقيقي هو الذي يعرب من الكون إىل املكون،
ال الذي يبقى مسجونا يف سجون املظاهر من غري أن يعرب إىل الذي أظهرها.
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َّاس ُك ُلوا ِممَّا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
الشي َط ِ
ِ
ان إِ َّن ُه َل ُك ْم عَدُ و ُمبِنيٌ ﴾ [البقرة]168 :؟
َح َال ًال َط ِّي ًبا َو َال َتتَّبِ ُعوا ُخ ُط َوات َّ ْ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف ثقيف وخزاعة وعامر بن صعصعة حرموا عىل
أنفسهم من احلرث واألنعام وحرموا البحرية والسائبة والوصيلة واحلامي(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف اآلية الكريمة نداء رباين للناس ،يستشعر فيه اإلنسان الرمحة يف
وحيه له بأن اهلل ال يريد أن يضيق عليه سبل احلياة ،بل يريد أن يوسع له آفاقها الرحبة
ومواردها اخلصبة ،فقد خلق له األرض يف كل ما تنتجه من رزق ،ويف ما حتتوي عليه من
نعم ،وأباح له التمتع بالرزق الطيب احلالل ،والنعم الكثرية اخلالصة ،فلم حيرم عليه شيئا
من طيباهتا مما حيتاجه يف استمرار حياته ونمو جسمه ،بل دعاه إىل أن يأكل منها ما يشاء،
َّاس ُك ُلوا ِممَّا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َح َال ًال َ
ط ِّي ًبا﴾ [البقرة]168 :
وذلك قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
قال آخر( :)3لكنه حذره من خطوات الشيطان التي تتجه به إىل ما فيه فساد حياته،
ورضر جسمه وعقله ،باالستمتاع بالشهوات املحرمة ،واألكل من اخلبائث املرضة ،مما يزين
له فعله ويغريه باإلقبال عليه ،بام يثريه أمامه من األجواء احلميمة ،واإلغراءات اللذيذة التي
يدعوه إليها بلهفة شديدة ،وشوق محيم ،بطريقة حتجب عنه ما يف الداخل من خسارة ورضر
وفساد ،ويربر القرآن الكريم لإلنسان كل هذا احلذر باحلقيقة الدينية احلاسمة التي توضح
عداوة الشيطان الواضحة البينة لإلنسان ،ليشعر بأن هذه اخلطوات التي يثريها أمامه ليست
يف مصلحته مهام أظهر له من إخالص أو مودة.
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قال اإلمام :بورك فيكام ،باإلضافة إىل ذلك ففي اآلية الكريمة إخبار بأن اإلعراض
عن احلالل الطيب إعراض عن الضيافة اإلهلية ،واتباع للشيطان الذي حيرم ما أحل اهلل،
وحيل ما حرم.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِ َّن َأو َل بي ٍ
ت ُو ِض َع لِلن ِ
َّاس َل َّل ِذي
َّ َ ْ
بِ َب َّك َة ُم َب َاركًا َو ُهدً ى لِ ْل َعاملَِنيَ ﴾ [آل عمران]96 :؟
قال أحدهم :روي أن اليهود قالوا :بيت املقدس أفضل وأعظم من الكعبة ألنه
مهاجر األنبياء ويف األرض املقدسة ،وقال املسلمون :بل الكعبة أفضل ،فأنزل اهلل تعاىل هذه
اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2أي ال عجب أن تكون الكعبة قبلة للمسلمني ،فهي أول مركز
للتوحيد ،وأقدم معبد بني عىل األرض ليعبد فيه اهلل سبحانه ويوحد ،بل مل يسبقه أي معبد
آخر قبله ،فهو أول بيت وضع للناس وألجل خري املجتمع اإلنساين يف نقطة من األرض
حمفوفة بالربكات ،غنية باخلريات ،وضع ليكون جمتمع الناس ،وملتقاهم ..والشك أن
إختيار أعرق بيت أسس للتوحيد من أجل أن يكون قبلة للمسلمني ،أوىل وأفضل من
اختيار أية نقطة أخرى وأي مكان آخر.
قال آخر( :)3ومما جيدر اإلنتباه إليه هو أن (الكعبة) والتي تسمى يف تسمية أخرى بـ
(بيت اهلل) وصفت يف هذه اآلية بأهنا (بيت للناس) ،وهذا التعبري يكشف عن حقيقة هامة
وهي :أن كل ما يكون باسم اهلل ويكون له ،جيب أن يكون ىف خدمة الناس من عباده ،وأن
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كل ما يكون خلدمة الناس وخري العباد فهو هلل سبحانه.
قال آخر( :)1كام تتضح ـ ضمن ما نستفيده من هذه اآلية ـ قيمة األسبقية يف جمال
العالقات بني اخللق واخلالق ،ولذلك نجد القرآن الكريم يشري ـ يف هذه اآلية ـ إىل أسبقية
الكعبة عىل مجيع األماكن األخرى ،وإىل تارخيها الطويل الضارب يف أعامق الزمن ،معتربا
ذلك أول وأهم ما تتسم به الكعبة من الفضائل واملزايا.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ففي اآلية الكريمة دعوة إىل تعظيم
الكعبة املرشفة ،ملا فيها من الربكة واهلدى ،وهو ال يعني احتقار غريها من املحال التي يعبد
فيها اهلل أو استنقاصها.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِ ْن ُتطِي ُعوا
ِ
ِ
ِ
َاب َي ُر ُّدو ُك ْم َب ْعدَ إِ َيامنِ ُك ْم كَافِ ِري َن﴾ [آل عمران]100 :؟
َف ِري ًقا م َن ا َّلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
قال أحدهم :روي أنه كان بني احليني من األوس واخلزرج قتال يف اجلاهلية ،فلام
جاء اإلسالم اصطلحوا وألف اهلل بني قلوهبم ،وجلس هيودي يف جملس فيه نفر من األوس
واخلزرج ،فأنشد شعرا قاله أحد احليني يف حرهبم ،فكأهنم دخلهم من ذلك ،فقال احلي
اآلخرون :وقد قال شاعرنا يف يوم كذا :كذا وكذا ،فقال اآلخرون :وقد قال شاعرنا يف يوم
كذا :كذا وكذا ،قال :فقالوا :تعالوا نرد احلرب جذعا كام كانت ،فنادى هؤالء :يا آل أوس،
ونادى هؤالء يا آل خزرج؛ فاجتمعوا وأخذوا السالح واصطفوا للقتال ،فنزلت هذه اآلية،
فجاء النبي  حتى قام بني الصفني فقرأها ورفع صوته ،فلام سمعوا صوته أنصتوا له
وجعلوا يستمعون إليه ،فلام فرغ ألقوا السالح وعانق بعضهم بعضا وجثوا يبكون(.)2
قال آخر :ومثله ما روي أن شاس بن قيس اليهودي وكان شيخا قد عسا يف اجلاهلية
( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.115
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عظيم الكفر شديد الضغن عىل املسلمني شديد احلسد هلم ،مر عىل نفر من أصحاب رسول
اهلل  من األوس واخلزرج يف جملس قد مجعهم يتحدثون فيه ،فغاظه ما رأى من مجاعتهم
وألفتهم وصالح ذات بينهم يف اإلسالم بعد الذي كان بينهم يف اجلاهلية من العداوة ،فقال:
قد اجتمع مأل بني قيلة هبذه البالد ،ال واهلل ما لنا معهم إذا اجتمعوا هبا من قرار ،فأمر شابا
من اليهود كان معه ،فقال :اعمد إليهم فاجلس معهم ،ثم ذكرهم بيوم بعاث وما كان فيه،
وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من األشعار ،وكان بعاث يوما اقتتلت فيه األوس
واخلزرج ،وكان الظافر فيه لألوس عىل اخلزرج ،ففعل فتكلم القوم عند ذلك ،فتنازعوا
وتفاخروا حتى تواثب رجالن من احليني أوس بن قيظي أحد بني حارثة من األوس،
وجبار بن صخر أحد بني سلمة من اخلزرج فتقاوال وقال أحدمها لصاحبه :إن شئت واهلل
رددهتا اآلن جذعة ،وغضب الفريقان مجيعا وقاال :قد فعلنا ،السالح السالح ،موعدكم
الظاهرة وهي حرة ،فخرجوا إليها فانضمت األوس واخلزرخ بعضها إىل بعض عىل
دعواهم التي كانوا عليها يف اجلاهلية ،فبلغ ذلك رسول اهلل  فخرج إليهم فيمن معه من
املهاجرين حتى جاءهم فقال( :يا معرش املسلمني ،بدعوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم بعد
أن أكرمكم اهلل باإلسالم وقطع به عنكم أمر اجلاهلية وألف بينكم ،فرتجعون إىل ما كنتم
عليه كفارا؟ اهلل اهلل) فعرف القوم أهنا نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فألقوا السالح
من أيدهيم وكبوا ،وعانق بعضهم بعضا ،ثم انرصفوا مع رسول اهلل  سامعني مطيعني،
فأنزل اهلل عز وجل اآلية ،قال جابر بن عبد اهلل :ما كان من طالع أكره إلينا من رسول اهلل
 فأومأ إلينا بيده ،فكففنا وأصلح اهلل تعاىل ما بيننا ،فام كان شخص أحب إلينا من رسول
اهلل  فام رأيت قط يوما أقبح وال أوحش أوال وأحسن آخرا من ذلك اليوم(.)1
( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.116
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قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)1يف اآلية الكريمة دعوة للمؤمنني بأن يكونوا واعني للمخططات
التي يرسمها أهل الكتاب من أجل إضالل املسلمني عن دينهم احلق ،وذلك بإثارة
الرواسب القديمة الكامنة يف األعامق ،التي استطاع اإلسالم جتميدها يف خطة طويلة
إلزالتها هنائيا من النفوس ،وذلك بتأكيد اإليامن يف قلوهبم ومشاعرهم وخطواهتم العملية
يف احلياة ،بحيث يتحول إىل جزء من الذات ،بدال من أن يكون فكرة ساذجة كامنة يف بعض
جوانبها ..فإذا أغفل املسلمون جانب احلذر ،واستسلموا ملشاعرهم الساذجة ،وشعروا
باألمن يف حركات الكافرين من حوهلم ،أمكن ألولئك أن جيروهم إىل الوقوع يف قبضة
التاريخ اجلاهيل من جديد ،فتتحرك الرواسب وتطفو عىل سطح الفكر والشعور ،وتتحول
إىل ممارسات خبيثة تذكي نار العصبية ،وتطفئ نور اإليامن يف القلوب ،وتقود األفراد
واجلامعات إىل حرب تقوم عىل أساس العائلة الضيقة ،ويصبح اإلسالم جمرد حالة طارئة
ال متثل أية قوة ضابطة أو حمركة يف االجتاه السليم...
قال آخر( :)2وربام نجد الكثري من نامذج هذا اليهودي يف الواقع الذي يعيشه
املسلمون ،يف ما يريد الكافرون والضالون أن يثريوه بني املسلمني من اخلالفات القائمة عىل
العصبية العائلية والقومية واإلقليمية واملذهبية ،فيعملون عىل استثارة كل عنارص اإلثارة يف
املايض واحلارض من أجل خلق حالة نفسية متوترة ،توحي باحلقد ،وتنذر بالرش ،وتقود إىل
التصادم والتنازع يف خطة خبيثة تؤدي إىل الكارثة من خالل ما تؤدي إليه من التمزق
والتفرق والوصول إىل مواقع اخلطر عىل عزهتم وكرامتهم وأصالتهم الفكرية واالجتامعية
والسياسية.
( )2من وحي القرآن ()180 /6
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قال آخر( :)1ويف هذا اجلو تتحرك اآلية الكريمة لتفتح عيون املسلمني يف كل زمان
ومكان عىل أن حيددوا أعداءهم يف العقيدة ويف السياسة ويف احلياة كلها ...ويتعرفوا طبيعة
خمططاهتم يف جانبي العمق واالمتداد ،وطبيعة الظروف املوضوعية املتحركة عىل الساحة
ونوعية القوى املحيطة هبم ،إىل جانب معرفتهم باألسس التي حتميهم من كل هذه
املخططات ،وذلك بالتأكيد عىل نقاط القوة لتنميتها وحتريكها يف خط املواجهة الصعبة
ودراسة نقاط الضعف وحماولة السيطرة عليها وحتويلها من موقع املعاناة إىل نقاط قوة،
سواء كانت تلك النقاط فكرية أو شعورية أو عملية ..وال بد يف سبيل الوصول إىل ذلك
من االرتفاع يف كل زمن إىل مستوى املرحلة التارخيية لألمة ،التي تفرض علينا التحرك يف
خط الوعي الذي يرصد القوى املختلفة لئال خيتلط علينا خط األعداء بخط األصدقاء ،عىل
أساس انفعال طارئ أو مشاعر حادة أو نظرة خاطئة يف تقييم الواقع والناس.
قال آخر( :)2وقد نستوحي من اآلية الكريمة أن عىل املسلمني أن يعيشوا حالة عالية
من الوعي املتقدم لألجواء املضادة املحيطة هبم يف جمتمعات الكفر والضالل ،وأن يدرسوا
األساليب املعقدة التي يتبعها دعاة الكفر والضالل يف تفتيت القوة اإلسالمية بام يثريونه من
رواسب التاريخ وخالفاته ،ويف تضليل املسرية اإلسالمية وإبعادها عن اخلط املستقيم،
ليستطيعوا ،من خالل ذلك ،االنفتاح عىل القواعد الثابتة التي حتفظ هلم وحدهتم ،وتصون
هلم دينهم احلق عند ما يعرفون سبيل االعتصام باهلل الذي هيدهيم إىل الرصاط املستقيم،
وبذلك نعرف أن السذاجة الفكرية والبساطة العملية اللتني تدفعان املسلم إىل االستسالم
خلطط العدو من خالل الغفلة عن طبيعته ،ليستا من خلق املسلم الذي يريده اإلسالم واعيا
للحق وللفكر وللطريق وللمجتمع الذي من حوله يف كل ما لديه من سلبيات وإجيابيات.
( )2من وحي القرآن ()181 /6
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قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،فإن يف اآلية الكريمة حتذيرا من اإلعراض عن
النبوة والقيم التي دعت إليها ،والسامع للمنحرفني عنها ،سواء كانوا من املسلمني
وغريهم ..وفيها تنبيه إىل خطر الشقاق وكل من يدعو إىل تصديع وحدة املسلمني ..وفيها
دعوة إىل الوعي حتى ال يقع املسلمون ضحية للحرب الناعمة التي تستغل الفوارق العرقية
وغريها لبث الرصاع بينها.
ف َت ْك ُف ُر َ
ون َو َأ ْن ُت ْم ُتت َْىل َع َل ْي ُك ْم
﴿و َك ْي َ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ات اهللَِّ وفِي ُكم رسو ُله ومن يعت َِصم ِباهللَِّ َف َقدْ ُه ِدي إِ َىل ِرص ٍ
اط ُم ْست َِقي ٍم﴾ [آل عمران]101 :؟
آ َي ُ
َ
َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َْ ْ
َ
قال أحدهم :روي أنه كان بني األوس واخلزرج رش يف اجلاهلية ،فذكروا ما بينهم،
فثار بعضهم إىل بعض بالسيوف فأيت النبي  فذ كر ذلك له ،فذهب إليهم ،فنزلت هذه
﴿وا ْعت َِص ُموا بِ َح ْب ِل اهللَِّ َمجِي ًعا َو َال َت َف َّر ُقوا َوا ْذ ُك ُروا نِ ْع َم َت اهللَِّ َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ ُكنْ ُت ْم
اآلية إىل قولهَ :
ني ُق ُلوبِ ُك ْم َف َأ ْص َب ْح ُت ْم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َوانًا َو ُكنْ ُت ْم ع ََىل َش َفا ُح ْف َر ٍة ِم َن الن ِ
َّار َف َأ ْن َق َذ ُك ْم
َأعْدَ ا ًء َف َأ َّل َ
ف َب ْ َ
ني اهللَُّ َل ُك ْم آ َياتِ ِه َل َع َّل ُك ْم َ ْهتتَدُ َ
ون﴾ [آل عمران]103 :؟ (.)1
ِمن َْها ك ََذلِ َك ُي َب ِّ ُ
قال آخر :ومثله ما روي أن األوس واخلزرج كانوا يتحدثون ،فغضبوا ،حتى كاد
ف َت ْك ُف ُر َ
ون
﴿و َك ْي َ
يكون بينهم حرب ،فأخذوا السالح ومشى بعضهم إىل بعض ،فنزلتَ :
ات اهللَِّ وفِي ُكم رسو ُله ومن يعت َِصم بِاهللَِّ َف َقدْ ُه ِدي إِ َىل ِرصا ٍ
ط ُم ْست َِقي ٍم َيا
َو َأ ْن ُت ْم ُتت َْىل َع َل ْي ُك ْم آ َي ُ
َ
َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َْ ْ
َ
َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َح َّق ُت َقاتِ ِه َو َال َمتُو ُت َّن إِ َّال َو َأ ْن ُت ْم ُم ْسلِ ُم َ
ون َوا ْعت َِص ُموا بِ َح ْب ِل اهللَِّ َمجِي ًعا
ني ُق ُلوبِ ُك ْم َف َأ ْص َب ْح ُت ْم بِنِ ْع َمتِ ِه
َو َال َت َف َّر ُقوا َوا ْذ ُك ُروا نِ ْع َم َت اهللَِّ َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ ُكنْ ُت ْم َأعْدَ ا ًء َف َأ َّل َ
ف َب ْ َ
إِ ْخ َوانًا َو ُكنْ ُت ْم ع ََىل َش َفا ُح ْف َر ٍة ِم َن الن ِ
ني اهللَُّ َل ُك ْم آ َياتِ ِه َل َع َّل ُك ْم
َّار َف َأ ْن َق َذ ُك ْم ِمن َْها ك ََذلِ َك ُي َب ِّ ُ

ون﴾ [آل عمران 101 :ـ ]103؟ ( )2
َهتتَدُ َ

ْ
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قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)1يف اآلية الكريمة تنبيه للمؤمنني وحتذير هلم ،وتسفيه ملن تسول له
نفسه منهم أن يستجيب لدعوة الضالني ،ويعطيهم منه أذنا واعية ..إذ كيف ينفذ الضالل
إىل قلب مؤمن ،وهو يستمع إىل آيات اهلل تتىل عليه ،ويرى بعينيه رسول اهلل  قائام عىل
رسالة السامء ،يتلقى آياهتا ،ويفيض عىل الناس منها؟ كيف ـ واألمر كذلك ـ يتحول عاقل
من الناس من النور إىل الظالم ،ومن اهلدى إىل الضالل؟ إن ذلك لن يكون إال من أمحق،
أو سفيه ،أو جمنون.
﴿و َم ْن َي ْعت َِص ْم بِاهللَِّ َف َقدْ
قال آخر( :)2ويف قوله تعاىلَ :

ِ

ِ

ٍ

ِ

ِ
رصاط ُم ْستَقي ٍ
م﴾ [آل
ُهد َي إ َىل َ

عمران ]101 :توجيه إىل الطريق الذي ينبغى أن يستقيم عليه العاقل ،ويلتزمه ،وهو اإليامن
باهلل ،واالعتصام به من وسوسة الضالني ،وكيد املبطلني ،فذلك هو الذي يعصم املؤمن من
الزلل ،وحيميه من الضالل ،وىف هذا نجاته وسالمته.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ففي اآلية الكريمة دعوة للوحدة بني
املسلمني ،وأهنا ال تتم إال بالعودة إىل كتاب اهلل وسنة رسوله  وحتكيمهام واالعتصام هبام
يف كل الشؤون.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلُ ﴿ :كنْ ُت ْم َخ ْ َري ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِلن ِ
َّاس
ون بِاملَْعر ِ
وف َو َتن َْه ْو َن ع ِ
ون بِاهللَِّ َو َلوآ َم َن َأ ْه ُل ا ْلكِت ِ
َاب َلك َ
َن املُْنْك َِر َو ُتؤْ ِمنُ َ
َان َخ ْ ًريا َهل ُ ْم
َت ْأ ُم ُر َ ْ ُ
ون و َأ ْك َثر ُهم ا ْل َف ِ
ِ
ِ
اس ُق َ
ون﴾ [آل عمران]110 :؟
من ُْه ُم املُْؤْ منُ َ َ ُ ُ
قال أ حدهم :روي أهنا نزلت يف ابن مسعود وأيب بن كعب ومعاذ بن جبل وسامل
موىل أيب حذيفة ،وذلك أن مالك بن الضيف ،ووهب بن هيوذا اليهوديني قاال هلم :إن ديننا
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خري مما تدعونا إليه ،ونحن خري وأفضل منكم ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2تبرش هذه اآلية الكريمة أمة رسول اهلل  بأهنا خري أمة هيئت
وعبئت خلدمة املجتمع اإلنساين ،والدليل عىل أن هذه األمة خري أمة رشحت هلذه املهمة
الكربى هو قيامها باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وإيامهنا باهلل ،وهذا يدل عىل أن
إصالح املجتمع البرشي ال يمكن أن يتم بدون اإليامن باهلل والدعوة إىل احلق ،ومكافحة
الفساد.
قال آخر( :)3وسبب كون هذه األمة خري األمم ،أهنا ختتص بآخر األديان اإلهلية
والرشائع الساموية ،وال شك أن هذا يقتيض أن يكون أكمل الرشائع وأمتها يف سلم
األديان ..والتعبري بلفظ املايض (كنتم) يعني أنكم كنتم كذلك يف السابق ،ومفهوم هذا
التعبري وإن كان موضع احتامالت كثرية بني املفرسين ،إال أن ما يرتجح عند النظر هو أن
التعبري باملايض إنام هو ألجل التأكيد ،والتلويح بأن اليشء حمقق الوقوع ،ولذلك نظائر كثرية
يف القرآن الكريم حيث عرب عن القضايا املحققة الوقوع بصيغة الفعل املايض ،إلفادة أن
ذلك مما يقع حتام حتى أنه نزل منزلة املايض الذي قد حتقق فعال.
قال آخر( :)4وكذلك ،فإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ُقدما يف هذه اآلية عىل
اإليامن باهلل ،وذلك خري شاهد عىل أمهية هاتني الفريضتني اإلهليتني وخطورهتام ،مضافا إىل
أن القيام هبذين الواجبني املقدسني مما يوجب انتشار اإليامن ،واتساع رقعته ،وتعميق
جذوره يف النفوس ،وتنفيذ كل القوانني الفردية واالجتامعية ،وال ريب أن ما يضمن تنفيذ
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القانون وتطبيقه مقدم عىل نفس القانون.
قال آخر( :)1واملخاطب يف هذه اآلية الكريمة هم عموم املسلمني يف مجيع العصور
كام هو احلال يف كل اخلطابات القرآنية ،أما ما احتمله البعض من أنه خاص باملهاجرين أو
املسلمني األوائل فإنه ال دليل عليه ،بل الدليل عىل خالفه.
قال آخر( :)2ثم إن اآلية الكريمة تشري إىل أن دينا بمثل هذا الوضوح ،وترشيعا بمثل
هذه العظمة ،وتعاليم تنطوي عىل مثل هذه الفوائد التي ال تنكر ،ينبغي أن يؤمن به أهل
﴿و َل ْو
الكتاب من اليهود والنصارى ألن يف ذلك صالحهم ،وخريهم إذ يقول سبحانهَ :
آ َم َن َأ ْه ُل ا ْلكِت ِ
َاب َلك َ
َان َخ ْ ًريا َهل ُ ْم﴾ [آل عمران ،]110 :ولكن ـ ولألسف ـ مل يؤمن به إال قلة ممن
نبذ التعصب األعمى ،واعتنق اإلسالم برغبة صادقة ،واستقبل هذا الدين برحابة صدر،
فيام أعرض األكثرون منهم ،وفضلوا البقاء عىل ما هم عليه من الكفر والعصبية عىل اتباع
هذا األمر اإلهلي ،متجاهلني تلك البشائر التي نطقت هبا كتبهم حول هذا الدين ،وإىل هذا
ون و َأ ْك َثر ُهم ا ْل َف ِ
ِ
ِ
اس ُق َ
ون﴾ [آل عمران ]110 :أي اخلارجون عن
يشري قوله تعاىل﴿ :من ُْه ُم املُْؤْ منُ َ َ ُ ُ
هذا األمر اإلهلي.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،فإن يف اآلية الكريمة بيان لرشوط خريية األمة
التي ال تتم إال هبا ..فمن توفرت فيه تلك الرشوط كان انتامؤه لألمة حقيقيا ،ومن مل تتوفر
فيه كان مشوها هلا ،وعبئا عليها ..وقد متثلت تلك الرشوط يف رسول اهلل  وورثته
اهلادين؛ فهم خري من ينطبق عليهم هذا الوصف.
رضو ُك ْم إِ َّال َأ ًذى َوإِ ْن
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْن َي ُ ُّ

ِ
ْرص َ
ون﴾ [آل عمران]111 :؟
ُي َقات ُلو ُك ْم ُي َو ُّلو ُك ُم ْاألَ ْد َب َار ُث َّم َال ُين َ ُ
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قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف رؤوس اليهود عمدوا إىل مؤمنيهم فآذوهم
إلسالمهم ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2أي إن الظاملني الفاسقني ال يقدرون عىل إيقاع الرضر بكم بل غاية
جهدهم أن يؤذوكم باهلجو القبيح ،والطعن ىف الدين ،وإلقاء الشبهات وحتريف النصوص،
﴿وإِ ْن ُي َقاتِ ُلو ُك ْم ُي َو ُّلو ُك ُم ْاألَ ْد َب َار﴾ [آل عمران ]111 :أي وإن يقابلوكم
واخلوض ىف النبي َ ..
ىف ميدان الق تال ينهزموا من غري أن يظفروا منكم بشىء ،واملنهزم من شأنه أن حيول ظهره
إىل جهة مقاتله ويستدبره ىف هربه منه ،فيكون قفاه إىل وجه من اهنزم منهُ ﴿ ..ث َّم َال
ْرص َ
ون﴾ [آل عمران ]111 :أي ثم إهنم ال ينرصون عليكم أبدا ماداموا عىل فسقهم ،ودمتم
ُين َ ُ
عىل خرييتكم ،تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهلل ..وىف اآلية ثالث
بشارات من أخبار الغيب حتققت كلها ،وقد صدق اهلل وعده.

قال آخر( :)3وهذا احلكم إنام يثبت للمؤمنني إذا حافظوا عىل نرص اهلل بنرص دينه كام
ِ
ِ
ْرص ُك ْم َو ُي َث ِّب ْت َأ ْقدَ ا َم ُك ْم﴾ [حممد ،]7 :وقال ىف
ْرصوا اهللََّ َين ُ ْ
قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا إ ْن َتن ُ ُ
ون ِ
ِ
ون الس ِ
اجدُ َ
احلَ ِامدُ َ
ون ْ
ون ا ْل َعابِدُ َ
وصف املؤمنني املجاهدين﴿ :التَّائِ ُب َ
ون
الراك ُع َ َّ
السائ ُح َ َّ
ون َّ
ِِ
ون ِحلدُ ِ
َن املُْنْك َِر و ْ ِ
ون بِاملَْعر ِ
ِ
ود اهللَِّ َو َب ِّ ِ
ون ع ِ
َّاه َ
رش املُْؤْ مننيَ ﴾ [التوبة]112 :
وف َوالن ُ
احلاف ُظ َ ُ
َ َ
ْاآلم ُر َ ْ ُ
قال اإلمام :بورك فيكام ،باإلضافة إىل ذلك ففي اآلية الكريمة دعوة للمؤمنني يف كل
العصور إىل الصرب والتحمل وعدم االنجرار وراء أي فتنة قد تشوه الدين الذي حيملونه،
والقيم التي يدعون إليها.
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ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي ُسوا َس َوا ًء ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب ُأ َّم ٌة
ون آي ِ
ِ
ات اهللَِّ آنَا َء ال َّل ْي ِل َو ُه ْم َي ْس ُجدُ َ
ون﴾ [آل عمران]113 :؟
َقائ َم ٌة َي ْت ُل َ َ
قال أحدهم :روي أنه ملا أسلم عبد اهلل بن سالم وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية
وأسد بن عبيد ومن أسلم من اليهود ،قالت أحبار اليهود :ما آمن ملحمد إال رشارنا ،ولو
كانوا من أخيارنا ملا تركوا دين آبائهم ،وقالوا هلم :لقد خرستم حني استبدلتم بدينكم دينا
غريه ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي عن ابن مسعود قال :أخر رسول اهلل  ليلة صالة العشاء،
تم خرج إىل املسجد ،فإذا الناس ينتظرون الصالة فقال( :إنه ليس من أهل األديان أحد
يذكر اهلل يف هذه الساعة غريكم) ،فأنزلت هذه اآلياتَ ﴿ :ل ْي ُسوا َس َوا ًء ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب ُأ َّم ٌة
ون آي ِ
ِ
ون بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َو َي ْأ ُم ُر َ
ون ُيؤْ ِمنُ َ
ات اهللَِّ آنَا َء ال َّل ْي ِل َو ُه ْم َي ْس ُجدُ َ
ون
َقائ َم ٌة َي ْت ُل َ َ
ات و ُأو َلئِ َك ِمن الص ِ
ِ
بِاملَْعر ِ
وف َو َين َْه ْو َن ع ِ
َن املُْنْك َِر َو ُي َس ِار ُع َ
احلنيَ َو َما َي ْف َع ُلوا ِم ْن
َ َّ
اخل ْ َري َ
ون ِيف ْ َ
ُْ
ِ
يم بِاملُْت َِّقنيَ ﴾ [آل عمران 113 :ـ ]115؟
َخ ْ ٍري َف َل ْن ُي ْك َف ُرو ُه َواهللَُّ عَل ٌ
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2بعد الذم الذي تضمنته اآليات السابقة ألهل الكتاب بسبب
مواقفهم املشينة وأفعاهلم الذميمة نجد القرآن الكريم ـ كام هو شأنه دائام ـ يراعي جانب
العدل واإلنصاف ،فيحرتم كل من تنزه عن ذلك السلوك الذميم الذي ساروا عليه ،ويعلن
برصاحة أنه ال يعمم ذلك احلكم ،وأنه ال يمكن النظر إىل اجلميع بنظرة واحدة دون التفريق
بني من أقام عىل تلك الفعال ،وبني من غادرها وطلب احلق ،وهلذا قال تعاىلَ ﴿ :ل ْي ُسوا َس َوا ًء
ون آي ِ
ِ
ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
ات اهللَِّ آنَا َء ال َّل ْي ِل َو ُه ْم َي ْس ُجدُ َ
ون﴾ [آل عمران ..]113 :أي
َاب ُأ َّم ٌة َقائ َم ٌة َي ْت ُل َ َ
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أن أهل الكتاب ليسوا سواء ،فهناك مجاعة تطيع اهلل وختافه ،وتؤمن به وهتابه ،وتؤمن
باآلخرة وتعمل هلا ،وتقوم بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
قال آخر( :)1وهذا ما يعلمنا التورع عن إدانة أي جهة إدانة تامة ،بل علينا الرتكيز
عىل أفعاهلم وممارساهتم ،فنحرتم ونمدح كل من انفصل عن أكثريتهم الفاسدة ،وخضع
للحق واإليامن ،وهذا هو أسلوب القرآن الكريم الذي ال يعادي أحدا عىل أساس اللون
والعنرص ،إنام يعاديه إذا كانت أعامله ال تنطبق مع احلق والعدل واخلري ،ال غري.
﴿و َما َي ْف َع ُلوا ِم ْن َخ ْ ٍ
ري َف َل ْن ُي ْك َف ُرو ُه﴾ [آل عمران ]115 :أي
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ :
أن هؤالء الذين أسلموا واختذوا مواقعهم يف صفوف املتقني لن يضيع اهلل هلم عمال ،وإن
كانوا قد ارتكبوا يف سابق حاهلم ما ارتكبوه من اآلثام ،وما اقرتفوه من املعايص ،ذلك ألهنم
قد أعادوا النظر يف سلوكهم وأصلحوا مسارهم ،وغريوا موقفهم ..واملراد من كلمة
(الكفر) هنا هو ما يقابل الشكر ،ألن الشكر يعني أصال االعرتاف بالنعمة واجلميل،
والكفر يعني إنكار ذلك ،فيكون املراد يف هذه اآلية هو أن اهلل لن ينكر أعامهلم الصاحلة،
ولن يتنكر هلا.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،فإن يف اآلية الكريمة دعوة للعدل ،ومع كل أهل
األديان واملذاهب ،وعدم التعميم يف األحكام؛ وترك األحكام هلل تعاىل؛ فهو الذي يقيض
بني عباده ..وفيها دعوة للبحث عن صاحلي األمم ومعتدليها واالستفادة منهم والتعامل
معهم.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا َال َتت ِ
َّخ ُذوا
َ َ
َ ُّ َ
بِ َطا َن ًة ِمن دونِ ُكم َال ي ْأ ُلو َن ُكم َخب ًاال ودوا ما عَنِتُّم َقدْ بدَ ِ
ت ا ْلبغ َْضاء ِمن َأ ْفو ِ
اه ِه ْم َو َما ُ ْ
خت ِفي
ُ ْ َ
َ
ْ َ
ْ َ
ْ ُ
ْ َ َ ُّ َ
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صدُ ور ُهم َأكْرب َقدْ بينَّا َل ُكم ْاآلي ِ
ات إِ ْن ُكنْ ُت ْم َت ْع ِق ُل َ
ون﴾ [آل عمران]118 :؟
ُ َ
ُ ُ ْ َ ُ َ َّ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف قوم من املؤمنني كانوا يصافون املنافقني ويواصلون
رجاال من اليهود ملا كان بينهم من القرابة والصداقة واحللف واجلوار والرضاع ،فأنزل اهلل
تعاىل اآلية ينهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة منهم عليهم(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2أي ال تركنوا إىل أحد من غري دينكم ،وال تقاربوه هذه املقاربة التي
يمكن أن يطلع منها عىل مواطن الضعف فيكم ،فيكيد لكم ..وىف قوله تعاىلَ :
﴿ال َي ْأ ُلو َن ُك ْم
َخ َب ًاال﴾ [آل عمران ]118 :إشارة إىل السبب الداعي إىل احلذر من خمالطة هؤالء الذين يعادون
اإلسالم ويكيدون له ..إهنم جيهدون كل جهدهم ىف النيل من املسلمني ..ال يقرصون ىف
أمر فيه نكاية باملسلمني ،وخبال هلم ،وإضعاف لشأهنم.
﴿و ُّدوا َما عَنِت ُّْم﴾ [آل عمران ]118 :إشارة ثانية إىل ما ىف
قال آخر( :)3وىف قوله تعاىلَ :
قلوب هؤالء القوم من كراهية للمسلمني ..يتمنون هلم ما يعنتهم ويثقل كاهلهم من مهوم
ِ
ِ
ِ
ِ
ْرب﴾ [آل
ور ُه ْم َأك َ ُ
وآالم ..وىف قوله تعاىلَ ﴿ :قدْ َبدَ ت ا ْل َبغ َْضا ُء م ْن َأ ْف َواه ِه ْم َو َما ُختْفي ُصدُ ُ
عمران ]118 :بيان شارح لتلك األسباب التي جتعل املسلمني عىل حذر من هؤالء القوم،
وأمارة دالة عىل حقيقة تلك األسباب ..فعىل ألسنة القوم ومن أفواههم تتساقط الكلامت
املسمومة ،التي يصوبوهنا ىف خبث ودهاء إىل اإلسالم واملسلمني ،وليس هذا الذي يتساقط
من أفواههم إال شيئا قليال مما تنطوى عليه قلوهبم من حسد وغيظ ،وما تفيض به مشاعرهم
من عداوة وبغضاء.

( )3التفسري القرآين للقرآن ()565 /2
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قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ففي اآلية الكريمة دعوة إىل اعتبار الوالء
هلل تعاىل أصال تقام عليه سائر الوالءات؛ فكل ما عدا الدين زائل.
ت ِم ْن َأ ْهلِ َك ُت َب ِّوئُ
﴿وإِ ْذ َغدَ ْو َ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
املُْؤْ ِمنِنيَ م َق ِ
َال َواهللَُّ س ِم ٌ ِ
اعدَ لِ ْل ِقت ِ
يم﴾ [آل عمران ]121 :وما بعدها؟
يع عَل ٌ
َ
َ
قال أحدهم :روي أنه قيل لعبد الرمحن بن عوف :أخربنا عن قصتكم يوم أحد،
ت ِمن َأ ْهلِ َك ُتبوئُ املُْؤْ ِمنِنيَ م َق ِ
اعدَ
َ ِّ
﴿وإِ ْذ َغدَ ْو َ ْ
فقال :اقرأ العرشين ومائة من آل عمران جتد َ
َ
َال َواهللَُّ س ِم ٌ ِ
لِ ْل ِقت ِ
يم﴾ [آل عمران]121 :؟ إىل قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم َأنْزَ َل َع َل ْي ُك ْم ِم ْن َب ْع ِد ا ْلغ َِّم
يع عَل ٌ
َ
ِ
ِ ِ
اجل ِ
مهت ُْه ْم َأ ْن ُف ُس ُه ْم َي ُظن َ
اهلِ َّي ِة
احل ِّق َظ َّن ْ َ
َري ْ َ
اسا َيغ َْشى َطائ َف ًة منْ ُك ْم َو َطائ َف ٌة َقدْ َأ َ َّ
َأ َمنَ ًة ُن َع ً
ُّون بِاهللَِّ غ ْ َ
ِ
ِ
ون ِيف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َما َال ُي ْبدُ َ
خي ُف َ
َي ُقو ُل َ
ون َل َك
َش ٍء ُق ْل إِ َّن ْاألَ ْم َر ُك َّل ُه هللَِّ ُ ْ
ون َه ْل َلنَا م َن ْاألَ ْم ِر م ْن َ ْ

ِ
ِ
ِ
ون َلوك َ ِ
َي ُقو ُل َ
ب َع َل ْي ِه ُم
َش ٌء َما ُقتِ ْلنَا َه ُ
ربزَ ا َّلذي َن ُكت َ
اهنَا ُق ْل َلو ُكنْ ُت ْم ِيف ُب ُيوت ُك ْم َل َ َ
َان َلنَا م َن ْاألَ ْم ِر َ ْ
ور ُكم ولِيمحص ما ِيف ُق ُلوبِ ُكم واهللَُّ عَلِيم بِ َذ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ات
ْ َ
ٌ
ا ْل َقت ُْل إِ َىل َم َضاجع ِه ْم َول َي ْبت ََيل اهللَُّ َما ِيف ُصدُ ِ ْ َ ُ َ ِّ َ َ
الصدُ ِ
ور﴾ [آل عمران]154 :؟ ()1
ُّ
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟

قال أحدهم( : )2أي واذكر هلم أهيا الرسول وقت خروجك من بيتك غدوة هتيىء
أمكنة للقتال ،منها مواضع للرماة ،ومواضع للفرسان ،ومواضع لسائر املؤمنني{ ..واهلل
سميع عليم} أي واهلل سميع ملا يقول املؤمنون لك فيام شاورهتم فيه من موضع لقائك
عدوك وعدوهم ،كقول من قال :اخرج بنا إليهم حتى نلقاهم ىف خارج املدينة ،وقول من
قال :ال خترج إليهم وأقم باملدينة حتى يدخلوها علينا ،وملا تشري به أنت عليهم ،عليم
بأصلح تلك اآلراء لك وهلم وبنية كل قائل من أخلص منهم ىف قوله وإن أخطأ ىف رأيه
( )2تفسري املراغي ()54 /4
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كالقائلني باخلروج إليهم ،ومن مل خيلص ىف قوله وإن كان صوابا كعبد اهلل بن أبى ومن معه
من املنافقني.
قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،فاآلية الكريمة من اآليات التي تدعو إىل تدبر ما
حصل من أحداث يف عهد رسول اهلل  من خالل القرآن الكريم ،ألنه يمثل احلقيقة
والعربة ..ويف اآلية الكريمة بيان لوظيفة من وظائف رسول اهلل  وهي مواجهة الظلمة
املعتدين من خالل توفري اإلعداد العسكري املناسب.
ِ
وب
َش ٌء َأو َي ُت َ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس َل َك م َن ْاألَ ْم ِر َ ْ
َع َل ْي ِه ْم َأو ُي َع ِّذ َ ُهب ْم َفإِ َّهنُ ْم َظاملُِ َ
ون﴾ [آل عمران]128 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت بعدما كرست رباعية رسول اهلل  يوم أحد ودمي
وجهه ،فجعل الدم يسيل عىل وجهه ويقول( :كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم
وهويدعوهم إىل رهبم؟) ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي عن أنس أن رسول اهلل  كرست رباعيته يوم أحد وشج
يف رأسه وجعل يسيل الدم عنه ويقول( :كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكرسوا رباعيته وهو
يدعوهم إىل رهبم) ،فأنزل اهلل عز وجل اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3وقع بني املفرسين يف تفسري هذه اآلية كالم كثري ،إال أن ما هو مسلم
تقريبا هو أن اآلية احلارضة نزلت بعد معركة أحد ،وهي ترتبط بأحداث تلك املعركة،
واآليات السابقة تؤيد هذه احلقيقة أيضا ..ومن املعاين التي ذكرت يف تفسري اآلية الكريمة:

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()680 /2
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ليس لك حول مصري املعتدين أو املخطئني َشء ،فإهنم قد استحقوا العذاب بام فعلوه ،بل
ذلك إىل اهلل ،يعفو عنهم إن شاء أو يأخذهم بظلمهم ،واملراد بالضمري (هم) إما الكفار
الذين أحلقوا باملسلمني رضبات مؤملة ،حتى أهنم كرسوا رباعية النبي  ،وشجوا جبينه
املبارك ،وإما املسلمني الذين فروا من ساحة املعركة ،ثم ندموا عىل ذلك بعد أن وضعت
احلرب أوزارها واعتذروا للنبي  وطلبوا منه العفو ،وكأن اآلية الكريمة تقول :إن العفو
عنهم ،أو معاقبتهم عىل ما فعلوا ،أمر يعود إىل اهلل تعاىل ،وأن النبي لن يفعل شيئا بدون إذنه
سبحانه.
قال آخر( :)1وهناك تفسري آخر ،وهو أن يعترب قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس َل َك ِم َن ْاألَ ْم ِر
َش ٌء﴾
َ ْ

[آل عمران]128 :

وب َع َل ْي ِه ْم﴾
مجلة اعرتاضية ،ويكون ﴿ َأ ْو َي ُت َ

[األحزاب]24 :

مجلة

معطوفة عىل ﴿ َأ ْو َيكْبِت َُه ْم﴾ [آل عمران ]127 :وتعترب هذه اآلية متصلة باآلية السابقة ..وعىل
هذا يكون املراد من جمموع اآليتني ،السابقة واحلارضة هو :إن اهلل سيمكنكم من وسائل
النرص ويصيب الكفار بإحدى أمور أربعة :إما أن يقطع طرفا من جيش املرشكني ،أو يردهم
عىل أعقاهبم خائبني خمزيني ،أو يتوب عليهم إذا أصلحوا ،أو يعذهبم بظلمهم ،وعىل كل
حال فإنه سيعامل كل طائفة وفق ما تقتضيه احلكمة والعدالة ،وليس لك أن تتخذ أي
موقف من عندك إذ كل ذلك إىل اهلل تعاىل.
قال آخر( :)2وهذه اآلية الكريمة وإن كانت تنفي أن يكون للنبي  احلق يف أن يغفر
للكفار واملرشكني أو يعذهبم ،إال أهنا ال تتعارض مع ما يستفاد من اآليات األخرى من
تأثري دعائه  وعفوه وشفاعته ،ألن املقصود يف اآلية احلارضة هو نفي أن يكون للنبي كل
ذلك عىل نحو االستقالل ،وعىل هذا الينايف أن يكون له كل ذلك من العفو أو املجازاة بإذن
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()682 /2
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اهلل سبحانه ،فله بالتايل أن يعفو ـ بإذن اهلل ـ ملن أراد ،أو جيازي حيث تصح املجازاة ،كام أن
له أن هييىء عوامل النرص وأسباب الظفر ،بل وله ـ بإذن اهلل ـ أن حييي املوتى كام كان يفعل
املسيح عليه السالم بإذنه سبحانه.
قال آخر( :)1أما الذين متسكوا بقوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس

ِ

َش ٌء﴾ [آل عمران:
َل َك م َن ْاألَ ْم ِر َ ْ

 ]128لنفي وإنكار قدرة الرسول  عىل هذا األمر ،فقد نسوا اآليات القرآنية األخرى يف
﴿و َل ْو َأ َّهنُ ْم إِ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َجا ُء َ
اس َت ْغ َف َر
هذا املجال ،ومنها قوله تعاىلَ :
اس َت ْغ َف ُروا اهللََّ َو ْ
وك َف ْ
الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا اهللََّ ت ََّوا ًبا َر ِح ًيام﴾ [النساء ،]64 :فاستغفار النبي  ـ طبق هذه اآلية
َهل ُ ُم َّ
الكريمة ـ من العوامل املؤثرة ملغفرة الذنوب.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،فإن يف اآلية الكريمة دعوة إلحالة كل ما يرتبط
باجلزاء والعقاب هلل تعاىل ،وفيها رد عىل املكفرين الذين يسارعون إىل تكفري الناس واحلكم
بعذاهبم من غري علم وال بينة.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :وا َّل ِذين إِ َذا َفع ُلوا َف ِ
اح َش ًة َأو
َ
َ
َ
ِ
الذ ُن َ ِ
اس َت ْغ َف ُروا لِ ُذ ُن ِ
وهبِ ْم َو َم ْن َيغ ِْف ُر ُّ
رصوا ع ََىل َما
َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َذك َُروا اهللََّ َف ْ
وب إ َّال اهللَُّ َو َمل ْ ُي ُّ
َف َع ُلوا َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [آل عمران]135 :؟
قال أحدهم :روي أن املسلمني قالوا للنبي  أبنوا إرسائيل أكرم عىل اهلل منا؟ كانوا
إذا أذنب أحدهم أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة يف عتبة بابه :اجدع أذنك ،اجدع أنفك ،افعل
كذا ،فسكت النبي  فنزلت اآلية ،فقال النبي ( :أال أخربكم بخري من ذلك؟) فقرأ
هذه اآليات.
قال اإلمام :بورك فيك ..ولو أن احلديث الذي خيالف ما ورد يف القرآن الكريم من
( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()683 /2
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كون اهلل تعاىل غفارا لكل من استغفر ،ومن مجيع األمم ..لكن للمغفرة رشوط ال تتحقق
من دوهنا ،وقد نصت اآلية الكريمة عىل أعظمها ،وهو عدم العودة واإلرصار.
ثم قال :بناء عىل هذا ..من يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( : )1يف هذه اآلية الكريمة ذكر لصفة من صفات املؤمنني املسارعني إىل
ِ
اس َت ْغ َف ُروا لِ ُذ ُن ِ
وهبِ ْم﴾
اخلريات ،وهم أهنم ﴿إِ َذا َف َع ُلوا َفاح َش ًة َأ ْو َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َذك َُروا اهللََّ َف ْ
[آل عمران ،]135 :وهي تتصل بعمق الصلة الروحية باهلل ،مما جيعل من األخطاء الطارئة التي
يفعلها اإلنسان يف معصيته هلل ،جمرد حدث عابر ال يمتد يف حياته وال يستمر ،بل يتحول إىل
ندم عميق يبعث يف النفس حالة اخلشوع التي تدفع إىل االستغفار والتوبة واإلنابة إىل اهلل،
ألن اإلرصار عىل الذنب ال يتناسب مع اإلخالص هلل والسري عىل خطه املستقيم ،فإن معناه
اإلحيائي يتمثل يف الالمباالة النفسية والعملية برىض اهلل وغضبه ،مما يعني ضعفا يف اإليامن،
ونقصا يف الروحية ..وقد أكدت اآلية الكريمة بطريقة اجلملة االعرتاضية ،أن اهلل يغفر
الذنوب التي يتوب منها اإلنسان ،بينام ال يواجه هذا اإلنسان يف حياته العامة مثل هذا
الفيض السمح من املغفرة لدى اآلخرين فيام إذا عاش بعض األخطاء يف حياته العامة أو
اخلاصة..
قال آخر( :)2والظاهر أن املراد بالفاحشة يف اآلية مطلق املعصية التي متثل جتاوز احلد
الذي جيب عىل اإلنسان أن يقف عنده يف عالقته باهلل ،وال ختتص بام كان مرتبطا بالعرض،
ألن اآلية واردة فيام هو أشمل من ذلك ،كام أن ذلك هو املراد من ظلم اإلنسان نفسه ،فإن
املعصية متثل ظلام للنفس يف ما تستتبعه من سلبيات يف احلياة الدنيا وعقوبات يف اآلخرة..
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قال آخر( :)1وتشري اآلية الكريمة إىل هؤالء الذين يتصفون بتلك الصفات الواردة
ٍ
ِ ٍ ِ
ت
ات َو ْاألَ ْر ُض ُأ ِعدَّ ْ
الس َام َو ُ
يف قوله تعاىلَ :
﴿و َس ِار ُعوا إِ َىل َمغْف َرة م ْن َر ِّب ُك ْم َو َجنَّة ع َْر ُض َها َّ
ِ
ِ
لِ ْل ُمت َِّقنيَ ا َّل ِذي َن ُين ِْف ُق َ ِ
الرض ِاء َوا ْلكَاظِ ِمنيَ ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َعافِنيَ ع ِ
َن الن ِ
ب
َّاس َواهللَُّ ُحي ُّ
الرساء َو َّ َّ
ون يف َّ َّ
ِ
ِ
ِ ِ
اس َت ْغ َف ُروا لِ ُذ ُن ِ ِ
وهب ْم َو َم ْن
املُْ ْحسننيَ َوا َّلذي َن ِإ َذا َف َع ُلوا َفاح َش ًة َأ ْو َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َذك َُروا اهللََّ َف ْ
ِ
الذ ُن َ ِ
رصوا ع ََىل َما َف َع ُلوا َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
َيغ ِْف ُر ُّ
ون﴾ [آل عمران ]135-133 :والتي متثل
وب إ َّال اهللَُّ َو َمل ْ ُي ُّ

سعة األفق ورحابة الصدر وعمق العاطفة اإلنسانية ،وعظمة الشعور باملسؤولية وقوة
اإلرادة وامتداد الصلة الروحية يف عالقتهم باهلل وابتعادهم عن اإلرصار عىل املعصية،
ِ
رصوا ع ََىل َما َف َع ُلوا َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [آل عمران:
وانسجامهم مع اخلط العميل للطاعة َ
﴿و َمل ْ ُي ُّ
]135

﴿و َال َ ِهتنُوا َو َال
قال اإلمام :بورك فيكم ،فمن يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
َحتْزَ ُنوا َو َأ ْن ُت ُم ْاألَ ْع َل ْو َن إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [آل عمران]139 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت بعدما اهنزم أصحاب رسول اهلل  يوم أحد ،فبينام
هم كذلك إذ أقبل خالد بن الوليد بخيل املرشكني يريد أن يعلوعليهم اجلبل ،فقال النبي
( : اللهم ال يعلون علينا ،اللهم ال قوة لنا إال بك ،اللهم ليس يعبدك هبذه البلدة غري
هؤالء النفر) ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآليات ،وثاب نفر من املسلمني رماة ،فصعدوا اجلبل
ورموا خيل املرشكني حتى هزموهم(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف هذه اآلية الكريمة حذر اهلل تعاىل املسلمني من أن يعرتهيم اليأس
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والفتور بسبب النكسة يف معركة واحدة ،أو أن يتملكهم احلزن وييأسوا من النرص النهائي،
ذلك أنه ال حيسن هبم أن يشعروا بالوهن أو يتملكهم احلزن ملا حدث ،فالرجال الواعون
هم الذين يستفيدون الدروس من اهلزائم كام يستفيدوهنا من االنتصارات وهم الذين
يتعرفون يف ضوء النكسات عىل نقاط الضعف يف أنفسهم أو خمططاهتم ،ويقفون عىل مصدر
اخلطأ واهلزيمة ،ويسعون لتحقيق النرص النهائي بالقضاء عىل تلك الثغرات والنواقص..
والوهن املذكور يف اآلية ،هو ـ كام يف اللغة ـ كل ضعف يصيب اجلسم أو الروح أو يصيب
اإلرادة واإليامن.
﴿و َأ ْن ُت ُم ْاألَ ْع َل ْو َن إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [آل عمران ]139 :شعار
قال آخر( :)1وقوله تعاىلَ :
غني باملعاين ،فهو يعني أن هزيمة املسلمني يف أحد إنام كانت بسبب فقداهنم لروح اإليامن
وآثارها ،فلو أهنم مل يتجاهلوا أوامر اهلل تعاىل مل يصبهم ما أصاهبم ،ولكن ال ينبغي أن حيزنوا
مع ذلك ،فإهنم إذا ثبتم عىل طريق اإليامن كان النرص النهائي حليفهم ،واهلزيمة يف معركة
واحدة ال تعني اهلزيمة النهائية.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة إىل االستعالء اإليامين،
والذي يعني الثبات والعزة ..ال التجرب والتكرب.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِ ْن َي ْم َس ْس ُك ْم َق ْر ٌح َف َقدْ َم َّس ا ْل َق ْو َم
َّاس ولِيع َلم اهللَُّ ا َّل ِذين آمنُوا ويت ِ
َّخ َذ ِمنْ ُك ْم ُش َهدَ ا َء َواهللَُّ
َق ْر ٌح ِم ْث ُل ُه َوتِ ْل َك ْاألَ َّيا ُم ُندَ ِاو ُهلَا َب ْ َ
َ َ ََ
ني الن ِ َ َ ْ َ

ِ
ب ال َّظاملِنيَ ﴾ [آل عمران]140 :؟
َال ُحي ُّ

قال أحدهم :روي أنه ملا انرصف رسول اهلل كئيبا حزينا يوم أحد ،جعلت املرأة جتيء
بزوجها وابنها مقتولني وهي تلتدم ،فقال رسول اهلل ( :أهكذا يفعل برسولك؟) فأنزل
( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()710 /2
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اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف اآلية الكريمة عزاء آخر للمؤمنني ملا أصيبوا به ىف أنفسهم ،وملا
أصيبوا به ىف أهليهم ..وأهنم إن يكونوا قد أصيبوا اليوم بام يؤمل ويوجع ،فقد أصابوا هم
أعداءهم بام يؤمل ويوجع ،ثم ليعلم املؤمنون من هذا أن طريقهم ىف مسريهتم مع اإلسالم
ليست كلها يوما واحدا كيوم بدر ،بل إهنم سيغلبون ويغلبون ،ويقتلون ويقتلون ،ويصيبون
ويصابون ..وهكذا الدنيا ..وتلك سنة احلياة فيها ..ال تدوم عىل وجه واحد ،بل هى وجوه
متقلبة متغرية ..تقبل وتدبر ،وتضحك وتبكى..
قال آخر( :)3وذلك هو الذي يعطى احلياة حيوية ،وهو الذي يغري الناس بالسعي
والعمل ،لينتقلوا من حال إىل حال ،ومن وضع إىل وضع ..ولو أخذ الناس بوضع ثابت
مستقر ـ ولو كان ذلك ىف أحسن حال ،وأمكن وضع ـ ملاتت ىف أنفسهم نوازع التطلعات
إىل املستقبل ،وخلمدت فيهم جذوة احلامس للكفاح والنضال.
ِ ِ
ِ
قال آخر( :)4وقوله تعاىلِ :
م ُش َهدَ ا َء﴾ [آل عمران:
َ
﴿ول َي ْع َل َم اهللَُّ ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َيتَّخ َذ منْ ُك ْ
 ]140بيان حلكمة اهلل من هذا االبتالء ..ففي هذا االبتالء ،وحتت وطأة القتال ،ينكشف إيامن
املؤمنني ،ويعرف ما عندهم من صدق وبالء ..فيكتب هلم ما كان ىف علم اهلل ،وما وقع
منهم ،وهو أهنم مؤمنون جماهدون.
قال آخر( :)5ويف قوله تعاىل﴿ :ويت ِ
َّخ َذ ِمنْ ُك ْم ُش َهدَ ا َء﴾ [آل عمران ]140 :إشارة كريمة
ََ
إىل هذا املقام الكريم الذي يرتفع إليه الشهداء ،وأهنم خيار املؤمنني ،واملصطفني منهم،
( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.124
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وهلذا اختذهم اهلل شهداء ..إذ االختاذ أخذ عن اختبار واختيار.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،فاآلية الكريمة تسلية للمؤمنني يف كل األزمنة
واألمكنة بأن صربهم عىل البالء الذي يصيبهم جراء نرصة احلق لن يضيع ..بل سينالون
منه أعظم أنواع الثواب.
﴿و َما حمُ ََّمدٌ إِ َّال َر ُس ٌ
ول َقدْ َخ َل ْت
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
رض اهللََّ
الر ُس ُل َأ َفإِ ْن َم َ
ات َأو ُقت َل ا ْن َق َل ْب ُت ْم ع ََىل َأ ْع َقابِ ُك ْم َو َم ْن َينْ َقلِ ْ
م ْن َق ْبله ُّ
ب ع ََىل عَق َب ْيه َف َل ْن َي ُ َّ
َش ْيئًا َو َس َي ْج ِزي اهللَُّ َّ
الشاكِ ِري َن﴾ [آل عمران]144 :؟
قال أحدهم :روي أنه ملا كان يوم أحد اهنزم الناس ،فقال بعض الناس :قد أصيب
حممد فأعطوهم بأيديكم ،فإنام هم إخوانكم ،وقال بعضهم :إن كان حممد أصيب أال ما
﴿و َما حمُ ََّمدٌ
متضون عىل ما مىض عليه نبيكم حتى تلحقوا به ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية يف ذلكَ :
ِ
ِِ
ِ
إِ َّال َر ُس ٌ
ب ع ََىل
الر ُس ُل َأ َفإِ ْن َم َ
ات َأو ُقت َل ا ْن َق َل ْب ُت ْم ع ََىل َأ ْع َقابِ ُك ْم َو َم ْن َينْ َقلِ ْ
ول َقدْ َخ َل ْت م ْن َق ْبله ُّ

ِ ِ
َان لِنَ ْف ٍ
الشاكِ ِري َن َو َما ك َ
رض اهللََّ َش ْيئًا َو َس َي ْج ِزي اهللَُّ َّ
وت إِ َّال بِإِ ْذ ِن اهللَِّ كِتَا ًبا
س َأ ْن َمت ُ َ
عَق َب ْيه َف َل ْن َي ُ َّ
ِِ ِ
اب ْاآل ِخ َر ِة ُنؤْ تِ ِه ِمن َْها َو َسن َْج ِزي َّ
الشاكِ ِري َن
اب الدُّ ْن َيا ُنؤْ ته من َْها َو َم ْن ُي ِر ْد َث َو َ
ُمؤَ َّج ًال َو َم ْن ُي ِر ْد َث َو َ
ِ
و َك َأين ِمن نَبِي َقات ََل معه ِربي َ ِ
اهب ْم ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ َو َما َض ُع ُفوا َو َما
َ َ ُ ِّ ُّ
ون كَث ٌري َف َام َو َهنُوا ملَا َأ َص َ ُ
َ ِّ ْ ْ ٍّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص ِاب ِري َن َو َما ك َ
رسا َفنَا ِيف
ب َّ
اس َتكَا ُنوا َواهللَُّ ُحي ُّ
ْ
َان َق ْو َهل ُ ْم إ َّال َأ ْن َقا ُلوا َر َّبنَا اغْف ْر َلنَا ُذ ُنو َبنَا َوإ ْ َ

اب الدُّ ْن َيا َو ُح ْس َن َث َو ِ
اب
ْرصنَا ع ََىل ا ْل َق ْو ِم ا ْلكَافِ ِري َن َفآت ُ
َاه ُم اهللَُّ َث َو َ
َأ ْم ِرنَا َو َث ِّب ْت َأ ْقدَ ا َمنَا َوان ُ ْ
ْاآل ِخر ِة واهللَُّ ُحيِب املُْح ِ
سنِنيَ ﴾ [آل عمران 144 :ـ ]148؟ ()1
ُّ ْ
َ َ
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة تأكيد قرآين عىل أحد املبادئ اإلسالمية
( )2من وحي القرآن ()293 /6
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اإليامنية ،وهو أن غياب القيادة ،مهام كانت عظيمة ،ال يوقف املسرية وال يلغي الرسالة،
ألن عظمة القائد يف حساب الرساالت ال جتمدها عند حدود حياته لتنتهي بانتهاء حياته،
بل متثل ـ بدال من ذلك ـ خطوة أوىل نحو االنطالقة املستمرة يف الدرب الطويل ،ومرحلة
متقدمة من مراحل العمل ،ثم تتبع اخلطوة خطوات عىل الطريق ،وتنطلق املراحل اجلديدة
عىل درب املرحلة القديمة.
قال آخر( :)1ذلك أن الرسالة هي األصل والقاعدة ،والقيادات املتتابعة متثل دور
احلملة هلا ،فقيمتهم بمقدار ما يقدمون هلا من خدمات وتضحيات ،وعظمتهم بقدر ما
يواجهونه من مواقف الصدق واإلخالص ،األمر الذي يلغي من املسرية عبادة الشخصية
التي توحي بأن الشخص هو األساس والرسالة شأن من شؤونه وميزة من ميزاته ،وليس
األمر بالعكس ،كام هو منطق الرساالت.
قال آخر( :)2وهلذا كان القرآن الكريم حاسام يف معركة أحد عند ما تعرضت حياة
الرسول  للخطر ،وظن بعض الناس أنه قد مات ،وصاح بعضهم :إن حممدا قد قتل،
وحدثت البلبلة واالرتباك وانكفأ الناس عن رسول اهلل  وما بقي معه إال قليل ،وقال
البعض :ليتنا نجد من يأخذ لنا األمان من أيب سفيان ،وقال آخرون :لو كان حممد نبيا مل
يقتل ،أحلقوا بدينكم األول ،كام يروي املؤرخون ذلك وغريه ،يف اخلط السلبي للقضية.
قال آخر :أما يف اخلط اإلجيايب الذي يمثل الثبات عىل اإلسالم حتى يف غياب
الرسول القائد ،فتمثله لنا القصة التي ينقلها املفرسون :أن رجال من املهاجرين مر عىل رجل
من األنصار وهو يتشحط يف دمه ،فقال :يا فالن ،أشعرت أن حممدا قد قتل؟ فقال
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األنصاري( :إن كان حممد قد قتل فقد بلغ ،فقاتلوا عن دينكم) ()1

قال آخر :ويف رواية أخرى أن أنس بن النرض مر بعمر بن اخلطاب وطلحة بن عبيد
اهلل يف رجال من املهاجرين واألنصار ،وقد ألقوا بأيدهيم فقال أنس :ما جيلسكم؟ قالوا :قد
قتل حممد رسول اهلل ،قال( :وما تصنعون باحلياة بعده؟ قوموا فموتوا عىل ما مات عليه
رسول اهلل) ،واستقبل القوم فقاتل حتى قتل(.)2
قال آخر( :)3وتقرر اآلية الكريمة أن الذي ينقلب عىل عقبيه بعد موت الرسول بأن
يكفر أو ينحرف عن احلق الذي بلغه الرسول وأوىص به ،سوف يرض نفسه ألنه يسري هبا يف
طريق اهلالك والدمار ،ولن يرض اهلل شيئا ،ألن رساالت اهلل ال تتوقف أو تتجمد عند كفر
كافر أو انحراف منحرف مهام كان دوره ،ومهام كانت درجته وطبقته ،فإن املسرية تبقى
وتتقدم.
قال اإلمام :بورك فيكم ،ويف اآلية الكريمة بيان ألصناف أتباع رسول اهلل  وأتباع
الرسل مجيعا ،وأن منهم األقوياء الثابتون الذين مل يغريوا ومل يبدلوا ،وفيهم الضعفاء الذين
قد يغريوا ويبدلوا ألوهى سبب ،وقد حصل ما ورد يف اآلية الكريمة من النبوءة ،كام حذر
رسول اهلل  وأخرب ..باإلضافة إىل ذلك ففيها إشارة إىل أن االبتالء احلقيقي لألمة سيبدأ
بعد وفاة نبيها .
﴿سنُ ْل ِقي ِيف ُق ُل ِ
وب ا َّل ِذي َن َك َف ُروا
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
الرعْب بِام َأ ْرش ُكوا بِاهللَِّ ما َمل ينَزِّ ْل بِ ِه س ْل َطانًا وم ْأو ُاهم النَّار وبِئْس م ْثوى ال َّ ِ
ظاملنيَ ﴾ [آل عمران:
َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
َ ُْ
ُ
ُّ َ َ َ
]151؟
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ق ال أحدهم :روي أنه ملا ارحتل أبوسفيان واملرشكني يوم أحد متوجهني إىل مكة،
انطلقوا حتى بلغوا بعض الطريق ثم إهنم ندموا وقالوا :بئس ما صنعنا قتلناهم حتى إذا مل
يبق منهم إال الرشيد تركناهم ،ارجعوا فاستأصلوهم ،فلام عزموا عىل ذلك ألقى اهلل تعاىل
يف قلوهبم الرعب حتى رجعوا عام عزموا ،وأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2أي إنه سبحانه سيحكم املؤمنني ىف أعدائهم الكافرين ،ويلقي ىف
قلوهبم الرعب بسبب إرشاكهم باهلل أصناما ومعبودات مل يقم برهان من عقل وال نقل عىل
ما زعموا من ألوهيتها ،وكوهنا واسطة بني اهلل وخلقه ،وإنام قلدوا ىف ذلك آباءهم الذين
ضلوا من قبل ،ومن ثم كانوا عرضة الضطراب القلب ،واتباع خطوات الوهم ،فهم
يعدون الوساوس أسبابا ،واهلواجس مؤثرات وعلال ،ويرجون اخلري مما ال يرجى منه اخلري،
وخيافون مما ال خياف منه الضري.
قال آخر( :)3وىف اآلية إيامء إىل بطالن الرشك ،وسوء أثره ىف النفوس ،إذ طبيعته
تورث القلوب الرعب ،باعتقاد أن لبعض املخلوقات تأثريا غيبيا وراء السنن اإلهلية،
واألسباب العادية ،فاملرشكون الذين جاهدوا احلق ،وآثروا مقارعة الداعي ومن استجاب
له بالسيف ،بغيا وعدوانا يرتابون فيام هم فيه ويتزلزلون إذا شاهدوا الذين دعوهم ثابتني
مطمئنني ،وال يزال ارتياهبم يزيد حتى متتىلء قلوهبم رعبا.
قال آخر( :)4وبعد أن بني أحوال هؤالء املرشكني ىف الدنيا من وقوع اخلوف واهللع
ىف قلوهبم ،ذكر أحواهلم ىف اآلخرة فقال﴿ :وم ْأو ُاهم النَّار وبِئْس م ْثوى ال َّ ِ
ظاملنيَ ﴾ [آل عمران:
َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
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 ]151أي إن مسكنهم النار بسبب ظلمهم ألنفسهم بالكفر واجلحود ومعاندة احلق ومقاومة
أهله ،وظلمهم للناس بسوء املعاملة.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ففيها بيان لعناية اهلل تعاىل بعباده
الصاحلني ومحايته هلم ..وأن الرعب جند من جنود اهلل حيمي به الصادقني من عباده ،لريدع
به املعتدين عليهم.
﴿و َل َقدْ َصدَ َق ُك ُم اهللَُّ َوعْدَ ُه إِ ْذ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
حتسوهنم بِإِ ْذنِ ِه حتَّى إِ َذا َف ِش ْل ُتم و َتنَازَ ْع ُتم ِيف ْاألَم ِر وعَصي ُتم ِمن بع ِد ما َأرا ُكم ما ُ ِ
حت ُّب َ
ون ِمنْ ُك ْم
ْ َ
َ
ْ َ َ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ َ
ْ
َ ُ ُّ َ ُ ْ
ِ
ِ
رص َف ُك ْم َعن ُْه ْم لِ َي ْبتَلِ َي ُك ْم َو َل َقدْ َع َفا َعنْ ُك ْم َواهللَُّ
َم ْن ُي ِريدُ الدُّ ْن َيا َومنْ ُك ْم َم ْن ُي ِريدُ ْاآلخ َر َة ُث َّم َ َ

ُذو َف ْض ٍل ع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [آل عمران]152 :؟

قال أحدهم :روي أنه ملا رجع رسول اهلل  إىل املدينة وقد أصيبوا بام أصيبوا يوم
أحد ،قال ناس من أصحابه :من أين أصابنا هذا وقد وعدنا اهلل النرص؟ فأنزل اهلل تعاىل
اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2أي ولقد وىف لكم ربكم بوعده الذي وعدكم عىل لسان رسوله
حممد  من النرص عىل العدو حني تقتلونه قتال ذريعا بتيسري اهلل ومعونته ،وكان رسول اهلل
ِ
َص ْي ُت ْم
﴿حتَّى إِ َذا َفش ْل ُت ْم َو َتنَازَ ْع ُت ْم ِيف ْاألَ ْم ِر َوع َ
 وعدهم النرص يومئذ إن انتهوا إىل أمرهَ ..
ِمن بع ِد ما َأرا ُكم ما ُ ِ
حت ُّب َ
ون﴾ [آل عمران ،]152 :أي صدقكم اهلل وعده حتى ضعفتم ىف الرأى
ْ َْ َ َ ْ َ
والعمل ،فلم تقووا عىل حبس أنفسكم عن الغنيمة ،وتنازعتم ،فقال بعضكم :ما بقاؤنا هنا
وقد اهنزم املرشكون؟ وقال آخرون :ال نخالف أمر الرسول  ،وعصيتم رسولكم
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( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.125

226

وقائدكم برتك أكثر الرماة للمكان الذي أقامهم فيه حيمون ظهور املقاتلة بنصح املرشكني
بالنبل ،من بعد ما أراكم ما حتبون من النرص والظفر ،فصربتم عىل الرضاء ومل تصربوا عىل
الرساء ..وصفوة القول :إن اهلل نرصكم عىل عدوكم إىل أن كان منكم الفشل والتنازع
وعصيان أمر قائدكم  ، فانتهى النرص ،ألن اهلل تعاىل إنام وعدكم النرصة برشط التقوى
والصرب عىل الطاعة.
﴿من بع ِد ما َأرا ُكم ما ُ ِ
قال آخر( :)1وىف قوله تعاىلِ :
حت ُّب َ
ون﴾ [آل عمران ]152 :تنبيه إىل
ْ َْ َ َ ْ َ
عظم املعصية ،ألنه كان من حقهم حني رأوا إكرام اهلل هلم بإنجاز الوعد أن يمتنعوا عن
عصيانه ،فلام أقدموا عليه ال جرم سلبهم اهلل ذلك اإلكرام وأذاقهم وبال أمرهمِ ..
﴿منْ ُك ْم
َم ْن ُي ِريدُ الدُّ ْن َيا﴾ [آل عمران ]152 :وهم الذين تركوا مقعدهم الذي أقعدهم فيه رسول اهلل 
﴿و ِمنْ ُك ْم َم ْن ُي ِريدُ ْاآل ِخ َرةَ﴾ [آل عمران ]152 :وهم
ىف الشعب من أحد وذهبوا وراء الغنيمةَ ..

الذين ثبتوا من الرماة مع قائدهم عبد اهلل بن جبري وهم نحو عرشة وكان الرماة قبال نحو
ِ ِ
م﴾ [آل
رص َف ُك ْم َعن ُْه ْم ل َي ْبتَل َي ُك ْ
مخسني ،والذين ثبتوا مع النبي  وهم ثالثون رجالُ ﴿ ..ث َّم َ َ
عمران ]152 :أي ثم كفكم عنهم حتى حتولت احلال من النرصة إىل ضدها ،ليعاملكم معاملة
من يمتحن ،ليستبني أمركم وثباتكم عىل اإليامن.
قال آخر( :)2واخلالصة :إن اهلل صدقكم وعده ،فكنتم تقتلوهنم بإذنه ومعونته قتل
حس واستئصال ،ثم رصفكم عنهم بفشلكم وتنازعكم وعصيانكم ،وحال بينكم وبني متام
النرص ليمتحنكم بذلك ،ليكون ذلك ابتالء واختبارا لكم يمحصكم به ،ويميز الصادقني
﴿و َل َقدْ َع َفا َعنْ ُك ْم﴾ [آل عمران ]152 :بذلك التمحيص الذي حما أثر الذنب من
من املنافقنيَ ..
نفوسكم حتى رصتم كأنكم مل تفشلوا ،وقد استبان أثر هذا العفو فيام بعد ،كام حدث ىف
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﴿واهللَُّ ُذو َف ْض ٍل ع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [آل عمران ]152 :أي واهلل ذو فضل
وقعة (محراء األسد)َ ..
وطول عىل أهل اإليامن به وبرسوله ،فيعفو عن كثري مما يستوجبون به العقوبة من الذنوب،
وال يذرهم عىل ما هم عليه من تقصري هيبط بنفوس بعض ،وضعف يلم بآخرين ،بل
يمحص ما ىف صدورهم حتى يكونوا من املخلصني الطائعني املخبتني.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ففي اآلية الكريمة دعوة للبحث عن
أسباب اهلزائم واالنتكاسات؛ فاهلل أكرم من أن يتخىل عن عباده إال إذا ختلوا هم عنه أو عام
أمرهم به.
﴿و َما ك َ
َان لِنَبِ ٍّي َأ ْن َي ُغ َّل َو َم ْن َي ْغ ُل ْل
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ي ْأ ِ
ت بِ َام غ ََّل َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ُث َّم ُت َو َّىف ُك ُّل َن ْف ٍ
س َما ك ََس َب ْت َو ُه ْم َال ُي ْظ َل ُم َ
ون﴾ [آل عمران]161 :؟
َ
قال أحدهم :روي أنه فقدت قطيفة محراء يوم بدر مما أصيب من املرشكني ،فقال
أناس :لعل النبي  أخذها ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أن رسول اهلل  بعث طالئع ،فغنم النبي  غنيمة
وقسمها بني الناس ومل يقسم للطالئع شيئا ،فلام قدمت الطالئع قالوا :قسم الفيء ومل يقسم
لنا ،فنزلت(.)2
قال آخر :ومثله ما روي أهنا نزلت حني ترك الرماة املركز يوم أحد طلبا للغنيمة،
وقالوا :نخشى أن يقول رسول اهلل ( :من أخذ شيئا فهوله) ،وأن ال يقسم الغنائم كام مل
يقسم يوم بدر ،فقال النبي ( : ظننتم أنا نغل وال نقسم لكم) ،فأنزل اهلل تعاىل هذه
اآلية(.)3
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قال آخر :ومثله ما روي أن أرشاف الناس استدعوا رسول اهلل  أن خيصصهم
بيشء من الغنائم ،فنزلت هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيكم ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة رد عىل بعض التعلالت الواهية التي متسك
هبا بعض املقاتلني يف غزوة أحد ،ذلك أن بعض الرماة عندما أرادوا ترك مواقعهم احلساسة
يف اجلبل لغرض مجع الغنائم ،أمرهم قائدهم بالبقاء فيها ،ألن الرسول  لن حيرمهم من
الغنائم ،ولكن تلك اجلامعة الطامعة يف حطام الدنيا اعتذرت لذلك بعذر خيفي حقيقتهم
الواقعية ،إذ قالوا :نخشى أن يتجاهلنا النبي  عند تقسيم الغنائم فال يقسم لنا ،قالوا هذا
وأقبلوا عىل مجع الغنائم تاركني مواقعهم التي كلفوا بحراستها فوقع ما وقع من عظائم
األمور وجالئل املصائب.
﴿و َما ك َ
َان لِنَبِ ٍّي
قال آخر( :)3وهلذا رد اهلل تعاىل عىل زعمهم وتصورهم هذا فقالَ :
َأ ْن َي ُغ َّل﴾ [آل عمران ]161 :أي أنكم تصورتم وظننتم أن النبي  خيونكم ،واحلال أنه ليس
لنبي أن يغل وخيون أحدا..فاهلل سبحانه ينزه يف هذه اآلية الكريمة مجيع األنبياء والرسل من
اخليانة ،ويقول :إن هذا األمر ال يصلح ـ أساسا ـ لألنبياء ،وال يتناسب أساسا مع مقامهم
العظيم ،ذلك أن اخليانة ال تتناسب مع النبوة ،فإذا كان النبي خائنا مل يمكن الوثوق به يف
أداء الرسالة وتبليغ األحكام اإلهلية.
قال آخر( :)4وغري خفي أن هذه اآلية الكريمة تنفي عن األنبياء عليهم السالم مطلق
اخليانة سواء اخليانة يف قسمة الغنائم أو حفظ أمانات الناس وودائعهم ،أو أخذ الوحي
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وتبليغه للعباد ..ذلك أنه من املستحيل أن يثق أحد بأمانة النبي يف احلفاظ عىل وحي اهلل،
وتبليغه وأدائه ،ثم حيتمل ـ والعياذ باهلل ـ أن خيون النبي يف غنائم احلرب ،أو يقيض بام ليس
بحق ،وحيكم بام ليس بعدل ،وحيرم أهلها منها من غري سبب.
قال آخر( :)1و اخليانة حمظورة عىل كل أحد ،نبيا كان أو غري نبي ،ولكن حيث إن
الكالم هنا يدور حول اعتذار تلك اجلامعة املتمردة وتصوراهتم اخلاطئة حول النبي األكرم
 لذلك ذكرت اآلية الكريمة األنبياء أوال ،ثم عممت كام قال تعاىل﴿ :ومن ي ْغ ُل ْل ي ْأ ِ
ت بِ َام
َ
َ َ ْ َ
غ ََّل َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة﴾ [آل عمران ]161 :أي أن كل من خيون سيأيت يوم القيامة وهو حيمل عىل كتفه
وثيقة خيانته ،أو يصحبه معه إىل املحرش ،وهكذا يفتضح أمام اجلميع ،وتنكشف أوراقه
وتعرف خيانته.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وفيها دعوة إىل الثقة املطلقة برسول اهلل  وعصمته وأنه
ال يقول وال يفعل إال ما أمر به ..وفيها بيان لعظم عناء رسول اهلل  من كل أصناف الناس
حتى من أتباعه.
﴿و َال َحت َْس َب َّن ا َّل ِذي َن ُقتِ ُلوا ِيف َسبِ ِ
يل
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
اهللَِّ َأ ْم َواتًا َب ْل َأ ْح َيا ٌء ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم ُي ْرزَ ُق َ
ون﴾ [آل عمران]169 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت فيام أخرب عنه رسول اهلل  بقوله( :ملا أصيب إخوانكم
بأحد جعل اهلل أرواحهم يف أجواف طري خرض ترد أهنار اجلنة وتأكل من ثامرها وتأوي إىل
قناديل من ذهب معلقة يف ظل العرش ،فلام وجدوا طيب مأكلهم ومرشهبم ومقيلهم قالوا:
من يبلغ إخواننا عنا أنا يف اجلنة نرزق ،لئال يزهدوا يف اجلهاد وال ينكلوا يف احلرب) ،فقال
اهلل عز وجل( :أنا أبلغهم عنكم) ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)2
( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.128
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قال آخر :ومثله ما روي أهنا نزلت يف أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة
أورسور حترسوا وقالوا :نحن يف نعمة والرسور وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا يف القبور ،فأنزل
اهلل تعاىل اآلية تنفيسا عنهم وإخبارا عن حال قتالهم(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف اآلية الكريمة تطمني للمؤمنني ،وكبت وحرسة للكافرين
واملنافقني ..وهي تذكر أن هؤالء الذين قتلوا ىف سبيل اهلل ،قد استوفوا آجاهلم ىف الدنيا ،ومل
يذهب القتل بساعة من أعامرهم ،فام قتل منهم قتيل إال بعد أن انتهى أجله املقدور له عند
اهلل ..ثم إن هؤالء القتىل (شهداء) أي حضور ،مل يغيبوا ،ومل يصريوا إىل عامل الفناء والعدم،
وإنام هم أحياء حياة باقية خالدة ،ال يذوقون فيها املوت ..وهذا هو الذي يصري إليه كل من
يموت من الناس .من مؤمنني وكافرين ..وهذا هو الذي يؤمن به املؤمنون باهلل ،فال يرون
ىف املوت خامتة اإلنسان وانتهاء دوره ىف الوجود ،وإنام يرون املوت رحلة من عامل إىل عامل،
ونقلة من دار إىل دار ..من دار الفناء والزوال إىل دار البقاء واخللود ،ومن عامل التكليف
واالبتالء ،إىل عامل احلساب واجلزاء.
قال آخر( :)3ومن أجل هذا يستخف املؤمنون باملوت ،وال يكرب عليهم خطبه ،ألهنم
ينظرون إىل احلياة اخلالدة بعده ،ويعملون هلا ،ليسعدوا فيها ،ولينعموا بنعيمها املعد لعباده
اهلل الصاحلني ..أما غري املؤمنني باهلل ،فإهنم ال يؤمنون باليوم اآلخر ،وال يعتقدون أن وراء
احلياة الدنيا حياة ،وأهنم إذا ماتوا صاروا إىل تراب وعدم ..وهلذا يشتد حرصهم عىل احلياة،
ويعظم جزعهم من املوت ،إذ كان العدم ـ كام يتصورن ـ هو الذي ينتظرهم بعده..
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فتتضاعف حرسهتم عىل من مات منهم ،ويشتد حزهنم عليه ،ألهنم ـ حسب معتقدهم ـ ال
يلتقون به أبدا ..وهذه هى احلقيقة ..األموات مجيعا ،ليسوا بأموات عىل احلقيقة ،وإنام هم
أحياء ىف العامل اآلخر..
قال آخر( :)1لكن القرآن الكريم مل يكشف هذه احلقيقة كلها ،ومل يظهر منها إال ما
يمأل قلوب الكافرين واملنافقني حرسة وأملا ،وإال ما يبعث ىف قلوب املؤمنني العزاء والرضا،
﴿و َال َحت َْس َب َّن ا َّل ِذي َن ُقتِ ُلوا ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ َأ ْم َواتًا َب ْل
إذ ينظر هؤالء وأولئك مجيعا إىل قوله تعاىلَ :
َأ ْح َيا ٌء ِعنْدَ َر ِّ ِهب ْم ُي ْرزَ ُق َ
ون﴾ [آل عمران ]169 :فيجدون هؤالء القتىل أحياء ىف العامل العلوي،
َاه ُم اهللَُّ ِم ْن َف ْضلِ ِه﴾ [آل عمران،]170 :
يرزقون من نعيمه ،ويطعمون من طيباتهَ ﴿ :ف ِر ِحنيَ بِ َام آت ُ
فهؤالء القتىل الذين ينظر إليهم املرشكون واملنافقون نظر شامتة وتشف ،عىل حني ينظر
إليهم إخواهنم وأحباهبم نظرة حزن وأسى هلذه امليتة التي ماتوا عليها ـ هؤالء القتىل قد
أرشفوا عىل الدنيا من عليائهم ،ينعمون بام أتاهم اهلل من فضله ،وإنه لفضل عميم ،يمأل
القلوب هبجة ومرسة ..فيحزن لذلك املرشكون واملنافقون ،ويتعزى به ،ويستبرش املؤمنون.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ففي اآلية الكريمة ترغيب يف الشهادة يف
سبيل اهلل لنرصة احلق والدفاع عنه ،وإخبار بأن من انترص للحق أعظم من أن يستطيع
األعداء قتله أو قتل احلق الذي محاه ودافع عنه ودعا إليه.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن است ََجا ُبوا هللَِّ َوالرس ِ
ول ِم ْن
َّ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم﴾ [آل عمران]172 :؟
اهب ُم ا ْل َق ْر ُح ل َّلذي َن َأ ْح َسنُوا منْ ُه ْم َوا َّت َق ْوا َأ ْج ٌر عَظ ٌ
َب ْعد َما َأ َص َ ُ
قال أحدهم :روي أن رسول اهلل  استنفر الناس بعد أحد حني انرصف املرشكون،
فاستجاب له سبعون رجال ،فطلبهم فلقي أبوسفيان عريا من خزاعة ،فقال هلم :إن لقيتم
( )1التفسري القرآين للقرآن ()641 /2
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حممدا يطلبني فأخربوه أين يف مجع كثري ،فلقيهم النبي  فسأهلم عن أيب سفيان فقالوا:
لقيناه يف مجع كثري ونراك يف قلة وال نأمنه عليك ،فأبى رسول اهلل  إال أن يطلبه ،فسبقه
الش ْي َط ُ
أبوسفيان ،فدخل مكة ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية فيهم حتى بلغ ﴿إِن ََّام َذلِ ُك ُم َّ
ف
ان ُخي َِّو ُ
وهم و َخا ُف ِ
ِ
ون ِإ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [آل عمران]175 :؟(.)1
َأ ْول َيا َء ُه َف َال َختَا ُف ُ ْ َ
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2هذه اآلية الكريمة تذكر احلالة النفسية القوية التي كان يعيشها النبي


والذين آمنوا معه ضد كل أساليب االهنزام الروحي التي كان األعداء حياولون أن

يثريوها يف عمق مشاعرهم ،من أجل أن هيزموهم يف الداخل قبل أن يعملوا عىل هزيمتهم
يف املعركة ،وهي تنطلق يف هذا اجلو لتؤكد عىل قيمة اجلانب اإليامين الذي يربط القوة باهلل،
يف تأكيد هذا املوقف الصلب الذي ال خياف وال يستكني.
قال آخر( :)3والقرح مفرد القروح ،وهي حال خاصة تصيب اجلرح ،وقد جاءت
عىل سبيل الكناية عن حالة األمل الناتج عن اهلزيمة يف ما كانوا يعيشه املؤمنون من مشاعر
وإحساسات عميقة صعبة ،فلم هتزمهم بل صمدوا للتحديات املستقبلية التي دعاهم اهلل
ورسوله ملواجهتها ،فاستجابوا للدعوة ،ألهنم كانوا يشعرون بأن أعداء الرسالة لن يكتفوا
بمعركة واحدة ضد اإلسالم ،ينترصون أو ينهزمون فيها ،بل هناك حرب مستمرة ،ما دامت
الرسالة تتقدم يف خطواهتا الثابتة إىل األمام ..وهلذا كان االستعداد النفيس للمسلمني
مستمرا للدخول يف املعركة اجلديدة عند ما تنتهي املعركة السابقة.
قال آخر( :)4وقد حفظ اهلل هلم هذا املوقف يف خط التقوى ويف روح اإلحسان،
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فأعطاهم األجر العظيم الذي يوازي عظمة الروح واملوقف﴿ :لِ َّل ِذي َن َأ ْح َسنُوا ِمن ُْه ْم َوا َّت َق ْوا
ِ
يم﴾ [آل عمران ]172 :وربام نستشعر من هذه الفقرة يف اآلية أن اهلل يعطي ثوابه للذين
َأ ْج ٌر عَظ ٌ
يتحركون يف مواقفهم من مواقع التقوى واإلحسان الكامنة يف نفوسهم ،املتحركة يف أعامهلم
املستقبلية يف اخلط املستقيم.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة وصف للصادقني من املؤمنني،
وأن عالمتهم الكربى الثبات يف وقت الشدائد ،ألنه عالمة اليقني.
ِ
اس
َّاس إِ َّن النَّ َ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :ا َّلذي َن َق َال َهل ُ ُم الن ُ
مج ُعوا َل ُك ْم َف ْ
اخ َش ْو ُه ْم َفزَ ا َد ُه ْم إِ َيامنًا َو َقا ُلوا َح ْس ُبنَا اهللَُّ َونِ ْع َم ا ْل َوكِ ُيل﴾ [آل عمران]173 :؟
َقدْ َ َ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يوم أحد بعد القتل واجلراحة ،فبعدما انرصف
املرشكون أبوسفيان وأصحابه قال نبي اهلل  ألصحابه( :أال عصابة تشدد ألمر اهلل فتطلب
عدوها فإنه أنكى للعدووأبعد للسمع) ،فانطلق عصابة عىل ما يعلم اهلل من اجلهد حتى إذا
كانوا بذي احلليفة جعل األعراب والناس يأتون عليهم ،يقولون هذا أبوسفيان مائل
ِ
َّاس
َّاس إِ َّن الن َ
بالناس ،فقالوا :حسبنا اهلل ونعم الوكيل ،فأنزل اهلل تعاىل﴿ :ا َّلذي َن َق َال َهل ُ ُم الن ُ
مج ُعوا َل ُك ْم َف ْ
اخ َش ْو ُه ْم َفزَ ا َد ُه ْم إِ َيامنًا َو َقا ُلوا َح ْس ُبنَا اهللَُّ َونِ ْع َم ا ْل َوكِ ُيل َفا ْن َق َل ُبوا بِنِ ْع َم ٍة ِم َن اهللَِّ
َقدْ َ َ

م﴾ [آل عمران 173 :ـ ]174؟ ()1
َو َف ْض ٍل َمل َيمسس ُهم سوء َوا َّت َب ُعوا ِر ْض َو َ
ان اهللَِّ َواهللَُّ ُذو َف ْض ٍل عَظِي ٍ

ْ ْ َ ْ ْ ُ ٌ

قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال آخر( :)2يف هذه اآلية الكريمة يبني اهلل تعاىل إحدى العالئم احلية الستقامة
ِ
مج ُعوا َل ُك ْم َف ْ
اخ َش ْو ُه ْم َفزَ ا َد ُه ْم
َّاس َقدْ َ َ
َّاس إِ َّن الن َ
املؤمنني وثباهتم ،فيقول﴿ :ا َّلذي َن َق َال َهل ُ ُم الن ُ
إِ َيامنًا َو َقا ُلوا َح ْس ُبنَا اهللَُّ َونِ ْع َم ا ْل َوكِ ُيل﴾ [آل عمران ..]173 :ثم بعد ذكر هذه االستقامة الواضحة
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()7 /3
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وهذا اإليامن البارز يذكر اهلل تعاىل نتيجة عملهم ،فيقولَ ﴿ :فا ْن َق َل ُبوا بِنِ ْع َم ٍة ِم َن اهللَِّ َو َف ْض ٍل﴾
[آل عمران ،]174 :وأي نعمة وأي فضل أعظم وأعىل من أن ينهزم األعداء اخلطرون أمامهم
من دون أي صدام أو لقاء.
قال آخر( :)1والفرق بني النعمة والفضل ،هو أن النعمة هي األجر بقدر
االستحقاق ،والفضل هو النفع الزائد عىل قدر اإلستحقاق ..وتأكيدا هلذا قال تعاىلَ :
﴿مل ْ
﴿وا َّت َب ُعوا ِر ْض َو َ
ان اهللَِّ َواهللَُّ ُذو َف ْض ٍل عَظِي ٍم﴾
َي ْم َس ْس ُه ْم ُسو ٌء﴾ [آل عمران ]174 :مضافا إىل أهنم َ
[آل عمران ،]174 :فهو فضل عظيم ينتظر املؤمنني احلقيقيني ،واملجاهدين الصادقني.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة وصف للصادقني املوقنني
بنرص اهلل ،والذين ال يتزعزعون مهام كانت قوة عدوهم ،ألن أملهم يف اهلل ال يف قوهتم.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ما ك َ
َان اهللَُّ لِ َي َذ َر املُْؤْ ِمنِنيَ ع ََىل َما
ِ
َان اهللَُّ لِ ُي ْطلِ َع ُك ْم ع ََىل ا ْل َغ ْي ِ
يث ِم َن ال َّط ِّي ِ
ب َو َما ك َ
اخلَبِ َ
َأ ْن ُت ْم َع َل ْي ِه َحتَّى َي ِميزَ ْ
جيتَبِي
ب َو َلك َّن اهللََّ َ ْ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
يم﴾ [آل عمران]179 :؟
م ْن ُر ُسله َم ْن َي َشا ُء َفآمنُوا بِاهللَِّ َو ُر ُسله َو ِإ ْن ُتؤْ منُوا َو َت َّت ُقوا َف َل ُك ْم َأ ْج ٌر عَظ ٌ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت عندما قالت قريش :تزعم يا حممد أن من خالفك
فهويف النار واهلل عليه غضبان ،وأن من اتبعك عىل دينك فهومن أهل اجلنة واهلل عنه راض،
فأخربنا بمن يؤمن بك ومن ال يؤمن بك؟ فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يذكر اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة أنه ليس من شأن اهلل تعاىل،
وليس من مقتىض ألوهيته ،وليس من فعل سنته ،أن يدع الصف املسلم خمتلطا غري مميز
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يتوارى املنافقون فيه وراء دعوى اإليامن ،ومظهر اإلسالم ،بينام قلوهبم خاوية من بشاشة
اإليامن ،ومن روح اإلسالم ..فقد أخرج اهلل األمة املسلمة لتؤدي دورا كونيا كبريا،
ولتحمل منهجا إهليا عظيام ،ولتنشئ يف األرض واقعا فريدا ،ونظاما جديدا ..وهذا الدور
الكبري يقتيض التجرد والصفاء والتميز والتامسك ،ويقتيض أال يكون يف الصف خلل ،وال
يف بنائه دخل ..وبتعبري خمترص يقتيض أن تكون طبيعة هذه األمة من العظمة بحيث تسامي
عظمة الدور الذي قدره اهلل هلا يف هذه األرض وتسامي املكانة التي أعدها اهلل هلا يف اآلخرة.
قال آخر( :)1وكل هذا يقتيض أن يصهر الصف ليخرج منه اخلبث ،وأن يضغط
لتتهاوى اللبنات الضعيفة ،وأن تسلط عليه األضواء لتتكشف الدخائل والضامئر ..ومن
ثم كان شأن اهلل تعاىل أن يميز اخلبيث من الطيب ،ومل يكن شأنه أن يذر املؤمنني عىل ما كانوا
عليه قبل هذه الرجة العظيمة ..كذلك ما كان من شأن اهلل تعاىل أن يطلع البرش عىل الغيب،
الذي استأثر به ،فهم ليسوا مهيئني بطبيعتهم التي فطرهم عليها لالطالع عىل الغيب،
وجهازهم البرشي الذي أعطاه اهلل هلم ليس مصمام عىل أساس استقبال هذا الغيب إال
بمقدار ..وهو مصمم هكذا بحكمة ..مصمم ألداء وظيفة اخلالفة يف األرض ،وهي ال
حتتاج لالطالع عىل الغيب ،ولو فتح اجلهاز اإلنساين عىل الغيب لتحطم ،ألنه ليس معدا
الستقباله إال باملقدار الذي يصل روحه بخالقه ،ويصل كيانه بكيان هذا الكون ،وأبسط ما
يقع له حني يعلم مصائره كلها ،أال حيرك يدا وال رجال يف عامرة األرض ،أو أن يظل قلقا
مشغوال هبذه املصائر ،بحيث ال تبقى فيه بقية لعامرة األرض ،من أجل ذلك مل يكن من شأن
اهلل سبحانه ،وال من مقتىض حكمته ،وال من جمرى سنته أن يطلع الناس عىل الغيب.
قال آخر( :)2وهلذا يذكر اهلل تعاىل أنه يميز اخلبيث من الطيب ،وحيقق شأنه وسنته يف
( )2يف ظالل القرآن ()525 /1

( )1يف ظالل القرآن ()525 /1

236

تطهري الصف املسلم ،وجتريده من الغبش ،ومتحيصه من النفاق ،وإعداده للدور الكوين
العظيم ،الذي أخرج األمة املسلمة لتنهض به عن طريق الرسالة ،وعن طريق اإليامن هبا أو
الكفر ،وعن طريق جهاد الرسل يف حتقيق مقتىض الرسالة ،وعن طريق االبتالء ألصحاهبم
يف طريق اجلهاد ..عن طريق هذا كله يتم شأن اهلل ،وتتحقق سنته ،ويميز اهلل اخلبيث من
الطيب ،ويمحص القلوب ،ويطهر النفوس ..ويكون من قدر اهلل ما يكون..
قال آخر( :)1وهكذا يرفع الستار عن جانب من حكمة اهلل ،وهي تتحقق يف احلياة
وهكذا تستقر هذه احلقيقة عىل أرض صلبة مكشوفة منرية ..وأمام مشهد احلقيقة متجلية
بسيطة مرحية ،يتجه إىل الذين آمنوا ليحققوا يف ذواهتم مدلول اإليامن ومقتضاه ،ويلوح هلم
بفضل اهلل العظيم ،الذي ينتظر املؤمننيَ ﴿ ..ف ِ
آمنُوا بِاهللَِّ َو ُر ُسلِ ِه َوإِ ْن ُتؤْ ِمنُوا َو َت َّت ُقوا َف َل ُك ْم َأ ْج ٌر
ِ
يم﴾ [آل عمران ..]179 :فيكون هذا التوجيه وهذا الرتغيب ،بعد ذلك البيان وذلك
عَظ ٌ
االطمئنان ،خري خامتة الستعراض األحداث يف أحد والتعقيب عىل هذه األحداث.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة بيان لسنة اهلل يف اختبار من
يزعمون ألنفسهم اإليامن ،ليميز الصادقني منهم عن غريهم ،وأن ذلك سار يف كل األجيال
ومجيع األمم.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :وما َأرس ْلنَا ِمن رس ٍ ِ
اع
ول إِ َّال ل ُي َط َ
ْ َ ُ
َ َ ْ َ

بِإِ ْذ ِن اهللَِّ َو َل ْو َأ َّهنُ ْم إِ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َجا ُء َ
الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا
اس َت ْغ َف َر َهل ُ ُم َّ
اس َت ْغ َف ُروا اهللََّ َو ْ
وك َف ْ
ِ
يام﴾ [النساء]64 :
اهللََّ ت ََّوا ًبا َرح ً
قال أحدهم :نزلت يف الرجل اليهودي والرجل املسلم اللذين حتاكام إىل كعب بن
األرشف(.)2
( )2الدر املنثور يف التفسري باملاثور ()520/4
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قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)1يف اآليات السابقة هلذه اآلية الكريمة شجب اهلل تعاىل التحاكم إىل
ِ
﴿وما َأرس ْلنَا ِم ْن رس ٍ
اع بِإِ ْذ ِن
ول إِ َّال ل ُي َط َ
َ ُ
حكام اجلور ،ويف هذه اآلية يقول تعاىل مؤكداَ ْ َ َ :
اهللَِّ﴾ [النساء ،]64 :أي أننا بعثنا األنبياء ليطاعوا بإذن اهلل وأمره وال خيالفهم أحد ،ألهنم كانوا
رسل اهلل وسفراءه كام كانوا رؤساء احلكومة اإلهلية أيضا ،وعىل هذا جيب عىل الناس أن
يطيعوهم من جهة بيان أحكام اهلل ومن جهة طريقة تطبيقها ،وال يكتفوا بمجرد ادعاء
اإليامن.
قال آخر( :)2ويستفاد من هذا أن اهلدف من إرسال الرسل وبعث األنبياء هو إطاعة
مجيع الناس هلم ،فإذا أساء بعض الناس استخدام حريتهم ومل يطيعوا األنبياء كان اللوم
متوجها إىل أنفسهم ال إىل أحد ..وهبذا تنفي اآلية الكريمة عقيدة اجلربيني الذين يقولون:
الناس صنفان :صنف كلف بالطاعة من البدء ،وصنف كلف باملعصية من البدء.
قال آخر( :)3كام أنه يستفاد من قوله تعاىل﴿ :بِإِ ْذ ِن اهللَِّ﴾ [النساء ]64 :أن كل ما عند
األنبياء من اهلل ..أو بعبارة أخرى :إن وجوب طاعتهم ليس بالذات ،بل هي ـ أيضا ـ بأمر
اهلل ومن ناحيته.
قال آخر( :)4ثم إنه سبحانه يرتك باب التوبة واإلنابة ـ عقيب تلك اآلية ـ مفتوحا عىل
العصاة واملذنبني ،وعىل الذين يراجعون الطواغيت ويتحاكمون إليهم أو يرتكبون معصية
﴿و َل ْو َأ َّهنُ ْم إِ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َجا ُء َ
اس َت ْغ َف َر
بنحو من األنحاء ،فيقولَ :
اس َت ْغ َف ُروا اهللََّ َو ْ
وك َف ْ
الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا اهللََّ ت ََّوا ًبا َر ِح ًيام﴾ [النساء ،]64 :ونرى أن اآلية الكريمة تقول بدل:
َهل ُ ُم َّ

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()302 /3

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()303 /3

( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()302 /3

( )4األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()303 /3

238

(عصوا أمر اهلل وحتاكموا إىل الطاغوت)﴿ :إِ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم﴾ [النساء ]64 :وفيها إشارة إىل
أن فائدة الطاعة ألمر اهلل وأمر الرسول تعود إليكم أنفسكم ،وإن خمالفة ذلك نوع من الظلم
توقعونه عىل أنفسكم ،ألهنا حتطم حياتكم املادية ،وتوجب ختلفكم وانحطاطكم من
الناحية املعنوية.
قال آخر( :)1وهذه اآلية الكريمة جتيب ضمنا عىل كل الذين يعتربون التوسل
برسول اهلل أو بالصاحلني نوعا من الرشك ،ألن اآلية ترصح بأن التوسل بالنبي



واالستشفاع به إىل اهلل ،وطلب اإلستغفار منه ملغفرة املعايص ،مؤثر وموجب لقبول التوبة
وشمول الرمحة اإلهلية ،فلو كانت وساطة النبي



ودعاؤه للعصاة املتوسلني به،

واالستشفاع به وطلب اإلستغفار منه رشكا ،فكيف يمكن أن يأمر القرآن العصاة واملذنبني
بمثل هذا األمر؟
قال آخر( :)2نعم ،غاية ما يف الباب أن عىل العصاة واملذنبني أنفسهم أن يتوبوا هم
ويرجعوا عن طريق اخلطأ ،ثم يستفيدوا ـ لقبول توبتهم ـ من استغفار النبي  ..ومن
البدهيي أن النبي  ليس من شأنه أن يغفر الذنوب ،بل شأنه يف املقام أن يطلب من اهلل
املغفرة خاصة.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة للطاعة املطلقة لرسول
اهلل  واالستشفاع به إىل اهلل ،وبيان لدور التواصل معه يف غفران اهلل تعاىل للعبد ،وهو ليس
مرتبطا بزمن دون زمن.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ل ُت ْب َل ُو َّن ِيف َأ ْم َوالِ ُك ْم َو َأ ْن ُف ِس ُك ْم
ِ
ِ
ِ
و َلتَسمعن ِمن ا َّل ِذين ُأو ُتوا ا ْلكِت ِ
ِ
ربوا
َ
َ
َ ْ َ ُ َّ َ
رش ُكوا َأ ًذى كَث ًريا َوإِ ْن ت َْص ِ ُ
َاب م ْن َق ْبل ُك ْم َوم َن ا َّلذي َن َأ ْ َ
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()303 /3
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َو َت َّت ُقوا َفإِ َّن َذلِ َك ِم ْن عَزْ ِم ْاألُ ُم ِ
ور﴾ [آل عمران]186 :؟
قال أحدهم :روي أن كعب بن األرشف اليهودي كان شاعرا ،وكان هيجوالنبي 
وحيرض عليه كفار قريش يف شعره ،وكان النبي  قدم املدينة وأهلها أخالط ،منهم
املسلمون ومنهم املرشكون ومنهم اليهود ،فأراد النبي  أن يستصلحهم كلهم ،فكان
املرشكون واليهود يؤذونه ويؤذون أصحابه أشد األذى ،فأمر اهلل تعاىل نبيه  بالصرب عىل
ذلك(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أن رسول اهلل  ركب عىل محار ،وأردف أسامة بن زيد
وراءه وسار يعود سعد بن عبادة يف بني احلارث بن اخلزرج قبل وقعة بدر ،حتى مر بمجلس
فيه عبد اهلل بن أيب ،وذلك قبل أن يسلم عبد اهلل بن أيب فإذا يف املجلس أخالط من املسلمني
واملرشكني عبدة األوثان واليهود ،ويف املجلس عبد اهلل بن رواحة فلام غشيت املجلس
عجاجة الدابة مخر عبد اهلل بن أيب أنفه بردائه ،ثم قال :ال تغربوا علينا ،فسلم رسول اهلل 
ثم وقف ،فنزل ودعاهم إىل اهلل ،وقرأ عليهم القرآن ،فقال عبد اهلل بن أيب :أهيا املرء إنه ال
أحسن مما تقول إن كان حقا فال تؤذنا به يف جمالسنا؟ ارجع إىل رحلك ،فمن جاءك فاقصص
عليه ،فقال عبد اهلل بن رواحة :بىل يا رسول اهلل ،فاغشنا به يف جملسنا فإنا نحب ذلك،
واستب املسلمون واملرشكون واليهود حتى كادوا يتساورون ،فلم يزل النبي  خيفضهم
حتى سكتوا ،ثم ركب النبي  دابته وسار حتى دخل عىل سعد بن عبادة ،فقال له( :يا
سعد أمل تسمع ما قال أبوحباب؟) ـ يريد عبد اهلل بن أيب قال :كذا وكذا ـ فقال سعد بن
عبادة :يا رسول اهلل اعف عنه واصفح فوالذي أنزل عليك الكتاب ،لقد جاء اهلل باحلق
الذي نزل عليك ،وقد اصطلح أهل هذه البحرية عىل أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة ،فلام
( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.134
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رد اهلل ذلك باحلق الذي أعطاك رشق بذلك ،فذلك فعل به ما رأيت ،فعفا عنه رسول اهلل
 فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2بعد أن سىل اهلل تعاىل نبيه  يف اآليات السابقة زاد ىف تسليته هبذه
اآلية ،وأبان له أنه كام لقى هو ومن معه من الكفار أذى يوم أحد ،فسيلقون منهم أذى كثريا
بقدر ما يستطيعون من اإليذاء ىف النفس أو ىف املال ،واملقصد من هذا اإلخبار أن يوطنوا
أنفسهم عىل الصرب وترك اجلزع حتى ال يشق عليهم البالء عند نزوله هبم.
قال آخر( :)3واالبتالء ىف األموال يكون بالبذل ىف مجيع وجوه الرب التي ترفع شأن
األ مة وتدفع عنها أعداءها وترد عنها املكاره وتدفع عنها غوائل األمراض واألوبئة..
واالبتالء ىف األنفس يكون ببذهلا ىف اجلهاد ىف سبيل اهلل وبموت من حتب من األهل
واألصدقاء أو باملدافعة عن احلق ..وفائدة االبتالء متييز اخلبيث من الطيب ،وفائدة اإلخبار
به أن نعرف السنن اإلهلية وهنيىء أنفسنا ملقاومتها ،فإن من تقع به املصيبة فجأة عىل غري
انتظار يعظم عليه األمر وحييط به الغم حتى ليقتله ىف بعض األحايني ،لكنه إذا استعد هلا
اضطلع هبا وقوى عىل محلها ..وكذلك من حتدث له النعمة عىل غري توقع هلا ،فإهنا قد حتدث
له دهشة وهتيجا ال يطيقه.
﴿و َلت َْس َم ُع َّن ِم َن ا َّل ِذي َن
قال آخر( :)4ومن أنواع البالء ما عرب عنه اهلل تعاىل بقولهَ :
ِ
ِ
ُأو ُتوا ا ْلكِت ِ
ِ
رش ُكوا َأ ًذى كَثِ ًريا﴾ [آل عمران ،]186 :وهذا سبيل آخر
َ
َاب م ْن َق ْبل ُك ْم َوم َن ا َّلذي َن َأ ْ َ
من االبتالء ىف األنفس ،وخصه بالذكر ألمهيته أي إنكم ستسمعون إيذاء كثريا من اليهود
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والنصارى واملرشكني ،ومن ذلك حديث اإلفك ،وتألب اليهود عليهم ونقض عهودهم
وحماولتهم قتل النبي  حتى أجالهم عن املدينة فأمن رشهم ،واتفاق اليهود مع أحزاب
املرشكني وزحفهم عىل املدينة الستئصال املسلمني ،فقد حارصوهم وأوقعوا هبم شديد
البالء وضيقوا عليهم وىف ذلك يقول اهلل تعاىل﴿ :إِ ْذ َجا ُءو ُك ْم ِم ْن َف ْو ِق ُك ْم َو ِم ْن َأ ْس َف َل ِمنْ ُك ْم
ِ
ِ
احلن ِ
ُّون بِاهللَِّ ال ُّظنُونَا ُهنَالِ َك ا ْب ُت ِ َيل املُْؤْ ِمنُ َ
َاج َر َو َت ُظن َ
ون
َوإِ ْذ زَ اغَت ْاألَ ْب َص ُار َو َب َلغَت ا ْل ُق ُل ُ
وب ْ َ
وزُ ْل ِز ُلوا ِز ْلزَ ً ِ
اال َشديدً ا﴾ [األحزاب 10 :ـ ]11
َ
ربوا َو َت َّت ُقوا َفإِ َّن َذلِ َك ِم ْن عَزْ ِم ْاألُ ُم ِ
ور﴾
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ :
﴿وإِ ْن ت َْص ِ ُ

[آل

عمران ]186 :أي وإن تصربوا عىل ما سيحل بكم من البالء ىف أموالكم وأنفسكم ،وعىل ما
تسمعون من أهل الكتاب واملرشكني من األذى وتتقوا ما جيب اتقاؤه ،فإن ذلك الصرب
والتقوى من معزومات األمور أي األمور التي ينبغى أن يعزمها كل أحد ،ملا فيه من كامل
املزية والرشف.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة للمؤمنني ،وخاصة
الدعاة منهم ،إىل الصرب والتحمل وعدم معاملة املخالفني بام يتناسب مع سلوكهم ،حتى ال
يكون ذلك سببا يف نفورهم من احلق.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض
َّ َ َ
ف ال َّلي ِل والنَّه ِار َآلي ٍ
اختِ َال ِ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
ات ِألُ ِ
َو ْ
اب﴾ [آل عمران]190 :؟
َ
ْ َ َ
قال أحدهم :روي أن قريشا أتت اليهود فقالوا :ما جاءكم به موسى من اآليات؟
قالوا :عصاه ،ويده بيضاء للناظرين ،وأتوا النصارى فقالوا :كيف كان عيسى فيكم؟
فقالوا :يربئ األكمه واألبرص ،وحييي املوتى؛ فأتوا النبي  فقالوا :ادع لنا ربك جيعل لنا
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الصفا ذهبا فأنزل اهلل اآلية (.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة بيان للمنهج األصيل الذي يمكن لإلنسان أن
يكتشف به احلقيقة يف وجود اهلل ،ويف اللقاء به ،ويف الشعور بعظمته التي تستويل عىل الفكر
والقلب والشعور ..وأنه ليس الفلسفة يف أسلوهبا التحلييل الذي يغرق اإلنسان معه يف
اآلفاق التجريدية ،ويف فرضياهتا التي تقرتب من اخليال أو تعيش معه ..وإنام يف الفكر الذي
يالحق الظواهر الكونية يف عملية تأمل وتدبر وتفكري ،فليس لإلنسان أن حيدق يف كتب
الفلسفة ،بل عليه أن حيدق يف كتاب الكون ،ليفكر يف خلق الساموات واألرض وما يتمثل
فيهام من قوانني طبيعية تنظم هلام املسار ،وتربطهام باحلكمة يف كل احلركات والسكنات
والدقائق التي تتعلق هبام ،ولريصد حركة الليل والنهار ،وكيف ختتلف يف الزيادة والنقصان
حسب اختالف الفصول واألزمنة ،فيعرف أن هناك رسا عميقا وراء ذلك كله ،فيكتشف
أن هناك عقال واسعا كامال خيطط للكون ونظامه ،وإرادة قوية فاعلة قادرة تسيطر عليه
وتوجه حركته ومتسكه وحتفظه من االهنيار والضياع.
قال آخر( :)3فذلك هو النهج الذي يمكن أن يكون آية للعقول التي تفكر يف كل ما
حوهلا ومن حوهلا ،وألصحاهبا الذين ال يتحركون يف احلياة وال حيكمون عىل األشياء سلبا
أو إجيابا إال من خالهلا؛ وهبذا يلتقي العلم والدين يف وجود اهلل ،ويف تكامل اإلنسان من
خالل هذا الوجود ،عىل أساس النتائج التي يتوصل إليها يف أبحاثه ودراساته ،ألن الدين
ال يدعو إىل اإليامن األعمى ـ يف ما يدعو إليه من إيامن ـ بل يعمل عىل خط اإليامن املنفتح
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الواعي املبني عىل التفكري والتحليل الدقيق.
قال آخر( :)1ويف ضوء ذلك ،نعرف احرتام اإلسالم للعقل يف ما يريد له أن يقوم به
من أدوار تتصل بالعقيدة األساس فيه ،فلو ال ثقته بالعقل يف ما حيلل وما يستنتج ملا اعتربه
سمة ا لناس الذين يتحركون يف اجتاه اكتشاف احلقيقة ،ليوحي إليهم بأن عظمة اإلنسان يف
عقله ،كام أن عظمة العقل يف حركته يف معرفة احلق من دراسته الفطرية للكون الواسع من
حوله ،يف ما حييط به ،وفيمن حييطون به ،فإذا كان العقل هو القاعدة األساس يف أصل
العقيدة ،فكيف يمكن أن ينسب إىل الدين انطالقه من اخلرافة واألسطورة واخلياالت
املثالية التي ال ترجع إىل قاعدة وال تعود إىل حمصل؟
قال آخر( :)2إن أويل األلباب ال ينطلقون يف عقائدهم إال من خالل ألباهبم وعقوهلم
التي تالحق الظاهرة الكونية يف عملية حساب ،كام تالحق الظواهر السياسية واالجتامعية
واالقتصادية يف ربطها بأسباهبا وأوضاعها ،لتكون العقيدة حمسوبة ،كام يكون الواقع العميل
حمسوبا يف مقدماته ونتائجه.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة للنظر يف الكون للعبور
منه إىل اهلل ،ثم بعده إىل رسله ورشائعه ،وفيها بيان أن ذلك ال يكون إال ألصحاب العقول
الراجحة التي هتتم باللباب ،ال بالقشور.
ِ
يع
اب َهل ُ ْم َر ُّ ُهب ْم َأ ِّين َال ُأض ُ
است ََج َ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْ
َام ٍل ِمنْ ُكم ِمن َذك ٍَر َأو ُأ ْن َثى بع ُض ُكم ِمن بع ٍ ِ
عَم َل ع ِ
اج ُروا َو ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َي ِار ِه ْم
ض َفا َّلذي َن َه َ
ْ ْ َْ
َْ
ْ ْ
َ
َاهتِم و َألُد ِخ َلنَّهم جن ٍ
ِ
ِ
جت ِري ِم ْن َحتْتِ َها
َّات َ ْ
َو ُأو ُذوا ِيف َسبِييل َو َقا َت ُلوا َو ُقت ُلوا َألُ َك ِّف َر َّن َعن ُْه ْم َس ِّيئ ِ ْ َ ْ ُ ْ َ
ْاألَ ْهنَ ُار َث َوا ًبا ِم ْن ِعن ِْد اهللَِّ َواهللَُّ ِعنْدَ ُه ُح ْس ُن ال َّث َو ِ
اب﴾ [آل عمران]195 :؟
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قال أحدهم :روي أن أم سلمة قالت :يا رسول اهلل ال أسمع اهلل ذكر النساء يف اهلجرة
بيشء ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف اآلية الكريمة يذكر اهلل تعاىل أنه استجاب للمؤمنني دعاءهم،
لصدقهم ىف إيامهنم وذكرهم وتفكريهم وتنزهيهم لرهبم وتصديقهم للرسل وشعورهم
بالضعف والتقصري ىف الشكر واحتياجهم إىل املغفرة ..وفيها إشارة إىل أن االستجابة يمكن
أن تكون بغري ما طلبوا ،فقد سألوه غفران الذنوب وتكفري السيئات والوفاة مع األبرار،
فأجاهبم بأن كل عامل سيوىف جزاء عمله ،وىف ذلك تنبيه إىل أن العربة ىف النجاة من العذاب
والفوز بحسن الثواب ،إنام تكون بإحسان العمل واإلخالص فيه.
قال آخر( :)3ويف اآلية الكريمة ترصيح بأن الذكر واألنثى متساويان عند اهلل ىف
اجلزاء متى تساويا ىف العمل حتى ال يغرت الرجل بقوته ورياسته عىل املرأة فيظن أنه أقرب
إىل اهلل منها ،وقد بني اهلل تعاىل علة هذه املساواة بقولهَ ﴿ :ب ْع ُض ُك ْم ِم ْن َب ْع ٍ
ض﴾ [النساء،]25 :
فالرجل مولود من املرأة ،واملرأة مولودة من الرجل ،فال فرق بينهام ىف البرشية وال تفاضل
إال باألعامل ،وبذلك ،فإن اآلية الكريمة رفعت قدر النساء املسلامت ىف أنفسهن وعند
الرجال املسلمني.
قال آخر( :)4باإلضافة إىل ذلك فإن هذا الترشيع قد أصلح معاملة الرجل للمرأة
واعرتف هلا بالكرامة ،وأنكر تلك املعاملة القاسية التي كانت تعاملها هبا بعض األمم فقد
كان بعضها يعدها كالبهيمة املسخرة ملصلحة الرجل ،وبعضها يعدها غري أهل للتكاليف
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الدينية.
قال آخر( :)1واآلية الكريمة تشري إىل أن ما قد يفضل به الرجال النساء من العلم
والعقل ،وما قد يقومون به من األعامل الدنيوية التي جرى عرف املجتمع عىل إسنادها إىل
الرجال ،وجعل حظ الرجل ىف اإلرث مثل حظ األنثيني ألنه يتحمل نفقة امرأته ،فال دخل
لشىء منه ىف التفاضل عند اهلل بثواب وعقاب
ِ
اج ُروا
قال آخر( :)2ولذلك ،فقد ربط اهلل اجلزاء بالعمل ،فقالَ ﴿ :فا َّلذي َن َه َ
َو ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َي ِار ِه ْم َو ُأو ُذوا ِيف َسبِ ِييل َو َقا َت ُلوا َو ُقتِ ُلوا َألُ َك ِّف َر َّن َعن ُْه ْم َس ِّيئ ِ ِ
َاهت ْم َو َألُ ْد ِخ َلن َُّه ْم
جن ٍ
جت ِري ِم ْن َحتْتِ َها ْاألَ ْهنَ ُار﴾ [آل عمران ،]195 :وبذلك بني أن العمل الذي يستحقون به ما
َّات َ ْ
َ
طلبوا من تكفري السيئات ،ودخول اجلنات ،هو اهلجرة من الوطن ىف خدمة رسول اهلل ،
واإلخراج من الديار ،بإجلاء الكافرين إياهم إىل اخلروج واإليذاء ىف سبيل اهلل والقتال
والقتل وبذل املهجة هلل عز وجل ،كل أولئك يكفر اهلل به عنهم سيئاهتم ويدخلهم جنات
جترى من حتتها األهنار.
قال آخر( :)3وقد ذكر اهلل تعاىل صفات املؤمنني هكذا ،لينبهنا إىل أن نروز أنفسنا
ونختربها ،فإن رأيناها حتتمل األذى ىف سبيل اهلل حتى القتل فلها الرضوان من رهبا ،وإال
فلنروضها حتى تصل إىل هذه املنزلة ،والرس ىف هذا التكليف الشاق أن احلق ال يقوى إال
إذا وجد من ينرصه ويؤيده ،ويقاوم الباطل وأعوانه ،حتى تكون كلمة اهلل هى العليا وكلمة
الباطل هى السفىل ،فيجب عىل أنصار احلق أال يفشلوا وال ينهزموا ،بل يثبتوا مهام القوا
من املحن واألرزاء ،فقد كتب اهلل النرص لعباده املؤمنني.
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قال آخر( :)1وقد وعد اهلل تعاىل من فعل ذلك بمحو السيئات وغفران الذنوب
﴿ألُ َك ِّفر َّن َعن ُْهم س ِّيئ ِ
َاهتِ ْم﴾ [آل عمران ]195 :وذلك ما طلبوه بقوهلم ﴿ َفاغ ِْف ْر َلنَا ُذ ُنو َبنَا َو َك ِّف ْر
ْ َ
َ َ
َعنَّا سيئَاتِنَا﴾ [آل عمران ..]193 :وبإعطاء الثواب العظيم ﴿و َألُد ِخ َلنَّهم جن ٍ
حتتِ َها
جت ِري ِم ْن َ ْ
َّات َ ْ
َ ْ ُ ْ َ
َ ِّ
﴿وآتِنَا َما َوعَدْ َتنَا ع ََىل ُر ُسلِ َك﴾
ْاألَ ْهنَ ُار﴾ [آل عمران ]195 :وهذا ما طلبوه بقوهلمَ :
﴿م ِ ِ
 ..]194وبأن يكون هذا الثواب عظيام مقرونا بالتعظيم واإلجالل ِ
ن عنْد اهللَِّ﴾ [األحقاف:
ْ
﴿و َال ُخت ِْزنَا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة﴾ [آل عمران ]194 :واملعنى ألكفرن عنهم
 ]10وهذا ما طلبوه بقوهلم َ
﴿واهللَُّ ِعنْدَ ُه
سيئاهتم وألدخلنهم اجلنات وألثيبنهم بذلك ثوابا من اهلل ال يقدر عليه غريهَ ..
[آل عمران:

ُح ْس ُن ال َّث َو ِ
اب﴾ [آل عمران ]195 :أي هو ثواب من عنده خمتص به بحيث ال يقدر عليه غريه،
وهذه اجلملة تأكيد لرشف ذلك الثواب ،ألنه تعاىل قادر عىل كل شىء ،غنى عن كل أحد،
فهو ال حمالة ىف غاية اجلود والكرم واإلحسان.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،فاآلية الكريمة تبني بأن كل ما يف القرآن الكريم
خطاب للرجال والنساء ،وأن عدل اهلل ورمحته تأبيان التفريق بينهام ،وأن ورود اخلطاب
بصيغة املذكر مراعاة لألساليب اللغوية ،والتي جتعل املذكر شامال للذكور واإلناث،
وختص اإلناث بضامئر خاصة هبن.
﴿وإِ َّن ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِتَا ِ
ب ملَ ْن ُيؤْ ِم ُن
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ون بِآي ِ
ِ ِ
ات اهللَِّ َث َمنًا َقلِ ًيال ُأو َلئِ َك َهل ُ ْم
رت َ َ
بِاهللَِّ َو َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي ُك ْم َو َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي ِه ْم َخاشعنيَ هللَِّ َال َي ْش َ ُ
رسيع ِْ
ِ
احل َس ِ
اب﴾ [آل عمران]199 :؟
َأ ْج ُر ُه ْم عنْدَ َر ِّهبِ ْم إِ َّن اهللََّ َ ِ ُ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف النجاَش ،وذلك أنه ملا مات نعاه جربيل عليه السالم
لرسول اهلل  يف اليوم الذي مات فيه ،فقال رسول اهلل  ألصحابه( :اخرجوا فصلوا
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عىل أخ لكم مات بغري أرضكم) ،فقالوا :ومن هو؟ فقال( :النجاَش) ،فخرج رسول اهلل
 إىل البقيع وكشف له من املدينة إىل أرض احلبشة ،فأبرص رسير النجاَش وصىل عليه
وكرب أربع تكبريات واستغفر له وقال ألصحابه( :استغفروا له) ،فقال املنافقون :انظروا إىل
هذا يصيل عىل علج حبيش نرصاين مل يره قط وليس عىل دينه ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2هذه اآلية الكريمة ـ حسب ما يذهب إليه أكثر املفرسين ـ نزلت يف
مؤمني أهل الكتاب الذين تركوا العصبية العمياء ،والتحقوا بصفوف املسلمني ،وكانوا
يشكلون عددا معتدا به من النصارى واليهود.
قال آخر( :)3واآلية الكريمة تبني أن القرآن الكريم إذا تطرق إىل أتباع الرشائع
األخرى مل ينظر إىل اجلميع نظرة سواء ،ومل حيسب هلم حسابا واحدا ،ومل يتسم حديثه عنهم
بصفة قومية أو حزبية ،بل ينطلق يف أحكامه من أسس اعتقادية ومبدئية ،وهلذا ينتقد
أعامهلم ،وممارساهتم وال يتناول بسوء قومياهتم أو أجناسهم ،وهلذا ال ينسى فضل تلك القلة
املؤمنة الصاحلة منهم ،والتي متيزت عن األكثرية الساحقة بصالحها وحسن عملها ،وال
يتجاهل قيمتها ومكانتها.
قال آخر( :)4واملقام الذي نحن فيه هو أحد تلك املوارد التي جاء فيها الكالم عن
هذه القلة املؤمنة الصاحلة التي استجابت لدعوة رسول اهلل  وخضعت للحق ..فهي بعد
أن وبخت كثريا من أهل الكتاب عىل كتامهنم آليات اهلل ،وطغياهنم ومتردهم يف اآليات
ِ
ن بِاهللَِّ﴾ [آل
السابقة ذكرت هذه القلة املؤمنة ،وبينت مخسا من صفاهتا املمتازة هيُ ﴿ :يؤْ م ُ
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﴿و َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي ُك ْم﴾ [آل عمران،]199 :
عمران ،]199 :أي أهنم يؤمنون باهلل عن طواعية وصدقَ ..
﴿و َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي ِه ْم﴾ [آل عمران ]199 :أي إيامهنم بنبي اإلسالم نابع يف
أي يؤمنون بالقرآنَ ..
احلقيقة من إيامهنم بكتبهم الساموية الواقعية التي برشت هبذا النبي ودعت إىل اإليامن به إذا
﴿خ ِ
ظهر ،فهم يف احلقيقة يؤمنون بكتبهمَ ..
اش ِعنيَ هللَِِّ﴾ [آل عمران ]199 :أي أهنم مسلمون
ألمر اهلل وخاضعون إلرادته ،وهذا التسليم واخلضوع هو السبب احلقيقي إليامهنم ،وهو
الذي فرق بينهم وبني العصبيات احلمقاء ،وحررهم من التعنت واإلستكبار جتاه منطق
ون بِآي ِ
احلقَ ..
ات اهللَِّ َث َمنًا َقلِ ًيال﴾ [آل عمران ]199 :أي أهنم ليسوا مثل بعض أحبار
رت َ َ
﴿ال َي ْش َ ُ
اليهود الذين حيرفون آيات اهلل حفاظا عىل مراكزهم وإبقاءا عىل حاكميتهم عىل أقوامهم
ومجاعاهتم ،وصوال إىل بعض املكاسب املادية.
قال آخر( :)1واإلشارة إىل (الثمن القليل) يف اآلية للتلويح بام كان عليه أولئك
األحبار املحرفون للكلم من تفاهة اهلمة ،وضعف الطموح ،وقرص النظر ،وحقارة النفس..
هذا مضافا إىل أن كل أجر دون األجر اإلهلي حقري ،وكل مكسب حيصل عليه اإلنسان
عوضا عن آيات اهلل فهو مكسب تافه ورخيص.
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل جزاء هذه الطائفة من أهل الكتاب بسبب هذه
الصفات اإلنسانية العالية ،فقالُ ﴿ :أو َلئِ َك َهل ُ ْم َأ ْج ُر ُه ْم ِعنْدَ َر ِّ ِهب ْم﴾ [آل عمران ،]199 :والتعبري
هنا بلفظة (رهبم) إشارة إىل غاية لطفه سبحانه ومنتهى رمحته هبم ،كام أنه إشارة أيضا إىل أن
اهلل هو الذي هيدهيم يف هذه املسرية اخلرية ،وهو يتكفل بمساعدهتم ،ويعينهم يف هذا
رسيع ِْ
احل َس ِ
اب﴾ [آل عمران ]199 :فال يتأخر عن إعطاء الصاحلني املؤمنني
الطريق﴿ ..إِ َّن اهللََّ َ ِ ُ
أجرهم ،كام ال يبطىء عن جمازاة املنحرفني والظاملني ..وهذه العبارة بشارة إىل الصاحلني
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املؤمنني ،كام هي أيضا حتذير وهتديد للعصاة واملذنبني.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة للتعامل برفق مع أهل
األديان املختلفة ،ليكون ذلك سببا يف تأليف قلوهبم للحق ،وخضوعهم واتباعهم له..
وفيام دعوة لعدم احلكم عىل مصري املخالفني ،فاهلل أعلم بعباده ،وهو الديان الذي حيكم
بينهم فيام خيتلفون فيه.
﴿وآ ُتوا ا ْل َيتَا َمى َأ ْم َو َاهل ُ ْم َو َال َت َت َبدَّ ُلوا
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
يث بِال َّط ِّي ِ
ب َو َال َت ْأ ُك ُلوا َأ ْم َو َاهل ُ ْم إِ َىل َأ ْم َوالِ ُك ْم إِ َّن ُه ك َ
اخلبِ َ
َان ُحو ًبا كَبِ ًريا﴾ [النساء]2 :؟
َْ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف رجل من غطفان كان عنده مال كثري البن أخ له
يتيم ،فلام بلغ اليتيم طلب املال ،فمنعه عمه ،فرتافعا إىل النبي  فنزلت هذه اآلية ،فلام
سمعها العم قال :أطعنا اهلل وأطعنا الرسول ،نعوذ باهلل من احلوب الكبري ،فدفع إليه ماله،
فقال النبي ( :من يوق شح نفسه ورجع به هكذا فإنه حيل داره) ،يعني جنته ،فلام قبض
الفتى ماله أنفقه يف سبيل اهلل تعاىل ،فقال النبي ( :ثبت األجر وبقي الوزر) فقالوا :يا
رسول اهلل ،قد عرفنا أنه ثبت األجر ،فكيف بقي الوزر وهو ينفق يف سبيل اهلل؟ فقال( :ثبت
األجر للغالم وبقي الوزر عىل والده) ()1

قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف اآلية الكريمة إشارة إىل أن التطبيق العميل للتقوى بشقيها ـ تقوى
اهلل ،وتقوى ذوى األرحام ـ يكون أكثر ما يكون ظهورا ىف رعاية حقوق الضعفاء من ذوي
األرحام ،وهم اليتامى ،حيث يكون اليتم غالبا ىف كفالة أحد أقاربه ..وهلذا كان أول اختبار
عمىل للتقوى التي دعا اهلل إليها ىف مطلع السورة هو الدعوة إىل رعاية حقوق اليتامى ،واتقاء
( )2التفسري القرآين للقرآن ()687 /2
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اهلل فيهم ،وىف أمواهلم التي هى أمانة ىف أيدى األوصياء ،كام أهنم هم أنفسهم أمانة ىف ذمة
هؤالء األوصياء ..فال تربأ ذمة الوىص حتى يؤدى تلك األمانة عىل وجهها الذي أمر اهلل
أن تؤدى عليه.
قال آخر( :)1وقد خص األمر اإلهلى املال بالذكر ،ألن أكثر ما تطمح إليه نفوس
األوصياء وتطمع فيه ،هو املال ،وما سواه فهو تبع له ،فلو أن الوىص عف عن مال اليتيم،
وراقب اهلل فيه ،وبذل له من اجلهد والرأى ما يبذل ملاله هو ،ال استقام أمره كله مع اليتيم،
فبذل له من احلب والعطف ،ما ينعش نفسه ،ويطيب خاطره ،ويعدل سلوكه ..والعكس
صحيح ،فإنه حني متتد عني الوىص إىل مال اليتيم باخليانة والغدر ،فإنه ال يتحرج أبدا بعد
هذا من أن يسوق البغض والكراهية هلذا اليتيم ،وأن يسومه اخلسف واهلوان ،وأن يرخى
له احلبل ىف طريق الضالل والفساد ،حتى خيىل له الطريق ألكل ماله الذي استباح أكله،
واستمرأه.
﴿وآ ُتوا ا ْل َيتَا َمى َأ ْم َو َاهل ُ ْم﴾ [النساء ]2 :أمر قاطع بأداء
قال آخر( :)2وىف قوله تعاىلَ :
أموال اليتامى إليهم سليمة كاملة ،سواء كان اليتيم ال يزال صغريا حتت كفالة الوىص ،أو
بلغ رشده واستحق أن يتوىل أمر نفسه ..وعىل هذا ،فليذكر الوىص دائام أن مال اليتيم هو
مال اليتيم ،وأنه أمانة ىف يده ،مطالب بأن حياسب نفسه عليها ىف كل يوم ،وأن يدفعها إىل
اليتيم عند أي طلب ..وهذا ما جيعله ىف مراجعة وحماسبة مع نفسه أبدا ،غري منتظر هذا اليوم
البعيد ،الذي قد يمتد إىل سنني ،حني يبلغ اليتيم رشده ،وحيني وقت احلساب.
يث بِال َّط ِّي ِ
اخلبِ َ
ب﴾ [النساء ،]2 :وفيها هنى بعد
﴿و َال َت َت َبدَّ ُلوا ْ َ
قال آخر :ثم قال تعاىلَ :
أمر ..وىف هذا النهى ،وباالمتثال له ،يتحقق األمر ،وجيىء الوفاء به عىل وجه مرىض سليم..
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واخلبيث ،هو أكل مال اليتيم ،وتضييع حقوقه ،وإفساد مصاحله أو تفويتها ،إمهاال
وتقصريا ..عن عمد أو غري عمد ..والطيب ،هو رعاية مال اليتيم ،وحسن القيام عليه،
وحترى أعدل الوجوه إلنامئه وتثمريه ،وتبدل اخلبيث بالطيب ،أن يسلك الوىص بامل اليتيم
مسالك التضييع واإلمهال ،واالغتيال ..فيكون بذلك قد ترك الطيب الذي أمره اهلل به،
وأخذ اخلبيث الذي دعته نفسه إليه ،ومال به هواه نحوه.
﴿و َال َت ْأ ُك ُلوا َأ ْم َو َاهل ُ ْم إِ َىل َأ ْم َوالِ ُك ْم﴾ [النساء ،]2 :وهو بيان
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ :
لبعض املداخل التي يتبدل األوصياء فيها اخلبيث بالطيب ،ىف شأن اليتامى الذين ىف أيدهيم،
وذلك بأن يضيفوا أموال اليتامى إىل أمواهلم ،وحيسبوا أهنا من بعض ما يملكون ،دون أن
يكون ىف تقديرهم أن مال اليتيم لليتيم وحده ،وأهنم أمناء عليه ،حراس له﴿ ..إِ َّن ُه ك َ
َان ُحو ًبا
كَبِ ًريا﴾ [النساء ،]2 :واحلوب هو الذنب واإلثم ..والضمري ىف (إنه) يعود إىل الترصف املعيب
الذي يترصفه األوصياء ىف أموال اليتامى ،وإضافتها إىل أمواهلم ..وذلك جور غاشم،
وعدوان مبني.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة للورع ،وخاصة عن
أموال املستضعفني الذين ال يطيقون الدفاع عن أنفسهم ،وشموله لكل النواحي ،سواء
الكمية منها أو النوعية.
﴿وإِ ْن ِخ ْف ُت ْم َأ َّال ُت ْق ِس ُطوا ِيف ا ْل َيتَا َمى
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ِ
ث ورباع َفإِ ْن ِخ ْف ُتم َأ َّال َتع ِد ُلوا َفو ِ
ِ
ِ
احدَ ًة َأو َما
َ
ْ
اب َل ُك ْم م َن الن َِّساء َم ْثنَى َو ُث َال َ َ ُ َ َ
َفانْك ُحوا َما َط َ
ْ
َت َأ ْي َام ُن ُك ْم َذلِ َك َأ ْدنَى َأ َّال َت ُعو ُلوا﴾ [النساء]3 :؟
َم َلك ْ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها وهلا مال وليس
( )1التفسري القرآين للقرآن ()689 /2
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هلا أحد خياصم دوهنا ،فال ينكحها حبا ملاهلا ،ويرضهبا وييسء صحبتها ،فقال اهلل تعاىل:
﴿وإِ ْن ِخ ْف ُتم َأ َّال ُت ْق ِس ُطوا ِيف ا ْليتَامى َفانْكِحوا ما َطاب َل ُكم ِمن النِّس ِ
اء﴾ [النساء]3 :؟ يقول :ما
َ
َ
ْ َ َ
ُ َ
َ َ
ْ
أحللت لكم ودع هذه(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أهنم كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويرتخصون يف
النساء ،ويتزوجون ما شاءوا ،فربام عدلوا وربام مل يعدلوا ،فلام سألوا عن اليتامى ،فنزلت
يث بِال َّط ِّي ِ
اخلبِ َ
ب َو َال َت ْأ ُك ُلوا َأ ْم َو َاهل ُ ْم إِ َىل
﴿وآ ُتوا ا ْل َيتَا َمى َأ ْم َو َاهل ُ ْم َو َال َت َت َبدَّ ُلوا ْ َ
آية اليتامىَ :
َأ ْم َوالِ ُك ْم إِ َّن ُه ك َ
﴿وإِ ْن ِخ ْف ُت ْم َأ َّال ُت ْق ِس ُطوا ِيف
َان ُحو ًبا كَبِ ًريا﴾ [النساء ،]2 :وأنزل اهلل تعاىل أيضاَ :
ِ
ث ورباع َفإِ ْن ِخ ْف ُتم َأ َّال َتع ِد ُلوا َفو ِ
ِ
ِ
احدَ ًة
َ
ْ
اب َل ُك ْم م َن الن َِّساء َم ْثنَى َو ُث َال َ َ ُ َ َ
ا ْل َيتَا َمى َفانْك ُحوا َما َط َ
ْ

َت َأ ْي َام ُن ُك ْم َذلِ َك َأ ْدنَى َأ َّال َت ُعو ُلوا﴾ [النساء ،]3 :يقول :كام خفتم أال تقسطوا يف
َأو َما َم َلك ْ
اليتامى ،فكذلك فخافوا يف النساء أن ال تعدلوا فيهن ،فال تزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام
بحقهن ،ألن النساء كاليتامى يف الضعف والعجز(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3وردت هذه اآلية الكريمة بعد احلث عىل حفظ أموال اليتامى من
التلف وعدم التفريط فيها ،وبمالحظة ما ذكر يف سبب النزول يتضح تفسري هذه اآلية
واملراد منها ،كام يتضح رس ذكر اليتامى مقرونا بالزواج ،ويرتفع ما قد يتوهم من املنافاة بني
تلك البداية ،وهذه النهاية ،فالبداية والنهاية كلتامها تتعلقان بمسألة الزواج ،غاية ما يف
الباب أن اآلية الكريمة تقول :إذا مل يمكنكم الزواج باليتيامت ومعارشهتن عىل أساس من
العدل والقسط فاألفضل أن ترتكوا الزواج هبن ،وتتزوجوا بغريهن من النساء جتنبا لظلم
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اليتيامت واإلجحاف بحقوقهن ،واجلور عليهن.
قال آخر( :)1وبذلك يستفاد من اآلية الكريمة ـ وإن اختلفت وجهات نظر املفرسين
وكثرت أقواهلم وتعددت يف املراد منها ـ هو ما ذكر يف سبب النزول ،وهو أن اخلطاب موجه
إىل أولياء اليتيامت الاليت جاء احلث يف اآلية السابقة عىل حفظ أمواهلن ضمن اليتامى ،فهذه
اآلية تعليم آخر ووصية أخرى هبم ،ولكنها هذه املرة تتعلق بمسألة الزواج باليتيامت ،وإن
عىل أوليائهن أن يعاملوهن يف مسألة الزواج عىل أساس من العدل والقسط كام يعاملوهنن
يف مسألة املال ،فعليهم أن يراعوا يف أمر الزواج مصلحة اليتيمة ،وإال فمن األحسن أن
يدعوا الزواج هبن ،وخيتاروا األزواج من غريهن من النساء.
قال آخر( :)2وتعني (مثنى) يف اللغة اثنتني اثنتني ،و(ثالث) ثالثا ثالثا ،و(رباع)
أربعا أربعا ،وحيث أن اخلطاب يف هذه اآلية موجه إىل املسلمني كافة ،كان املعنى :إن عليكم
أن تنرصفوا عن الزواج باليتيامت جتنبا من اجلور عليهن ،وأن تتزوجوا بالنساء الاليت ال
تسمح مكانتهن االجتامعية والعائلية بأن جتوروا عليهن ،وتظلموهن ،وجيوز لكم أن
تتزوجوا منهن باثنتني أو ثالث أو أربع ،غاية ما يف األمر حيث أن اخلطاب هنا موجه إىل
عامة املسلمني ،وكافتهم عرب باملثنى ،والثالث ،والرباع إذ ال شك يف أن تعدد الزوجات ـ
بالرشوط اخلاصة ـ ال يشمل أكثر من أربع نساء.
قال آخر( :)3والبد من التنبيه إىل أن (الواو) هنا أتت بمعنى (أو) ،فليس معنى هذه
اجلملة هو أنه جيوز لكم أن تتزوجوا باثنتني وثالث وأربع ليكون املجموع تسع زوجات،
ألن املراد لو كان هذا لوجب أن يذكر ذلك برصاحة فيقول :وانكحوا تسعا ال أن يذكره

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()90 /3

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()88 /3
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()89 /3
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هبذه الصورة املتقطعة املبهمة ..هذا مضافا إىل أن حرمة الزواج بأكثر من أربع نسوة من
رضوريات الفقه اإلسالمي ،وأحكامه القطعية املسلمة.
قال آخر( :)1ثم إنه سبحانه عقب عىل ذلك بقولهَ ﴿ :فإِ ْن ِخ ْف ُتم َأ َّال َتع ِد ُلوا َفو ِ
احدَ ًة﴾
َ
ْ
ْ
[النساء ]3 :أي التزوج بأكثر من زوجة إنام جيوز إذا أمكن مراعاة العدالة الكاملة بينهن ،أما
إذا خفتم أن ال تعدلوا بينهن ،فاكتفوا بالزوجة الواحدة لكي ال جتوروا عىل أحدَ ﴿ ..أ ْو َما
َت َأ ْي َام ُن ُك ْم﴾ [النساء ]3 :أي جيوز أن تقترصوا عىل اإلماء الاليت متلكوهنن بدل الزوجة
َم َلك ْ
الثانية ألهنن أخف رشوطاَ ﴿ ..ذلِ َك َأ ْدنَى َأ َّال َت ُعو ُلوا﴾ [النساء ]3 :أي أن هذا العمل ـ وهو
االقتصار عىل زوجة واحدة أو االقتصار عىل اإلماء وعدم التزوج بزوجة حرة ثانية ـ أحرى
بأن يمنع من الظلم واجلور ،وحيفظكم من العدوان عىل اآلخرين.
قال اإلمام :بورك فيكم ،ويف اآلية الكريمة كذلك دعوة إىل مراعاة الرمحة والعدل
يف كل الشؤون ،وخاصة فيام يتعلق بحقوق املستضعفني الذين ال يطيقون صد من يظلمهم،
ألن اهلل تعاىل سيكون معهم وينرصهم عىل من ظلمهم.
﴿وا ْب َت ُلوا ا ْل َيتَا َمى َحتَّى إِ َذا َب َل ُغوا
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
َاح َفإِ ْن آن َْس ُت ْم ِمن ُْه ْم ُر ْشدً ا َفا ْد َف ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َاهل ُ ْم َو َال َت ْأ ُك ُل َ ِ
ْربوا
النِّك َ
رسا ًفا َوبِدَ ًارا َأ ْن َيك َ ُ
وها إ ْ َ
َان َف ِقريا َف ْلي ْأ ُك ْل ِباملَْعر ِ
ف َو َم ْن ك َ
َو َم ْن َك َ
وف َفإِ َذا َد َف ْع ُت ْم إِ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َاهل ُ ْم
ان غَنِ ًّيا َف ْل َي ْس َت ْع ِف ْ
ً َ
ُْ

َف َأ ْش ِهدُ وا َع َل ْي ِه ْم َو َك َفى بِاهللَِّ َح ِسي ًبا﴾ [النساء]6 :؟

قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف ثابت بن رفاعة ويف عمه ،وذلك أن رفاعة تويف
وترك ابنه ثابتا وهوصغري ،فأتى عم ثابت إىل النبي  فقال :إن ابن أخي يتيم يف حجري،
فام حيل يل من ماله ،ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)2
( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.142
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قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)1يف هذه اآلية الكريمة حتديد للحدود التي جيب علينا الوقوف عندها
﴿وا ْب َت ُلوا ا ْل َيتَا َمى﴾ [النساء ]6 :أي اختربوهم يف عقوهلم وذلك
يف شأن اليتامى ،فقوله تعاىلَ :
من خالل التجربة احلية يف ممارسة املعامالت املتعلقة باملال حتت إرشافكم ،لتتعرفوا مدى
ما يملكونه من القابلية العملية يف إدارة املال ومالحظة عنارص الربح واخلسارة يف حركته
َاح﴾ [النساء ]6 :أي السن الذي يبلغون فيه البلوغ الطبيعي
﴿حتَّى إِ َذا َب َل ُغوا النِّك َ
يف الواقعَ ..
الذي يتحول فيه اإلنسان من حالة الصبا إىل حالة النضج ،بحيث يقدر فيه عىل النكاح الذي
يملك فيه قابلية التناسلَ ﴿ ..فإِ ْن آن َْس ُت ْم ِمن ُْه ْم ُر ْشدً ا﴾ [النساء ]6 :وقدرة عىل إدارة أمواهلم
بحكمة وروية ودراية بحيث يملكون تنمية األموال بالطريقة املتعارفة لدى الناس وذلك
من خالل التجربة حتت نظارة الويل ﴿ َفا ْد َف ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َاهل ُ ْم﴾ [النساء ]6 :ليستقلوا بالترصف
فيه كأي إنسان مستقل يف حياته الرتفاع الوالية عنه ببلوغه املرحلة اجلسدية والعقلية التي
يستطيع فيها التحرك املتوازن يف شؤونه كلها ،وال بد من إحراز وصوله إىل هذا املستوى
من الرشد لدفع ماله إليه.
﴿و َال َت ْأ ُك ُل َ ِ
رسا ًفا﴾ [النساء ]6 :أي ال تتجاوزوا احلد
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ :
وها إ ْ َ
الطبيعي املألوف يف ما تأخذونه ألنفسكم من أموال اليتامى كأجرة عىل تفرغكم إلدارة
أمورهم ورعاية أوضاعهم ،فال تأخذوا أكثر مما تستحقونه وحتتاجونه.
قال آخر :ويروى يف هذا عن اإلمام الباقر أنه سئل عن رجل بيده ماشية البن أخ له
يتيم يف حجره ما خيلط ،أخيلط أمرها بأمر ماشيته؟ فقال( :إن كان يليط حياضها ويقوم عىل

( )2من وحي القرآن ()85 /7

( )1من وحي القرآن ()84 /7
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هنائها ويرد نادهتا ،فليرشب من ألباهنا غري جمهد للحالب وال مرض بالولد) ()1

ْربوا﴾ [النساء ]6 :أي مسارعة لكربهم
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ :
﴿وبِدَ ًارا َأ ْن َيك َ ُ
وبلوغهم ورشدهم حذرا من انقطاع هذه املنفعة عنهم فيستغلون واليتهم عليهم ألكل
﴿و َم ْن ك َ
َان
ماهلم بدون حتفظ ،باعتبار ذلك الفرصة التي تفوهتم فتمنعهم من االستغاللَ ..
ف﴾ [النساء ]6 :ويمتنع عن أخذ املال من اليتيم كأجرة وتعويض عن جهده،
غَنِ ًّيا َف ْل َي ْس َت ْع ِف ْ
فذلك ما تفرتضه طبيعة املسؤولية اإلنسانية يف الوالية لأليتام ألهنا تتحرك من موقع الرعاية
هلم واحلفظ ألمواهلم ،مما يستوجب العفة عنها ما دام يف غنى عن ذلك ،ليكون طلبه لألجر
﴿و َم ْن ك َ
َان َف ِق ًريا َف ْل َي ْأ ُك ْل
من اهلل أكثر من رغبته يف احلصول عىل املال الذي يقابل جهده َ
بِاملَْعر ِ
وف﴾ [النساء ]6 :وذلك بدراسة األجرة التي يستحقها يف مقابل اجلهد الذي يبذله يف
ُْ
رعاية اليتيم ال سيام إذا كان متفرغا لذلك بحيث حيبس نفسه عليه ،فإن له احلق يف أخذ
أجرة املثل ،كام هو احلال يف أي عامل مماثل يف غري هذه احلالة.
قال آخر :ويروى يف هذا عن اإلمام الصادق أنه قال( :املعروف هو القوت ،وإنام
عنى الويص أو القيم يف أمواهلم وما يصلحهم) ( ،)3وروي أنه قال يف اآلية الكريمة( :إنام
ذلك إذا حبس نفسه عليهم يف أمواهلم فلم يتخذ لنفسه فليأكل باملعروف من ماهلم) (،)4
وقال يف تفسري اآلية( :هذا رجل حيبس نفسه لليتيم عىل حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه
فليأكل منه باملعروف وليس ذلك له يف الدنانري والدراهم التي عنده موضوعة) ()5
م﴾ [النساء]6 :
قال آخر( :)6ثم قال تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا َد َف ْع ُت ْم إِ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َاهل ُ ْم َف َأ ْش ِهدُ وا َع َل ْي ِه ْ

احتياطا ألنفسكم أهيا األولياء القائمون عىل شؤون األيتام وأمواهلم ،حتى ال تقعوا حتت
( )1البحار.268/72 :

( )4البحار.270/72 :

( )2من وحي القرآن ()86 /7

( )5الربهان يف تفسري القرآن..344/1 ،

( )3الكايف.130/5 :

( )6من وحي القرآن ()87 /7
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تأثري االهتامات املوجهة إليكم منهم أو من غريهم إذا جحدوا استالمهم هلا ،وهذا التوجيه
اإلهلي يتحرك يف خطني :خط لليتامى لتحصيل االستيثاق هلم بتسلم أمواهلم يف حضور
الشهود املوثوقني ،بحيث خيضع حقهم للضوابط التوثيقية التي تثبت هبا احلقوق لئال يدعي
األولياء الدفع إليهم ـ زورا وهبتانا ـ بدون شهود ،وخط لألولياء حتى ال يتهمهم اليتامى ـ
﴿و َك َفى بِاهللَِّ َح ِسي ًبا﴾ [النساء ]6 :أي
بعد بلوغهم ـ بخيانة املال بادعاء أهنم مل يدفعوه إليهمَ ،
شاهدا ورقيبا ،فهو الذي جيسد الوثيقة الكربى ،أو حماسبا ،فاحذروا حماسبته يف اآلخرة كام
حتذرون حماسبة اليتيم بعد البلوغ.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة إىل عدم إعطاء األموال
ملستحقيها ممن للمرء حق كفالتهم إال بعد االطمئنان عىل قدرهتم عىل إدارهتا ..فاملال حق
األمة قبل أن يكون حقا ألفرادها ..وفيها ترخيص لتناول ما يضطر إليه املؤمن من تلك
األموال ،وبحسب الرضورة.
ال ن َِصيب ِممَّا تَر َك ا ْلوالِدَ ِ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :لِلر َج ِ
ان
َ
ٌ
َ
ِّ
ون ولِلنِّس ِ
اء ن َِصيب ِممَّا تَر َك ا ْلوالِدَ ِ
ان َو ْاألَ ْق َر ُب َ
وضا﴾
ون ِممَّا َق َّل ِمنْ ُه َأو َك ُث َر ن َِصي ًبا َم ْف ُر ً
َ
ٌ
َ
َو ْاألَ ْق َر ُب َ َ َ
[النساء]7 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف أوس بن ثابت األنصاري تويف وترك امرأة وثالث
بنات له منها ،فقام رجالن :مها ابنا عم امليت ووصياه ،يقال هلام :سويد وعرفجة ،فأخذا
ماله ومل يعطيا امرأته شيئا وال بناته ،وكانوا يف اجلاهلية ال يورثون النساء وال الصغري وإن
كان ذكرا ،إنام يورثون الرجال الكبار ،وكانوا يقولون :ال يعطى إال من قاتل عىل ظهور
اخليل وحاز الغنيمة ،فجاءت املرأة إىل رسول اهلل  فقالت :يا رسول اهلل :إن أوس بن
ثابت مات وترك عيل بنات وأنا امرأته وليس عندي ما أنفق عليهن ،وقد ترك أبوهن ماال
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حسنا وهوعند سويد وعرفجة مل يعطياين وال بناته من املال شيئا وهن يف حجري ،وال
يطعامين وال يسقياين وال يرفعان هلن رأسا ،فدعامها رسول اهلل  فقاال :يا رسول اهلل ولدها
ال يركب فرسا وال حيمل كال وال ينكي عدوا ،فقال رسول اهلل ( :انرصفوا حتى أنظر ما
حيدث اهلل يل فيهن) ،فانرصفوا ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2أي إذا كان لليتامى مال مما تركه هلم الوالدان واألقربون فهم فيه
سواء ،ال فرق بني الرجال والنساء ،وال فرق بني كونه كثريا أو قليال ،وأتى بقوله﴿ :ن َِصي ًبا
وضا﴾ [النساء ]118 :لبيان أنه حق معني مقطوع به ليس ألحد أن ينقص منه شيئا وال أن
َم ْف ُر ً
حيابى فيه.
قال اإلمام :بورك فيك ،وفيها بيان لعدالة اهلل ورمحته بعباده ،وأهنا ال تفرق بني
الرجال والنساء يف كل الشؤون ،بام فيها الشؤون املالية من الوصية واإلرث وغريها ..ويف
سبب النزول إشارة إىل أن من خيالف ذلك يكون حاله كحال أهل اجلاهلية.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ْأ ُك ُل َ
ون َأ ْم َو َال ا ْل َيتَا َمى
ون ِيف ُب ُط ِ ِ
ُظ ْل ًام إِن ََّام َي ْأ ُك ُل َ
وهن ْم ن ًَارا َو َس َي ْص َل ْو َن َس ِع ًريا﴾ [النساء]10 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف رجل ويل مال ابن أخيه وهويتيم صغري ،فأكله،
فأنزل اهلل فيه هذه اآلية(.)3
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4يف هذه اآلية الكريمة حتذير بعد نصح ،وهتديد بعد عظة ..فمن مل

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.143

( )3أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.143

( )2تفسري املراغي ()192 /4

( )4التفسري القرآين للقرآن ()708 /2
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يفتح عينه عىل هذا اخلطر ،ويتجنب اهلاوية التي بني يديه ،فال يلومن إال نفسه ..فامل اليتيم
هو نار حترق كل من يمد إليه يدا خائنة ،أو يدسه ىف بطن رشهة ،فمن أكل منه احرتق به ىف
الدنيا ،وصىل به عذاب جهنم ىف اآلخرة.
قال اإلمام :بورك فيك ،ويف اآلية الكريمة حتذير من أكل أموال املستضعفني ،وبيان
ملا تتحول إليه يوم القيامة عندما تتجسد كل األعامل الصاحلة والسيئة.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :ي ِ
وصي ُك ُم اهللَُّ ِيف َأ ْو َال ِد ُك ْم لِ َّ
لذك َِر
ُ
َت و ِ
ني َفإِ ْن ُك َّن نِ َسا ًء َف ْو َق ا ْثنَت ْ ِ
ِم ْث ُل َح ِّظ ْاألُ ْن َث َي ْ ِ
ف
احدَ ًة َف َل َها الن ِّْص ُ
َني َف َل ُه َّن ُث ُل َثا َما ت ََر َك َوإِ ْن كَان ْ َ
ِ ٍ ِ
ِ ِ ِ
السدُ ُس ِممَّا ت ََر َك إِ ْن ك َ
َان َل ُه َو َلدٌ َفإِ ْن َمل ْ َي ُك ْن َل ُه َو َلدٌ َو َو ِر َث ُه َأ َب َوا ُه
َوألَ َب َو ْيه ل ُك ِّل َواحد من ُْه َام ُّ
ألم ِه السدُ س ِمن بع ِد و ِصي ٍة ي ِ
ِ
َف ِ ُ
أل ِّم ِه ال ُّث ُل ُث َفإِ ْن ك َ
ويص ِ َهبا َأو َد ْي ٍن آ َباؤُ ُك ْم
ْ َ ْ َ َّ ُ
َان َل ُه إِ ْخ َو ٌة َف ُ ِّ ُّ ُ
يض ًة ِم َن اهللَِّ إِ َّن اهللََّ ك َ
َو َأ ْبنَاؤُ ُك ْم َال تَدْ ُر َ
َان عَلِ ًيام
ون َأ ُّ ُهي ْم َأ ْق َر ُب َل ُك ْم َن ْف ًعا َف ِر َ

ِ

يام﴾ [النساء:
َحك ً

]11؟
قال أحدهم :روي عن جابر قال :عادين رسول اهلل  وأبوبكر يف بني سلمة
يمشيان ،فوجدين ال أعقل ،فدعا بامء فتوضأ ،ثم رش عيل منه فأفقت فقلت :كيف أصنع
يف مايل يا رسول اهلل؟ فنزلت اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي عن جابر قال :جاءت امرأة إىل رسول اهلل  بابنتني هلا،
فقالت :يا رسول اهلل هاتان بنتا ثابت بن قيس ،أوقالت سعد بن الربيع ،قتل معك يوم أحد،
وقد استفاء عمهام ماهلام ومرياثهام ،فلم يدع هلام ماال إال أخذه ،فام ترى يا رسول اهلل؟ فواهلل
ما ينكحان أبدا إال وهلام مال ،فقال( :يقيض اهلل يف ذلك) ،فنزلت اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.145

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.144
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قال أحدهم( :)1هذه اآليات الكريمة تتضمن أصول علم الفرائض ـ أو علم املرياث
ـ وقد ابتدأت بقوله تعاىل﴿ :ي ِ
لذك َِر ِم ْث ُل َح ِّظ ْاألُ ْن َث َي ْ ِ
وصي ُك ُم اهللَُّ ِيف َأ ْو َال ِد ُك ْم لِ َّ
ني﴾ [النساء،]11 :
ُ
وهذا االفتتاح يشري إىل األصل الذي ترجع إليه هذه الفرائض ،وإىل اجلهة التي صدرت
منها ،كام يشري إىل أن اهلل أرحم بالناس من الوالدين باألوالد ،فإذا فرض هلم فإنام يفرض
هلم ما هو خري مما يريده الوالدون باألوالد ..وكال املعنيني مرتبطان ومتكامالن ..أي إن اهلل
هو الذي يويص ،وهو الذي يفرض ،وهو الذي يقسم املرياث بني الناس ،كام أنه هو الذي
يويص ويفرض يف كل َشء ،وكام أنه هو الذي يقسم األرزاق مجلة ..ومن عند اهلل ترد
التنظيامت والرشائع والقوانني ،وعن اهلل يتلقى الناس يف أخص شؤون حياهتم ـ وهو توزيع
أمواهلم وتركاهتم بني ذريتهم وأوالدهم ـ وهذا هو الدين .فليس هناك دين للناس إذا مل
يتلقوا يف شؤون حياهتم كلها من اهلل وحده وليس هناك إسالم ،إذا هم تلقوا يف أي أمر من
هذه األمور ـ جل أو حقر ـ من مصدر آخر ..إنام يكون الرشك أو الكفر ،وتكون اجلاهلية
التي جاء اإلسالم ليقتلع جذورها من حياة الناس.
قال آخر( :)2ومم ا يويص به اهلل ،ويفرضه ،وحيكم به يف حياة الناس ـ ومنه ما يتعلق
بأخص شؤوهنم ،وهو قسمة أمواهلم وتركاهتم بني ذريتهم وأوالدهم ـ هلو أبر بالناس وأنفع
هلم ،مما يقسمون ه هم ألنفسهم ،وخيتارونه لذرياهتم ..فليس للناس أن يقولوا :إنام نختار
ألنفسنا ،وإنام نحن أعرف بمصاحلنا ..فهذا ـ فوق أنه باطل ـ هو يف الوقت ذاته توقح،
وتبجح ،وتعامل عىل اهلل ،وادعاء ال يزعمه إال متوقح جهول.
قال آخر( :)3وليس يف قوله تعاىل﴿ :ي ِ
وصي ُك ُم اهللَُّ ِيف َأ ْو َال ِد ُك ْم لِ َّ
لذك َِر ِم ْث ُل َح ِّظ
ُ

( )3يف ظالل القرآن ()591 /1
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ْاألُ ْن َث َي ْ ِ
ني﴾ [النساء ]11 :حماباة جلنس عىل حساب جنس إنام األمر أمر توازن وعدل ،بني أعباء
الذكر وأعباء األنثى يف التكوين العائيل ،ويف النظام االجتامعي اإلسالمي :فالرجل يتزوج
امرأة ،ويكلف إعالتها وإعالة أبنائها منه يف كل حالة ،وهي معه ،وهي مطلقة منه ..أما هي
فإما أن تقوم بنفسها فقط ،وإما أن يقوم هبا رجل قبل الزواج وبعده سواء ،وليست مكلفة
ب نفقة للزوج وال لألبناء يف أي حال ..فالرجل مكلف ـ عىل األقل ـ ضعف أعباء املرأة يف
التكوين العائيل ،ويف النظام االجتامعي اإلسالمي ..ومن ثم يبدو العدل كام يبدو التناسق
بني الغنم والغرم يف هذا التوزيع احلكيم ..ويبدو كل كالم يف هذا التوزيع جهالة من ناحية
وسوء أدب مع اهلل من ناحية أخرى ،وزعزعة للنظام االجتامعي واألرسي ال تستقيم معها
حياة.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآليات الكريمة بيان ألحكام اهلل املتعلقة
بأموال املوتى( ،)1وقسمتها بالعدل بني الورثة ،ودعوة لتنفيذ الوصايا ،ورد احلقوق.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َال َحيِ ُّل َل ُك ْم
وهن إِ َّال َأ ْن ي ْأتِنيَ بِ َف ِ
وه َّن لِت َْذ َه ُبوا بِ َب ْع ِ
اح َش ٍة ُم َب ِّين ٍَة
َأ ْن ت َِر ُثوا الن َِّسا َء ك َْر ًها َو َال َت ْع ُض ُل ُ
َ
ض َما آ َت ْي ُت ُم ُ َّ
وهن َفعسى َأ ْن َتكْر ُهوا َشيئًا و َجيع َل اهللَُّ فِ ِ
ِ
ِ
يه َخ ْ ًريا كَثِ ًريا﴾
َارش ُ
ْ َ َْ
َ
وه َّن بِاملَْ ْع ُروف َفإِ ْن ك َِر ْه ُت ُم ُ َّ َ َ
َوع ُ
[النساء]19 :؟
قال أحدهم :روي أن أهل اجلاهلية كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته
إن شاء بعضهم تزوجها ،وإن شاءوا زوجوها ،وإن شاءوا مل يزوجوها ،وهم أحق هبا من
أهلها ،فنزلت هذه اآلية يف ذلك(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.146

( )1سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

262

قال أحدهم( :)1يف هذه اآلية الكريمة حديث عن الترشيع الذي يريد اإلسالم من
خالله أن حيدد للرجل املؤمن حدود العالقة اإلنسانية اإلسالمية ،التي تربطه باملرأة ،يف
اجلانب املادي من االلتزامات املالية يف إطار الرابطة الزوجية وغريها ..فال يكون ضعف
املرأة أساسا حلرماهنا من حقها ،ومربرا الضطهادها يف ما فرضه اهلل هلا؛ فإن اإليامن يمنع
املؤمن من االنطالق يف استغالل حالة القوة والضعف حلسابات النوازع الذاتية ،ويدفعه
إىل الوقوف مع خط العدل من دون مراعاة ألية حسابات أخرى ،لتنمو الشخصية اإليامنية
عىل أساس املبادئ والقيم الروحية اإلهلية التي حتمي اإلنسان من شهواته ،وحتمي اآلخرين
الضعفاء من انحراف قوته ..وهذا هو السبيل القويم الذي يبني ،من خالله اإلسالم ،أسس
األمن االجتامعي لدى احلاكم واملحكوم يف حركة العالقات اإلنسانية ،ألن الرادع الداخيل
هو القوة احلقيقية التي يرتكز عليها الرادع اخلارجي ،يف ما خيطط له اإلسالم من وسائل
الردع املتنوعة يف القانون.
قال آخر( :)2وقد استطاعت هذه الرتبية أن تتغلب عىل كثري من مظاهر الظلم الذي
عاشته املرأة من قبل الرجل يف حقوقها املادية واملعنوية من خالل ما درجت عليه تقاليد
اجلاهلية ،من احتقار هلا ،واضطهاد إلنسانيتها ،واعتبارها كمية مهملة ومتاعا رخيصا كبقية
متاع البيت الذي ينتقل باإلرث من دون أن يملك لنفسه أية إرادة للقبول أو الرفض يف
شؤونه اخلاصة ..وبدأ اإلنسان املسلم ينظر إىل املرأة كإنسان سوي كامل ،له حقوق وعليه
واجبات ،عىل أساس حدود اهلل يف أوامره ونواهيه.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )3دعوة إىل مراعاة حقوق

( )3أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.146
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النساء ،وعدم ظلمهن ،ووجوب عرشهتن باملعروف ،ويف حال وقوعهن يف أي جتاوزات
يعاقبن مثلام يعاقب الرجال بحسب ما تقتضيه العدالة.
﴿و َال َتنْكِ ُحوا َما َنك ََح آ َباؤُ ُك ْم ِم َن
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
النِّس ِ
َان َف ِ
ف إِ َّن ُه ك َ
اح َش ًة َو َم ْقتًا َو َسا َء َسبِ ًيال﴾ [النساء]22 :؟
اء إِ َّال َما َقدْ َس َل َ
َ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت عندما تويف أبوقيس وكان من صاحلي األنصار،
فخطب ابنه قيس امرأة أبيه ،فقالت :إين أعدك ولدا ،ولكني آيت رسول اهلل  أستأمره،
فأتته فأخربته ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة بيان ألول ما حيرم عىل اإلنسان التزوج هبن
من النساء ..وهى امرأة األب ..إذ هى بمنزلة األم ،ثم هى من جهة أخرى بمكان األب
من االحرتام والتوقري ..فكيف تقبل نفس كريمة أن تكون امرأة األب ـ وهذا شأهنا ـ زوجا
بعارشها ،وتكون يده فوق يدها؟ أو حتى تكون يده مع يدها؟
قال آخر( :)3وىف التعبري القرآنى عن زوجات اآلباء بكلمة (ما) ـ التي تدل عىل
اإلهبام والتنكري ـ ما يشري إىل أن هؤالء الزوجات ينبغى أن يكن ىف نظر األبناء ،وىف
شعورهم شيئا مبهام غامضا ،ال تتماله العني ،وال تتفحصه ،وال تقيم له حسابا فيام يقام من
حساب بني الرجل واملرأة ..إهنن ـ بالنسبة لألبناء ـ شىء حمجب وراء سرت كثيفة من التحرج
والتأثم ،فال يكاد يقع ىف تصور األبناء صورة سوية هلن كصور النساء الاليت يريدون الزواج
هبن.

( )3التفسري القرآين للقرآن ()732 /2
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ف﴾ [النساء ]22 :استثناء وارد عىل ما وقع
قال آخر( :)1ويف قوله تعاىل﴿ :إِ َّال َما َقدْ َس َل َ
ىف اجلاهلية من رجال دخلوا ىف اإلسالم ،ووقعوا ىف هذا املنكر ..فإنه ال إثم عليهم اآلن
َان َف ِ
بعد أن صححوا وضعهم ،وأخذوا بام جاء اإلسالم به ..وىف قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ُه ك َ
اح َش ًة
َو َم ْقتًا َو َسا َء َسبِ ًيال ﴾ [النساء ]22 :تشنيع غليظ عىل هذا املنكر ،وإلقاء بكل ما ىف الفاحشة
واملقت وسوء العاقبة من ثقل وبالء عىل من يقارف هذا املنكر ،ويركب ذلك الضالل
السفيه.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة بيان للمحرمات من النساء،
وتعظيم خلطر جتاوزها ،ألن تعدهيا من اجلاهلية التي مل تكن تراعي العالقات االجتامعية
وما يرتبط هبا.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر إِ َىل ا َّل ِذي َن َيزْ ُع ُم َ
ون َأ َّهنُ ْم
ون َأ ْن يتَحاكَموا إِ َىل ال َّطا ُغ ِ
ِ
ِ
وت َو َقدْ ُأ ِم ُروا َأ ْن
آ َمنُوا بِ َام ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك َو َما ُأن ِْز َل م ْن َق ْبل َك ُي ِريدُ َ َ َ ُ

الش ْي َط ُ
َي ْك ُف ُروا بِ ِه َو ُي ِريدُ َّ
ان َأ ْن ُي ِض َّل ُه ْم َض َال ًال َب ِعيدً ا﴾ [النساء]60 :؟

قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف أيب بردة األسلمي كان كاهنا يقيض بني اليهود فيام
يتنافرون إليه ،فتنافر إليه أناس من أسلم فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)2
قال آخر :ومثله ما روي أهنا نزلت يف رجل من األنصار يقال له :قيس ،ويف رجل
من اليهود يف مدارأة كانت بينهام يف حق تدارءا فيه ،فتنافرا إىل كاهن باملدينة ليحكم بينهام،
وتركا نبي اهلل  فعاب اهلل تعاىل ذلك عليهام ،وكان اليهودي يدعوه إىل نبي اهلل ،وقد علم
أنه لن جيور عليه ،وجعل األنصاري يأبى عليه وهويزعم أنه مسلم ويدعوه إىل الكاهن،
فأنزل اهلل تعاىل اآلية ،وعاب عىل الذي يزعم أنه مسلم ،وعىل اليهودي الذي هومن أهل
( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.160
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الكتاب ،فقالَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر إِ َىل ا َّل ِذي َن َيزْ ُع ُم َ
ون َأ َّهنُ ْم آ َمنُوا بِ َام ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك َو َما ُأن ِْز َل ِم ْن َق ْبلِ َك
ون َأ ْن يتَحاكَموا إِ َىل ال َّطا ُغ ِ
الش ْي َط ُ
وت َو َقدْ ُأ ِم ُروا َأ ْن َي ْك ُف ُروا بِ ِه َو ُي ِريدُ َّ
ان َأ ْن ُي ِض َّل ُه ْم
ُي ِريدُ َ َ َ ُ
َض َال ًال َب ِعيدً ا َوإِ َذا ِق َيل َهلم َت َعا َل ْوا إِ َىل ما َأنْزَ َل اهللَُّ َوإِ َىل الرس ِ
ول َر َأ ْي َت املُْنَافِ ِقنيَ َي ُصدُّ َ
ون َعن َْك
َّ ُ
َ
ُْ
صدُ و ًدا﴾ [النساء 60 :ـ ]61؟ ( )1
ُ

قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف اآلية الكريمة حديث عن بعض نامذج املنافقني الذين انحرفوا
عن اخلط اإليامين ،فلم تتوافق دعواهم إىل اإليامن برسالة الرسول  والرساالت السابقة
التي جاء القرآن وأكد عىل اإليامن هبا كجزء من اإليامن باإلسالم ،مع السلوك العميل من
خالل ما يقبلون وما يرفضون من األشياء ،وما يواجهونه من مواقف عملية يف التزامهم
بأحكام اهلل عند ما تقرتب من مصاحلهم ،وتؤثر عىل ما هم فيه من أطامع وشهوات.
قال آخر( :)3وقد ذكرت حديثا وافيا عن مالحمهم احلقيقية ،فها هم يدعون إىل كتاب
اهلل ليحكم بينهم ،ألهنم يزعمون أهنم يؤمنون به وبالكتاب املنزلة قبله ،ولكنهم يرفضون
ون َأ ْن يتَحاكَموا إِ َىل ال َّطا ُغ ِ
وت﴾
االنصياع إليه ،ألنه ال يؤمن هلم رغباهتم املنحرفةُ ﴿ ،ي ِريدُ َ َ َ ُ
[النساء ]60 :الذي يمثل احلكم القائم عىل الطغيان ،يف ما يرتكز عليه من الترشيعات املنحرفة
﴿و َقدْ ُأ ِم ُروا َأ ْن َي ْك ُف ُروا بِ ِه﴾ [النساء ]60 :يف الوقت الذي أراد منهم اإلسالم ـ الذي
الباطلة؛ َ
يزعمون اإليامن به ـ أن يكفروا به فكرا ورشيعة وعمال ،فقد رأوا يف حكم الطاغوت ما
يؤمن هلم أطامعهم وشهواهتم ،وعاشوا احلياة من أجل هذه األطامع والشهوات بعيدا عن
خط اإليامن احلق ،انطالقا من اخلضوع إلرادة الشيطان يف ما وسوس هلم وما خطط
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الش ْي َط ُ
﴿و ُي ِريدُ َّ
ان َأ ْن ُي ِض َّل ُه ْم َض َال ًال َب ِعيدً ا﴾ [النساء ]60 :ليضلهم ضالال بعيدا
حلياهتمَ ،
ويبعدهم عن االرتباط بالقاعدة الفكرية والروحية التي حتدد هلم ما يفعلون وما يرتكون،
من موقع املصلحة احلقيقية للحياة واإلنسان ،بعيدا عن القضايا الذاتية ،ألنه إذا ابتعد
اإلنسان عن القاعدة الثابتة يف حياته مل جيد حلياته أساسا من اهلدى ،مما يدفعه إىل االبتعاد
كثريا عن اخلط املستقيم ويسلمه إىل الضياع الفكري والروحي والعميل ،ليغرق يف الرمال
املتحركة مع الرياح يف الصحراء ،حيث ال أرض صلبة يقف عليها ،وال عالمات واضحة
حتدد له مالمح الطريق.
قال اإلمام :بورك فيكام ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة حتذير من التحاكم إىل األهواء
والطواغيت ،وترك االحتكام هلل ورسوله ..وفيها إشارة إىل العدالة اإلهلية التي جعلت
اليهود يقبلون هبا يف نفس الوقت الذي ينفر منها املنحرفون من املسلمني.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ف َال َو َر ِّب َك َال ُيؤْ ِمنُ َ
ون َحتَّى
ِ
ِ
ُحيكِّم َ ِ
ِ
يام﴾ [النساء:
وك في َام َش َج َر َب ْين َُه ْم ُث َّم َال َجيِدُ وا ِيف َأ ْن ُفس ِه ْم َح َر ًجا ممَّا َق َض ْي َت َو ُي َس ِّل ُموا ت َْسل ً
َ ُ
]65؟
قال أحدهم :روي عن الزبري بن العوام ،أنه كان حيدث أنه خاصم رجال من األنصار
قد شهد بدرا إىل النبي  يف رشاج احلرة كانا يسقيان هبا كالمها ،فقال النبي  للزبري:
(اسق ثم أرسل إىل جارك) ،فغضب األنصاري وقال :يا رسول اهلل ،أن كان ابن عمتك؟
فتلون وجه رسول اهلل  ثم قال للزبري( :اسق ثم احبس املاء حتى يرجع إىل اجلدر)،
فاستوىف رسول اهلل  للزبري حقه ،وكان قبل ذلك أشار عىل الزبري برأي أراد فيه سعة
لألنصاري وله ،فلام أحفظ األنصاري رسول اهلل استوىف للزبري حقه يف رصيح احلكم(.)1
( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.163
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قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)1أقسم اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة بأن األفراد ال يمكن أن
يمتلكوا إيامنا واقعيا إال إذا حتاكموا إىل النبي  وقضائه ،ومل يتحاكموا إىل غريه ﴿ َف َال َو َر ِّب َك
حيك ُِّم َ
َال ُيؤْ ِمنُ َ
وك فِ َيام َش َج َر َب ْين َُه ْم﴾ [النساء ..]65 :أي جيب عليهم ،أن يتحاكموا إليك
ون َحتَّى ُ َ
فقط ،ومضافا إىل ذلك لريضوا بام حتكمه ،سواءا كان يف صاحلهم أو يف رضرهم وال يشعروا
بأي حرج يف نفوسهم فضال عن أن ال يعرتضوا ،وبالتايل ليسلموا تسليامُ ﴿ ..ث َّم َال َجيِدُ وا
ِ
ِ
ِ
يام﴾ [النساء]65 :
ِيف َأ ْن ُفس ِه ْم َح َر ًجا ممَّا َق َض ْي َت َو ُي َس ِّل ُموا ت َْسل ً
قال آخر( :)2واالنزعاج النفيس الباطني من األحكام التي ربام تكون يف رضر
اإلنسان ،وإن كان يف األغلب أمرا غري إختياري ،إال أنه عىل أثر الرتبية اخللقية املستمرة
يمكن أن حتصل لدى اإلنسان روح التسليم أمام احلق ،واخلضوع للعدالة ،خاصة
بمالحظة املكانة لواقعية رسول اهلل  ،فال ينزعج من أحكامه ،بل وال من أحكام العلامء
الذين خيلفونه ،وعىل كل فإن املسلمني الواقعيني مكلفون دائام بتنمية روح اخلضوع للحق،
والتسليم أمام العدل يف نفوسهم.
قال آخر( :)3واآلية الكريمة تبني عالئم اإليامن الواقعي الراسخ يف ثالث مراحل..
أوهلا أن يتحاكموا إىل رسول اهلل  وحكمه النابع من احلكم اإلهلي يف ما اختلفوا فيه،
كبريا كان أم صغريا ،ال إىل الطواغيت وحكام اجلور والباطل ..وثانيها أن ال يشعروا بأي
انزعاج أو حرج يف نفوسهم جتاه أحكام رسول اهلل  وأقضيته العادلة التي هي ـ يف احلقيقة
ـ نفس األوامر اإلهلية ،وال يسيئوا الظن هبذه األحكام..وثالثها أن يطبقوا تلك األحكام ـ
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يف مرحلة تنفيذها ـ تطبيقا كامال ويسلموا أمام احلق تسليام مطلقا.
قال آخر( :)1ومن الواضح أن القبول بأي دين وأحكامه يف ما إذا كانت يف مصلحة
اإلنسان وكانت مناسبة ملنافعه وتطلعاته ،ال يمكن أن يكون دليال عىل إيامنه بذلك الدين،
بل يثبت ذلك إذا كانت تلك األحكام يف االجتاه املتعاكس ملنافعه وتطلعاته ظاهرا ،وإن
كانت مطابقة للحق والعدل يف الواقع ،فإذا قبل بمثل هذه األحكام وسلم هلا تسليام كامال
كان ذلك دليال عىل إيامنه ورسوخ إعتقاده.
قال آخر :وقد روي عن اإلمام الصادق يف تفسري هذه اآلية أنه قال( :لو أن قوما
عبدوا اهلل وحده ال رشيك له وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة وحجوا البيت وصاموا شهر
رمضان ثم قالوا ليشء صنعه اهلل وصنع رسول اهلل  مل صنع هكذا وكذا ،ولو صنع خالف
الذي صنع ،أو وجدوا ذلك يف قلوهبم لكانوا بذلك مرشكني) ،ثم قال( :عليكم
بالتسليم)()2

قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة للتسليم التام هلل ورسوله
 والرىض التام بام تقيض به الرشيعة ،وعدم احلرج منها ،ألهنا متثل العدالة املطلقة.
ِ
الر ُس َ
ول َف ُأو َلئِ َك
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
﴿و َم ْن ُيط ِع اهللََّ َو َّ
الشهدَ ِاء والص ِ
ِ
ِ
ِ
احلنيَ َو َح ُس َن ُأو َلئِ َك
َ َّ
الصدِّ يقنيَ َو ُّ َ
َم َع ا َّلذي َن َأ ْن َع َم اهللَُّ َع َل ْي ِه ْم م َن النَّبِ ِّينيَ َو ِّ
َرفِي ًقا﴾ [النساء]69 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف ثوبان موىل رسول اهلل  وكان شديد احلب له قليل
الصرب عنه ،فأتاه ذات يوم وقد تغري لونه ونحل جسمه يعرف يف وجهه احلزن ،فقال له
رسول اهلل( :يا ثوبان ما غري لونك؟) فقال :يا رسول اهلل ما يب من رض وال وجع غري أين إذا
( )2تفسري الربهان ،ج  ،2ص ..389
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مل أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك ،ثم ذكرت اآلخرة وأخاف أن
ال أراك هناك ،ألين أعرف أنك ترفع مع النبيني ،وأين وإن دخلت اجلنة كنت يف منزلة أدنى
من منزلتك ،وإن مل أدخل اجلنة فذاك أحرى أن ال أرك أبدا ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أن أصحاب رسول اهلل  املجتبني قالوا :ما ينبغي لنا أن
نفارقك يف الدنيا فإنك إذا فارقتنا رفعت فوقنا ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)2
قال آخر :ومثله ما روي أن رجال جاء إىل رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل إنك
ألحب إيل من نفيس وأهيل وولدي ،وإين ألكون يف البيت فأذكرك فام أصرب حتى آتيك،
فأنظر إليك ،وإذا ذكرت مويت وموتك عرفت أنك إذا دخلت اجلنة رفعت مع النبيني ،وإين
إذا دخلت اجلنة خشيت أن ال أراك ،فلم يرد رسول اهلل  شيئا حتى نزل جربيل عليه
السالم هبذه اآلية(.)3
قال اإلمام :بورك فيكم ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4أي إن كل من يطيع اهلل ورسوله عىل الوجه املبني ىف اآليات السالفة
ويفعل األوامر ويرتك النواهي يكون يوم القيامة مرافقا ألقرب عباد اهلل وأرفعهم درجات
عنه ،وهم األصناف األربعة الذين ذكروا ىف اآلية الكريمة وهم صفوة اهلل من عباده ،وقد
وجدوا ىف كل أمة ،ومن أطاع اهلل ورسوله من هذه األمة كان منهم وحرش يوم القيامة
﴿و َح ُس َن ُأو َلئِ َك َرفِي ًقا﴾ [النساء ]69 :أي إن األنبياء والصديقني والشهداء
معهمَ ..
والصاحلني يكونون كالرفقاء له من شدة حمبتهم إياه ورسورهم برؤيته.
قال آخر( :)5ثك قال تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك ا ْل َف ْض ُل ِم َن اهللَِّ﴾ [النساء ]70 :أي إن هذا الذي ذكر
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من اجلزاء ملن يطيع اهلل والرسول هو الفضل الذي ال يعلوه فضل ،فإن السمو إىل إحدى
تلك املنازل ىف الدنيا ومرافقة أهلها ىف اآلخرة هو منتهى ما يأمله املرء من السعادة ،وبه
﴿و َك َفى بِاهللَِّ عَلِ ًيام﴾ [النساء ]70 :أي كفى به سبحانه
يتفاضل الناس فيفضل بعضهم بعضاَ ..
عليام بالعصاة واملطيعني ،واملنافقني واملخلصني ومن يصلح ملرافقة هؤالء ومن ال يصلح،
فهو ال يعزب عن علمه مثقال ذرة ىف األرض وال ىف السامء ..وليحذر املنافقون املراءون
لعلهم يتذكرون فيتوبوا ،وليطمئن املؤمنون الصادقون لعلهم ينشطون ويزدادون ىف
الطاعة ،ويبتعدون عن التقصري.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة تبشري للمؤمنني الصادقني بأن
حمبتهم للصاحلني ستلحقهم هبم؛ فالعربة يف اآلخرة بالوالء واملحبة ،ال باملعارصة
واملشاهدة؛ ولذلك فإن اآلية الكريم تدعو األمة مجيعا إىل صحبة رسول اهلل  مهام
تباعدت األزمنة واألمكنة ..فمعية رسول اهلل  أكرب من أن حيجبها َشء.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر إِ َىل ا َّل ِذي َن ِق َيل َهل ُ ْم ُك ُّفوا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس
ب َع َل ْي ِه ُم ا ْلقت َُال إِ َذا َف ِر ٌيق من ُْه ْم َخي َْش ْو َن الن َ
الص َال َة َوآ ُتوا الزَّ كَا َة َف َل َّام ُكت َ
يموا َّ
َأ ْيد َي ُك ْم َو َأق ُ

َخ ْش َي ِة اهللَِّ َأو َأ َشدَّ َخ ْش َي ًة َو َقا ُلوا َر َّبنَا ِمل َك َت ْب َت َع َل ْينَا ا ْل ِقت ََال َل ْو َال َأ َّخ ْر َتنَا إِ َىل َأ َج ٍل َق ِر ٍ
ك َ
يب ُق ْل
َ
َاع الدُّ ْن َيا َقلِ ٌيل َو ْاآل ِخ َر ُة َخ ْ ٌري َملِ ِن ا َّت َقى َو َال ُت ْظ َل ُم َ
ون َفتِ ًيال﴾ [النساء]77 :؟
َمت ُ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف نفر من أصحاب رسول اهلل  كانوا يلقون من
املرشكني أذى كثريا ويقولون :يا رسول اهلل ائذن لنا يف قتال هؤالء ،فيقول هلم( :كفوا
أيديكم عنهم فإين مل أؤمر بقتاهلم) ،فلام هاجر رسول اهلل  إىل املدينة ،وأمرهم اهلل تعاىل
بقتال املرشكني كرهه بعضهم وشق عليهم ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.166
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قال آخر :ومثله ما روي أن عبد الرمحن بن عوف وأصحابه أتوا إىل النبي  بمكة،
فقالوا :يا نبي اهلل كنا يف عز ونحن مرشكون ،فلام آمنا رصنا أذلة! فقال( :إين أمرت بالعفو،
فال تقاتلوا والقوم) ،فلام حوله اهلل إىل املدينة أمره بالقتال فكفوا(.)1
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2تشري اآلية الكريمة إىل بعض األوضاع القلقة التي كان يعيش فيها
املجتمع املؤمن يف مواجهته لتحديات الكفر ،وذلك كأسلوب قرآين تربوي يعلمنا أن ال
نؤكد دائام عىل اجلوانب اإلجيابية يف جمتمعنا ،فنتحدث عن نقاط القوة فيه واجلوانب املرشقة
يف داخله ،بل ال بد لنا من التأكيد أيضا عىل اجلوانب السلبية ،فنتحدث عن نقاط الضعف
واجلوانب املظلمة يف داخله ،ألن ذلك هو السبيل الوحيد لوضوح الرؤية وسالمة املسرية،
فعند ما يتطلع العاملون إىل املجتمع ،كام هو يف طبيعته الواقعية ،فيعرفون كيف يترصفون
بطريقة عملية ،من خالل نقاط الضعف والقوة معا ،ليخططوا للعمل عىل هذا األساس.
قال آخر( :)3وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم يف أكثر من آية؛ ومن ذلك ما حدثنا
اهلل به عن هؤالء املؤمنني الطيبني الذين التقوا بالدعوة اإلسالمية يف بدايتها ،فآمنوا هبا من
خالل اإليامن باهلل ،وشعروا بالقوة الروحية التي متنحهم شجاعة املوقف وقوة التحدي
واملواجهة ،ففكروا باندفاع وانفعال ،متاما كام يفكر اإلنسان يف خوض املعركة الشخصية
دون أن حيسب حسابا للساحة ،ألن هناك حالة نفسية معقدة متوترة تدفعه إىل املواجهة
احلادة ،وتوحي له بأن الرتاجع يمثل الذل واالهنزامية وغري ذلك من املشاعر اخلاصة ،وال
ترتك له جماال ليدرس املوقف من خالل النتائج املحتملة ،بام يتطلبه ذلك من استعداد عميل،
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ومن دراسة للعنارص املقابلة املعادية وطريقة عملها ،ليحدد ما هو املصلحة ملا يؤمن به من
قيم ذاتية أو عامة ،فقد يقع اإلنسان يف قبضة الذل من خالل حركة انفعالية اندفاعية ،أكثر
مما يعانيه من ذلك فيام لو سيطر عىل مشاعره ،وحتمل بعض انفعاالت املوقف ،وخطط لربح
املعركة يف هناية املطاف.
قال آخر( :)1بمثل هذه احلالة االنفعالية وقف هؤالء املؤمنون الطيبون الذين كانوا
يعانون من اضطهاد املرشكني ،حتى أهنم قالوا لرسول اهلل  ـ كام ذكرت بعض الروايات
ـ :يا نبي اهلل ،كنا يف عز ونحن مرشكون ،فلام آمنا رصنا أذلة ..فواجهوا املوقف بانفعال،
متاما كأية حالة ذاتية رسيعة ،ومل يفكروا أن املوقف هو موقف الدعوة واحلاجة إىل ختطيط
العمل عىل أساس املراحل ،فقد تكون بحاجة إىل أن يعيش أفرادها روح االستشهاد
والتضحية والثبات ،ليعمقوا تأثري الدعوة يف نفوس املجتمع الذي يضطهدهم بشكل غري
مبارش ،وليأخذوا ألنفسهم الوقت املالئم إليصال الدعوة إىل كل قلب يف اجلزيرة العربية
من خالل املوقع املميز ملكة ،وذلك باالبتعاد عن الصدمات اليومية التي قد تضيق عليهم
اخلناق ومتنعهم من حرية احلركة ،فربام كان من مصلحة الدعوة أن ال ينتبه املرشكون إىل
القوة الذاتية التي متلكها ،من خالل ما يملكه أفرادها املؤمنون من القوة ،وربام كانت القوة
الت ي يملكوهنا ال تستطيع مواجهة القوة التي يملكها املرشكون ،مما قد يدفع باملوقف إىل
هزيمة ال تتحملها الدعوة اجلديدة.
قال آخر( :)2وهلذا مل يؤمر النبي  بالقتال طيلة عهد ما قبل اهلجرة ،وذلك من أجل
حتضري األجواء النتشار الدعوة من جهة عىل أيدي مؤيدهيا ومعارضيها ،ومن أجل إعداد
املجتمع اجلديد الذي ينطلق من قاعدة ثابتة صلبة خارج نطاق مكة.
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قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )1دعوة إىل الصدق التام مع
اهلل ،والوفاء بكل العهود ..وفيها هني شديد عن االعرتاض عىل أحكام اهلل الكونية
والترشيعية.
ت َو َلو
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْين ََام َت ُكو ُنوا ُيدْ ِر ْك ُك ُم املَْ ْو ُ
ُكنْ ُت ْم ِيف ُب ُروجٍ ُم َش َّيدَ ٍة َوإِ ْن ُت ِص ْب ُه ْم َح َسنَ ٌة َي ُقو ُلوا َه ِذ ِه ِم ْن ِعن ِْد اهللَِّ َوإِ ْن ُت ِص ْب ُه ْم َس ِّي َئ ٌة َي ُقو ُلوا
ون َي ْف َق ُه َ
َه ِذ ِه ِم ْن ِعن ِْد َك ُق ْل ُك ٌّل ِم ْن ِعن ِْد اهللَِّ َف َام ِل َهؤُ َال ِء ا ْل َق ْو ِم َال َيكَا ُد َ
ون َح ِدي ًثا﴾ [النساء]78 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت ملا استشهد من املسلمني من استشهد يوم أحد ،حيث
قال املنافقون الذين ختلفوا عن اجلهاد :لوكان إخواننا الذين قتلوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا،
فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف اآلية الكريمة رد عىل أولئك املنافقني ،حيث بني اهلل تعاىل أن
املوت آتيهم يوما ال حمالة ،حتى إذا حتصنوا يف قالع عالية ومنيعة بحسب ظنهم ،وما دام
املوت يدرك اإلنسان هبذه الصورة أليس من اخلري له أن يموت عىل طريق مثمر وصحيح
كاجلهاد!؟
قال آخر( :)4ومما يلفت االنتباه أن القرآن الكريم يطلق يف مواقع متعددة اسم
(اليقني) عىل املوت ،وهذا يدل عىل أن اإلنسان مهام كانت عقيدته ،يؤمن بوجود املوت
إيامنا ال خيامره فيه شك مطلق ا ،ومهام أنكر املرء من حقائق ال يستطيع إنكار املوت الذي
يشهده بأم عينه أو يسمع عنه كل يوم ،واإلنسان الذي حيب احلياة وخيال أن املوت هو الفناء
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الذي ال حياة بعده أبدا خياف من ذكر املوت ويفر من مظاهره.
قال آخر( :)1ولذلك ،فإن اآلية الكريمة تبني عدم جدوى الفرار من املوت ،فهو
يدرك اإلنسان يوما ما ال حمالة ،وهو حقيقة قطعية يقينية يف عامل الوجود ..وعبارة
﴿ ُيدْ ِر ْك ُك ُم﴾ [النساء ]78 :تعني املالحقة ،والالحق هو املوت الذي يدرك اإلنسان ،وتوحي
ت ا َّل ِذي
بأن الفرار ال ينقذ اإلنسان من هذا املصري احلتمي ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ َّن املَْ ْو َ
ت َِف ُّر َ
ون ِمنْ ُه َفإِ َّن ُه ُم َال ِقي ُك ْم﴾ [اجلمعة ،]8 :فليس من العقل واملنطق أن يدرك اإلنسان هذه
احلقيقة ويفر بعد ذلك من ميدان اجلهاد ،وحيرم نفسه أرشف ميتة وهي الشهادة يف سبيل
اهلل ،فيموت عىل فراشه فلو عاش اإلنسان بعد فراره من اجلهاد أياما أو شهورا أو سنوات
لتكرر ما فعل ولتكررت أمامه املشاهد املاضية ،فهل من العقل أن حيرم اإلنسان نفسه ألجل
هذه املتكررات من الثواب األبدي الذي يناله املجاهد يف سبيل اهلل!؟
قال آخر( :)2وقوله تعاىلُ ﴿ :ب ُروجٍ ُم َش َّيدَ ٍة﴾ [النساء ]78 :يؤكد أن املوت ال حيول دونه
القالع واحلصون املنيعة العالية ،والرس يف هذا األمر هو أن املوت الطبيعي ال يداهم اإلنسان
من خارج وجوده ـ خالفا ملا يتصورون ـ وال حيتاج إىل اجتياز القالع واحلصون ،بل يأيت من
داخل وجود اإلنسان حيث تقف أجهزة اإلنسان عن العمل بعد نفاذ قدرهتا املحدودة عىل
البقاء ..نعم ،املوت غري الطبيعي يأيت اإلنسان طبعا من خارج وجوده ،وبذلك قد تنفع
القالع واحلصون يف تأخري هذا النوع من املوت عنه ..ولكن ماذا ستكون النهاية والنتيجة؟
هل بمقدور القالع واحلصون أن حتول دون وصول املوت الطبيعي الذي سيدرك اإلنسان
ـ دون شك ـ يف يوم من اإليام!؟
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة لتفعيل اإليامن يف احلياة؛
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فال خري يف إيامن يظل حمبوسا يف الذهن؛ وأول آثار اإليامن باألجل املحتم بذل النفس يف
سبيل اهلل ،وعدم اخلوف من املوت عند ذلك.
﴿و َما ك َ
َان ملُِؤْ ِم ٍن َأ ْن َي ْق ُت َل ُمؤْ ِمنًا إِ َّال
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
َخ َط ًأ َو َم ْن َقت ََل ُمؤْ ِمنًا َخ َط ًأ َفت َْح ِر ُير َر َق َب ٍة ُمؤْ ِمن ٍَة َو ِد َي ٌة ُم َس َّل َم ٌة إِ َىل َأ ْهلِ ِه إِ َّال َأ ْن َي َّصدَّ ُقوا َفإِ ْن ك َ
َان
َان ِم ْن َق ْو ٍم َب ْينَ ُك ْم َو َب ْين َُه ْم ِمي َث ٌ
ِم ْن َق ْو ٍم عَدُ و َل ُك ْم َو ُهو ُمؤْ ِم ٌن َفت َْح ِر ُير َر َق َب ٍة ُمؤْ ِمن ٍَة َوإِ ْن ك َ
اق َف ِد َي ٌة
ُم َس َّل َم ٌة إِ َىل َأ ْهلِ ِه َو َحت ِْر ُير َر َق َب ٍة ُمؤْ ِمن ٍَة َف َم ْن َمل َجيِدْ َف ِص َيا ُم َش ْه َر ْي ِن ُم َتتَابِ َع ْ ِ
ني ت َْو َب ًة ِم َن اهللَِّ َوك َ
َان اهللَُّ
ْ
عَلِ ًيام َحكِ ًيام﴾ [النساء]92 :؟
قال أحدهم :روي أن احلارث بن يزيد كان شديدا عىل النبي  فجاء وهويريد
اإلسالم ،فلقيه عياش بن أيب ربيعة واحلارث يريد اإلسالم وعياش ال يشعر فقتله ،فأنزل
اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2أي ال حيق ملؤمن االعتداء عىل أخيه املؤمن وقتله بغري حق ،إال أن
يقع منه ذلك عىل وجه اخلطأ الذي ال عمد فيه ،ومن وقع منه ذلك اخلطأ فعليه عتق رقبة
مؤمنة ،وتسليم دية مقدرة إىل أوليائه ،إال أن يتصدقوا هبا عليه ويعفوا عنه ..فإن كان املقتول
من قوم كفار أعداء للمؤمنني ،وهو مؤمن باهلل تعاىل ،وبام أنزل من احلق عىل رسوله ،
فعىل قاتله عتق رقبة مؤمنة ،وإن كان من قوم بينكم وبينهم عهد وميثاق ،فعىل قاتله دية
تسلم إىل أوليائه وعتق رقبة مؤمنة ،فمن مل جيد القدرة عىل عتق رقبة مؤمنة ،فعليه صيام
شهرين متتابعني؛ ليتوب اهلل تعاىل عليه ..وكان اهلل تعاىل عليام بحقيقة شأن عباده ،حكيام
فيام رشعه هلم.
( )2التفسري امليرس (ص )92
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قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية

الكريمة()1

حتذير من سفك الدماء

مطلقا ،وخاصة دماء املؤمنني املساملني ،وبيان لألحكام املرتبطة بحال وقوع خطأ يف ذلك.
﴿و َم ْن َي ْق ُت ْل ُمؤْ ِمنًا ُم َت َع ِّمدً ا َف َجزَ اؤُ ُه
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
ب اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َل َعنَ ُه َو َأعَدَّ َل ُه ع ََذا ًبا عَظِ ًيام﴾ [النساء]93 :؟
يها َوغَض َ
َج َهن َُّم َخالدً ا ف َ
قال أحدهم :روي أن مقيس بن صبابة وجد أخاه هشام بن صبابة قتيال يف بني
النجار وكان مسلام ،فأتى رسول اهلل  فذكر له ذلك ،فأرسل رسول اهلل  معه رسوال
من بني فهر؛ فقال( :ائت بني النجار فأقرئهم السالم وقل هلم :إن رسول اهلل  يأمركم
إن علمتم قاتل هشام بن ضبابة أن تدفعوه إىل أخيه فيقتص منه ،وإن مل تعلموا له قاتال أن
تدفعوا إليه ديته) ،فأبلغهم الفهري ذلك عن النبي  فقالوا :سمعا وطاعة هلل ولرسوله،
واهلل ما نعلم له قاتال ،ولكن نؤدي إليه ديته ،فأعطوه مائة من اإلبل ثم انرصفا راجعني
نحواملدينة ،وبينهام وبني املدينة قريب ،فأتى الشيطان مقيسا فوسوس إليه فقال :أي َشء
صنعت؟ تقبل دية ،فيكون عليك سبة؟ اقتل الذي معك فيكون نفس مكان نفس وفضل
الدية ،ففعل مقيس ذلك ،فرمى الفهري بصخرة فشدخ رأسه ،ثم ركب بعريا منها وساق
بقيتها راجعا إىل مكة كافرا ،فنزلت هذه اآلية ،ثم أهدر النبي  دمه يوم فتح مكة ،فأدركه
الناس بالسوق فقتلوه(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3أي ومن يعتد عىل مؤمن فيقتله عن عمد بغري حق فعاقبته جهنم،
خالدا فيها مع سخط اهلل تعاىل عليه وطرده من رمحته ،إن جازاه عىل ذنبه وأعد اهلل له أشد

( )3التفسري امليرس (ص )93
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العذاب بسبب ما ارتكبه من هذه اجلناية العظيمة.
قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )1حتذير من القتل ،ووعيد
شديد عليه باخللود يف جهنم ،وهو شامل لكل نفس ،ويف أي زمن.
ِ
ِ
رض ْب ُت ْم ِيف
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا إ َذا َ َ
ِ
َسبِ ِ
الس َال َم َل ْس َت ُمؤْ ِمنًا َت ْب َت ُغ َ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا
ون ع ََر َض ْ َ
يل اهللَِّ َف َت َب َّينُوا َو َال َت ُقو ُلوا َمل ْن َأ ْل َقى إِ َل ْي ُك ُم َّ
َف ِعنْدَ اهللَِّ َمغَانِ ُم كَثِ َري ٌة ك ََذلِ َك ُكنْ ُت ْم ِم ْن َق ْب ُل َف َم َّن اهللَُّ َع َل ْي ُك ْم َف َت َب َّينُوا إِ َّن اهللََّ كَا َن بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون
َخ ِب ًريا﴾ [النساء]94 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت حني حلق املسلمون رجال يف غنيمة له ،فقال :السالم
عليكم ،فقتلوه وأخذوا غنيمته ،فنزلت هذه اآلية (.)2
قال آخر :ومثله ما روي أن أصحاب النبي  خرجوا يطوفون ،فلقوا املرشكني
فهزموهم ،فشد منهم رجل فتبعه رجل من املسلمني وأراد متاعه ،فلام غشيه بالسنان قال:
إين مسلم ،إين مسلم ،فكذبه ثم أوجره السنان فقتله ،وأخذ متاعه وكان قليال ،فرفع ذلك
إىل رسول اهلل فقال( :قتلته بعدما زعم أنه مسلم؟) فقال :يا رسول اهلل إنام قاهلا متعوذا ،قال:
(فهال شققت عن قلبه) ،قال :مل يا رسول اهلل؟ قال( :لتنظر أصادق هوأم كاذب؟) قال:
وكنت أعلم ذلك يا رسول اهلل؟ قال( :ويلك إنك إن مل تكن تعلم ذلك ،إنام كان يبني عنه
لسانه) ()3

قال آخر :ومثله ما روي أن رسول اهلل  بعث أسامة بن زيد عىل رسية ،فلقي
مرداس بن هنيك الضمري فقتله ،وكان من أهل فدك ومل يسلم من قومه غريه ،وكان يقول:

( )3أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.172

( )1سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.170
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ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل ،ويسلم عليهم ،قال أسامة :فلام قدمت عىل رسول اهلل 
أخربته فقال( :قتلت رجال يقول :ال إله إال اهلل؟) فقلت :يا رسول اهلل إنام تعوذ من القتل،
فقال( :كيف أنت إذا خاصمك يوم القيامة بال إله إال اهلل؟) قال :فام زال يرددها عيل:
(أقتلت رجال يقول ال إله إال اهلل؟) حتى متنيت لوأن إسالمي كان يومئذ ،فنزلت اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيكم ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2بعد أن بني اهلل تعاىل ىف اآليات السابقة أنه ليس من شأن املؤمن أن
يقتل مؤمنا إال عىل سبيل اخلطأ ،وأن من قتل مؤمنا متعمدا فال جزاء له إال جهنم خالدا
فيها أبدا ،أراد هنا أن ينبه املؤمنني إىل رضب من رضوب قتل اخلطأ كان حيصل ىف ذلك
العهد عند السفر إىل أرض املرشكني حني انترش اإلسالم ومل يبق مكان ىف بالد العرب
وقبائلهم خيلو من املسلمني أو ممن يميل إىل اإلسالم ويتحينون الفرص لالتصال بأهله،
فأعلمهم أال حيسبوا كل من جيدونه ىف دار الكفر كافرا ،وأن يتبينوا من تظهر عليهم عالمات
اإلسالم كالشهادة والسالم الذي هو حتية املؤمنني ،وأال حيملوا مثل هذا عىل اخلداع ،إذ ربام
يكون اإليامن قد طاف عىل هذه القلوب وأمل هبا إن مل يكن قد متكن فيها ،ومن ثم أمر بالتثبت
وهنى عن إنكار إسالم من يدعى اإلسالم ولو بإلقاء حتيته ،فام بالك بمن ينطق بالشهادتني،
وأبان أن الذي يدعوه إىل ظن هذا الظن إنام هو ابتغاء عرض احلياة الدنيا؟
قال آخر( :)3وهبذا أرشد اهلل تعاىل املؤمن إىل أن يتهم نفسه ويفتش عن قلبه وال يبنى
الظن عىل ميله وهواه ،بل عليه أن يتقبل الظاهر حتى يستبني له خالفه.
قال آخر( :)4وقوله تعاىل﴿ :ك ََذلِ َك ُكنْ ُت ْم ِم ْن َق ْب ُل َف َم َّن اهللَُّ َع َل ْي ُك ْم﴾ [النساء ]94 :يعني

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.172
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( )2تفسري املراغي ()125 /5
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أن عليكم أن تعملوا مع الداخلني ىف اإلسالم كام عمل معكم وأن تعتربوا بظاهر القول وال
تقولوا إن إقدامهم عىل التكلم هبذه الكلمة إنام كان ألجل اخلوف من السيفَ ﴿ ..ف َت َب َّينُوا﴾
[النساء ]94 :أي فكونوا عىل بينة من األمر الذي تقدمون عليه وال تأخذوا بالظن ..وىف إعادة
التبيني مرة أخرى املبالغة ىف التحذير من ذلك الفعل والوعيد عليه.
َان بِ َام َت ْع َم ُل َ
قال آخر( :)1ثم ختم اهلل تعاىل اآلية الكريمة بقوله﴿ :إِ َّن اهللََّ ك َ
ون َخبِ ًريا﴾
[النساء ]94 :أي إنه تعاىل خبري بأعاملكم ال خيفى عليه شىء من البواعث التي حفزتكم عىل
الفعل ،فإن كانت ابتغاء حظ احلياة الدنيا فهو جيازيكم عىل ذلك فال تفعلوا بل تثبتوا
وتبينوا ،وإن كان حمض الدفاع عن احلق فهو مثيبكم عىل ذلك.
قال آخر( :)2وىف هذا وعيد وحتذير شديد من الوقوع ىف مثل هذا اخلطأ ،وكذلك فيه
إرشاد إىل أال نحكم بتكفري من خيالفنا من أهل القبلة والعلم الصحيح والدعوة إىل كتاب
اهلل وسنة رسوله بمجرد املخالفة لنا ىف رأى أو عقيدة ،فإن مثل هذا ال يقدم عليه املسلم
جزافا ..وعلينا أن ننظر بعد هذا كله إىل أن اإلسالم منع قتل من يلقى السلم ومن بينه وبني
املسلمني عهد وميثاق إما عىل النرص وإما عىل ترك القتال ،ورغب عن ابتغاء عرض الدنيا
بالقتال ،ليكون ملحض رفع العدوان والبغي وتقرير احلق واإلصالح.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة حتذير شديد للمؤمنني من
التكفري وإهدار دم املخالفني ،وبيان أسباب ذلك ،وهو الركون للحياة الدنيا.
اه ُم املَْ َالئِ َك ُة َظاملِي
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن ت ََو َّف ُ
ض َقا ُلوا َأ َمل َت ُكن َأر ُض اهللَِّ و ِ
ِ
ِ
يم ُكنْ ُت ْم َقا ُلوا ُكنَّا ُم ْست َْض َع ِفنيَ ِيف ْاألَ ْر ِ
اس َع ًة
َ
ْ ْ ْ
َأ ْن ُفس ِه ْم َقا ُلوا ف َ
ِ
َف ُت َه ِ
ت َم ِص ًريا﴾ [النساء]97 :؟
يها َف ُأو َلئِ َك َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن َُّم َو َسا َء ْ
اج ُروا ف َ
( )2تفسري املراغي ()128 /5

( )1تفسري املراغي ()127 /5
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قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف ناس من أهل مكة تكلموا باإلسالم ومل هياجروا
وأظهروا اإليامن وأرسوا النفاق ،فلام كان يوم بدر خرجوا مع املرشكني إىل حرب املسلمني
فقتلوا ،فرضبت املالئكة وجوههم وأدبارهم ،وقالوا هلم ما ذكر اهلل سبحانه(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف اآلية الكريمة دعوة للهجرة ،وهي إحدى أهم املسائل التي مل
تلعب دورا أساسيا يف صدر اإلسالم بانتصار اإلسالم فحسب ،بل إن هلا أمهية يف كل زمان،
ألهنا من جهة متنع جمموعة من املؤمنني أن يستسلموا لضغط وكبت حميطهم ،ومن جهة
أخرى تكون عامال مساعدا لتصدير اإلسالم إىل نقاط خمتلفة يف أنحاء العامل.
قال آخر( :)3واآلية الكريمة توضح ـ بصورة جيدة ـ أن املؤمن الذي حتيط به
الضغوط والكبت ،ويستطيع أن هياجر يف سبيل اهلل عليه أن هياجر ،وإال فإنه غري معذور
أمام اهلل.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )4أمر باختاذ أسباب القوة،
وعدم الركون ألسباب الضعف؛ فاهلل يؤيد من استعان به ،وخيذل من قعد عن بذل اجلهد
والعمل.
﴿وم ْن هي ِ
اج ْر ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ َجيِدْ ِيف
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ُ َ َ :
ض مراغَام كَثِريا َوس َع ًة َوم ْن َخيْر ْج ِم ْن َب ْيتِ ِه م َه ِ
ت َف َقدْ
اج ًرا إِ َىل اهللَِّ َو َر ُسولِ ِه ُث َّم ُيدْ ِر ْك ُه املَْ ْو ُ
ُ
ُ
َ
ْاألَ ْر ِ ُ َ ً ً َ
َو َق َع َأ ْج ُر ُه ع ََىل اهللَِّ َوك َ
ورا َر ِح ًيام﴾ [النساء]100 :؟
َان اهللَُّ َغ ُف ً
اه ُم املَْ َالئِ َك ُة
قال أحدهم :روي أنه ملا سمع مسلمو مكة قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن ت ََو َّف ُ

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.176

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()40 /15

( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()40 /15

( )4سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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ض َقا ُلوا َأ َمل َت ُكن َأر ُض اهللَِّ و ِ
ِ
ِ
ِ
يم ُكنْ ُت ْم َقا ُلوا ُكنَّا ُم ْست َْض َع ِفنيَ ِيف ْاألَ ْر ِ
اس َع ًة
َ
ْ ْ ْ
َظاملي َأ ْن ُفس ِه ْم َقا ُلوا ف َ
ِ
َف ُت َه ِ
ت َم ِص ًريا﴾ [النساء ،]97 :قال حبيب بن ضمرة
يها َف ُأو َلئِ َك َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن َُّم َو َسا َء ْ
اج ُروا ف َ
الليثي لبنيه وكان شيخا كبريا :امحلوين فإين لست من املستضعفني وإين ال أهتدي إىل
الطريق ،فحمله بنوه عىل رسير متوجها إىل املدينة ،فلام وصل التنعيم أرشف عىل املوت،
فصفق يمينه عىل شامله وقال :اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك عىل ما بايعتك يد
رسول اهلل  ومات محيدا ،فبلغ خربه أصحاب رسول اهلل  فقالوا :لو واىف املدينة لكان
أتم أجرا ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف اآلية الكريمة بيان ملا ىف طريق املجاهدين من أحوال تعرض
للمجاهد ،وأنه طريق غري قائم عىل وجه واحد ..ففيه ضيق ،وفيه سعة ،وفيه بالء وفيه
عافية ..ولذلك ،فإن عىل املجاهد أن يوطن نفسه عىل هذا وذاك ،وأن حيتمل البأساء
والرضاء ،كام جينى الغنائم واألسالب ،وينال األجر والثواب.
قال آخر( :)3واملراغم :كناية عن الشدة والرض ،ألنه مشتق من الرغام ،وهو
الرتاب ..والرتاب يكنى به عن الفقر واحلاجة ،كام يقال ىف الفقري املعدم( :يده والرتاب) كام
يكنى به عن الذلة واخلضوع ،فيقال( :أرغم اهلل أنف فالن) أي جعله ىف الرغام ،و(فعل
فالن هذا األمر وأنفه ىف ارغام) أي مكرها ذليال.
﴿و َق َع َأ ْج ُر ُه ع ََىل اهللَِّ﴾ [النساء ]100 :إشارة إىل أن هذا
قال آخر( :)4وىف قوله تعاىلَ :
األجر ـ أجر املجاهد ـ ال يفوته أبدا ،وال خيطئه أبدا ،ألنه أجر مضاف إىل اهلل ،بالوعد الذي

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.176

( )3التفسري القرآين للقرآن ()880 /3

( )2التفسري القرآين للقرآن ()880 /3
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وعده سبحانه للمجاهدين ،ولن خيلف اهلل وعده.
قال اإلمام :بورك فيكم ،ويف اآلية الكريمة( )1باإلضافة إىل ذلك ،بيان لرشف النية
التي تستحث العزيمة ،وأن اهلل جيازي عباده بحسبها ،يف أي شأن من الشؤون ،أو زمن من
األزمنة.
﴿وإِ َذا ُكن َْت فِ ِ
يه ْم َف َأ َق ْم َت َهل ُ ُم
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
الص َال َة َف ْل َت ُق ْم َطائِ َف ٌة ِمن ُْه ْم َم َع َك َو ْل َي ْأ ُخ ُذوا َأ ْسلِ َحت َُه ْم َفإِ َذا َس َجدُ وا َف ْل َي ُكو ُنوا ِم ْن َو َرائِ ُك ْم
َّ

و ْل َت ْأ ِ
ت َطائِ َف ٌة ُأ ْخ َرى َمل ْ ُي َص ُّلوا َف ْل ُي َص ُّلوا َم َع َك َو ْل َي ْأ ُخ ُذوا ِح ْذ َر ُه ْم َو َأ ْسلِ َحت َُه ْم َو َّد ا َّل ِذي َن َك َف ُروا
َ
ِ
اح َع َل ْي ُك ْم إِ ْن ك َ
ون َع ْن َأ ْسلِ َحتِ ُك ْم َو َأ ْمتِ َعتِ ُك ْم َف َي ِمي ُل َ
َلو َت ْغ ُف ُل َ
َان
ون َع َل ْي ُك ْم َم ْي َل ًة َواحدَ ًة َو َال ُجنَ َ
بِ ُك ْم َأ ًذى ِم ْن َم َط ٍر َأو ُكنْ ُت ْم َم ْر َىض َأ ْن ت ََض ُعوا َأ ْسلِ َح َت ُك ْم َو ُخ ُذوا ِح ْذ َر ُك ْم إِ َّن اهللََّ َأعَدَّ لِ ْلكَافِ ِري َن
ع ََذا ًبا ُم ِهينًا﴾ [النساء]102 :؟

قال أحدهم :روي عن أيب عياش الزرقي قال :صلينا مع رسول اهلل  الظهر ،فقال
املرشكون :قد كانوا عىل حال لوكنا أصبنا منهم غرة ،قالوا :تأيت عليهم صالة هي أحب
إليهم من آبائهم ،وهي العرص ،فنزل جربيل عليه السالم هبؤالء اآليات بني األوىل والعرص:
﴿وإِ َذا ُكن َْت فِ ِ
الص َال َة﴾ وهم بعسفان ،وعىل املرشكني خالد بن الوليد وهم
يه ْم َف َأ َق ْم َت َهل ُ ُم َّ
َ
بيننا وبني القبلة ،وذكر صالة اخلوف (.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3أي وإذا سافرتم أى سفر فليس عليكم تضييق وال ميل عن حمجة
الدين إذا قرصتم الصالة ،أي تركتم شيئا منها فتكون قصرية ،برشط أن ختافوا فتنة الكافرين

( )3تفسري املراغي ()138 /5
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لكم بالقتل أو األرس أو غريمها ،وليس هذا خاصا بزمن احلرب بل إذا خاف املصىل قطاع
الطريق كان له أن يقرص هذا القرص.
قال آخر( :)1وليس هذا هو قرص الصالة الرباعية ىف السفر املبني ىف كتب الفقه ،إذ
هذا مأخوذ من السنة املتواترة ،بل املراد هنا القرص ىف صالة اخلوف املذكور ىف اآلية الكريمة
واملبني يف اآلية التي بعدها ،ويف قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن ِخ ْف ُت ْم َف ِر َج ًاال َأ ْو ُر ْك َبانًا﴾ [البقرة،]239 :
وبذلك ،فإن اآلية الكريمة تتحدث عن القرص من عدد الركعات بأن تصىل طائفة مع اإلمام
ركعة واحدة فإذا أمتتها تأتى الطائفة األخرى وهى التي كانت حترس األوىل فتصىل معه
الركعة الثانية ،وآية البقرة ىف القرص من هيئة الصالة بالرتخيص ىف عدم إقامة صورهتا ،بأن
يكتفى املشاة والركبان باإليامء عن الركوع والسجود.
َاح َع َل ْي ُك ْم إِ ْن ك َ
َان بِ ُك ْم َأ ًذى ِم ْن َم َط ٍر َأ ْو ُكنْ ُت ْم
﴿و َال ُجن َ
قال أحدهم( :)2وقوله تعاىلَ :
َم ْر َىض َأ ْن ت ََض ُعوا َأ ْسلِ َح َت ُك ْم﴾ [النساء ]102 :استثناء من األمر الوارد ىف قوله تعاىل:
﴿و ْل َي ْأ ُخ ُذوا َأ ْسلِ َحت َُه ْم﴾ [النساء ..]102 :فهذا األمر ليس عىل إطالقه ،وليس عىل سبيل
َ
الوجوب ،وإنام هو للنصح واإلرشاد ،وأن للمجاهدين أن يتحللوا منه ،وأن يضعوا
أسلحتهم ،إذا كان هبم أذى من مطر ،أو كانوا ىف حال ضعف ..فإن وضع األسلحة ىف تلك
احلال فرصة هلم لتجديد نشاطهم وقوهتم ..واألمر ىف هذا كله مرتوك للحال التي عليها
املجاهدون ،ولتقديرهم للموقف ،وأن هلم أن يأخذوا منه ما يرون ،وأن يدعوا ما يرون،
واملهم ىف هذا كله أن يكونوا عىل حذر ،وأن يقدروا املوقف هبذا االعتبار ،وأهنم ىف وجه
عدو ال يتورع أن يبغتهم وهم بني يدى اهلل.

( )2التفسري القرآين للقرآن ()884 /3
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﴿و ُخ ُذوا ِح ْذ َر ُك ْم﴾
قال آخر( :)1وهلذا جاء قوله تعاىلَ :

[النساء]102 :

خمتتام هذا

التوجيه ،الذي يقوم أوال وآخرا عىل أخذ احليطة واحلذر من هذا العدو الراصد املرتبص.
قال آخر(:)2وقوله تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ َأعَدَّ لِ ْلكَافِ ِري َن ع ََذا ًبا ُم ِهينًا﴾ [النساء ]102 :تعزية
للمسلمني ،وتسلية هلم من هذه األحوال التي يلبسوهنا من هذا العدو ،الذي ال يوقر
حرمات اهلل ،وال يرعى للمسلمني حرمة فيها ،بل إنه يتخذها ذريعة للنيل من املجاهدين
والتنكيل هبم ..فليحتمل املجاهدون هذا املوقف ،الذي جيمعون فيه بني أداء الصالة،
واجلهاد ىف سبيل اهلل ..فإن اهلل قد أعد هلم الكرامة والرضوان ،عىل حني أعد لعدوهم
العذاب واهلوان.
قال اإلمام :بورك فيكم ،ويف اآلية الكريمة( )3كذلك حث عىل االهتامم بالصالة،
وخاصة صالة اجلامعة ،ويف كل األوقات ،ويف أحلك الظروف.
ِ
احل ِّق
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِنَّا َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ا ْلكت َ
َاب بِ ْ َ
ِ
ِ ِِ
ِ
ني الن ِ
َّاس بِ َام َأ َر َ
ورا
لِت َْح ُك َم َب ْ َ
اس َتغْف ِر اهللََّ ِإ َّن اهللََّ كَا َن َغ ُف ً
اك اهللَُّ َو َال َت ُك ْن ل ْل َخائننيَ َخص ًيام َو ْ

ِ
جت ِ
اد ْل ع ِ
َخ ُف َ
ب َم ْن ك َ
خيتَا ُن َ
َان َخ َّوانًا َأثِ ًيام َي ْست ْ
ون
َن ا َّل ِذي َن َ ْ
َر ِح ًيام َو َال ُ َ
ون َأ ْن ُف َس ُه ْم إِ َّن اهللََّ َال ُحي ُّ
ِم َن الن ِ
ون َما َال َي ْر َىض ِم َن ا ْل َق ْو ِل َوك َ
ون ِم َن اهللَِّ َو ُهو َم َع ُه ْم إِ ْذ ُي َب ِّي ُت َ
َخ ُف َ
َّاس َو َال َي ْست ْ
َان اهللَُّ بِ َام
ِ
احلي ِاة الدُّ ْنيا َفمن ُجي ِ
يعم ُل َ ِ
اد ُل اهللََّ َعن ُْه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
ون حمُ ي ًطا َها َأ ْن ُت ْم َهؤُ َالء َجا َد ْل ُت ْم َعن ُْه ْم ِيف ْ َ َ
َ َ ْ َ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ ْم َم ْن َي ُك ُ
ورا َر ِح ًيام
ون َع َل ْي ِه ْم َوك ًيال َو َم ْن َي ْع َم ْل ُسو ًءا َأو َي ْظل ْم َن ْف َس ُه ُث َّم َي ْس َتغْف ِر اهللََّ َجيِد اهللََّ َغ ُف ً
ِ
ِ
ِ
ب إِ ْث ًام َفإِن ََّام َيك ِْس ُب ُه ع ََىل َن ْف ِس ِه َوك َ
ب َخطِي َئ ًة َأوإِ ْث ًام ُث َّم
َان اهللَُّ عَلِ ًيام َحك ًيام َو َم ْن َيكْس ْ
َو َم ْن َيكْس ْ
ِ
ِ
مح ُت ُه َهل َ َّم ْت َطائِ َف ٌة ِمن ُْه ْم َأ ْن
احت ََم َل ُ ْهبتَانًا َوإِ ْث ًام ُمبِينًا َو َل ْو َال َف ْض ُل اهللَِّ َع َل ْي َك َو َر ْ َ
َي ْر ِم بِه َب ِريئًا َف َقد ْ

( )3سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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ون إِ َّال َأ ْن ُفسهم وما ي ُرضون ََك ِمن ََش ٍء و َأنْزَ َل اهللَُّ َع َلي َك ا ْلكِتَاب و ِْ
ُي ِض ُّل َ
وك َو َما ُي ِض ُّل َ
احلك َْم َة
َ َ
ْ
ْ ْ َ
َ ُ ْ َ َ َ ُّ
َو َع َّل َم َك َما َمل ْ َت ُك ْن َت ْع َل ُم َوك َ
َان َف ْض ُل اهللَِّ َع َل ْي َك عَظِ ًيام َال َخ ْ َري ِيف كَثِ ٍري ِم ْن ن َْج َو ُاه ْم إِ َّال َم ْن َأ َم َر
ف ُنؤْ تِ ِ
َّاس ومن ي ْفع ْل َذلِ َك ابتِغَاء مر َض ِ
بِصدَ َق ٍة َأومعر ٍ
يه
ات اهللَِّ َف َس ْو َ
وف َأوإِ ْص َالحٍ َب ْ َ
ني الن ِ َ َ ْ َ َ
َ
ْ َ َْ
َُْ
ِ
ِ
َري َسبِ ِ
الر ُس َ
يل املُْؤْ ِمنِنيَ ُن َو ِّل ِه َما
ول ِم ْن َب ْع ِد َما َت َب َّ َ
َأ ْج ًرا عَظ ًيام َو َم ْن ُي َشاق ِق َّ
ني َل ُه ْاهلُدَ ى َو َيتَّبِ ْع غ ْ َ
ِ
ت ََو َّىل َو ُن ْصلِ ِه َج َهن ََّم َو َسا َء ْ ِ ِ
رش َك بِ ِه َو َيغ ِْف ُر َما ُد َ
ون َذلِ َك َملِ ْن َي َشا ُء
ت َمص ًريا إ َّن اهللََّ َال َيغْف ُر َأ ْن ُي ْ َ
َو َم ْن ُي ْ ِ
رش ْك بِاهللَِّ َف َقدْ َض َّل َض َال ًال َب ِعيدً ا﴾ [النساء 105 :ـ ]116؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت كلها يف قصة واحدة ،وذلك أن رجال من األنصار يقال
له :طعمة بن أبريق أحد بني ظفر بن احلارث رسق درعا من جار له يقال له :قتادة بن
النعامن ،وكانت الدرع يف جراب فيه دقيق ،فجعل الدقيق ينتثر من خرق يف اجلراب حتى
ان تهى إىل الدار وفيها أثر الدقيق ،ثم خبأها عند رجل من اليهود يقال له :زيد بن السمني،
فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده وحلف هلم :واهلل ما أخذها وما له به من علم،
فقال أصحاب الدرع :بىل واهلل قد أدلج علينا فأخذها وطلبنا أثره حتى دخل داره ،فرأينا
أثر الدقيق ،فلام أن حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إىل منزل اليهودي فأخذوه،
فقال :دفعها إيل طعمة بن أبريق ،وشهد له أناس من اليهود عىل ذلك ،فقالت بنو ظفر وهم
قوم طعمة :انطلقوا بنا إىل رسول اهلل  ،فكلموه يف ذلك ،فسألوه أن جيادل عن صاحبهم،
وقالوا :إن مل تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرئ اليهودي ،فهم رسول اهلل  أن يفعل،
وكان هواه معهم وأن يعاقب اليهودي ،حتى أنزل اهلل تعاىل اآليات كلها(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يعرف اهلل تعاىل يف بداية اآلية األوىل نبيه  بأن اهلدف من إنزال
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()433 /3

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.179
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الكتاب هو حتقيق مبادىء احلق والعدالة بني الناس ،ثم حيذره من محاية اخلائنني أبدا ..ومع
أن اآلية الكريمة خطاب للنبي  ،ولكن مما ال شك فيه هو أن هذا احلكم حكم عام جلميع
القضاة واملحكمني ،وهبذا الدليل فإن مثل هذا اخلطاب ليس املفهوم منه أن النبي  تبدر
منه مثل هذه األعامل ،ألن احلكم املذكور يشمل مجيع األفراد.
قال آخر( :)1ثم أمر اهلل تعاىل النبي  بطلب املغفرة من اهلل تعاىل ..وذلك قد يكون
من باب ترك األوىل الذي حصل بسبب االستعجال يف احلكم يف القضية التي نزلت بسببها
اآليتان ،أي مع أن ذلك القدر من االعرتاف ،وشهادة الطرفني كان كافيا إلصدار احلكم
من قبل النبي  ،إال أنه كان األحرى أن جيري حتقيق أكثر يف ذلك املجال.
قال آخر( :)2وحيتمل أن يكون النبي  قد حكم يف تلك القضية وفقا لقوانني القضاء
اإلسالمي ،وبام أن األدلة التي جاء هبا اخلائنون كانت بحسب الظاهر أقوى ،لذلك أعطى
احلق هلم ،وبعد انكشاف احلقيقة ووصول احلق إىل صاحبه يأيت األمر بطلب املغفرة من اهلل،
ليس لذنب مرتكب ،بل لتعرض حق فرد مسلم إىل خطر الزوال بسبب خيانة البعض من
األشخاص ،أي أن اإلستغفار بحسب اإلصطالح ـ ألجل احلكم احلقيقي ال احلكم
الظاهري.
قال آخر( :)3وقد احتمل البعض أن يكون االستغفار مطلوبا من طريف الدعوى
اللذين ظهر منهام اخلالف يف عرض ومتابعة دعوامها.
قال آخر :وقد ورد يف احلديث عن النبي ( :إنام أنا برش ،وإنكم ختتصمون إيل ولعل
بعضكم يكون احلن بحجته من بعض ،فأقيض بنحو ما أسمع ،فمن قضيت له من حق أخيه

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()435 /3
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شيئا فال يأخذه ،فإنام أقطع له قطعة من نار)( ،)1ويتبني منه أن النبي  مكلف باحلكم وفقا
لظاهر القضية واستنادا إىل أدلة طريف الدعوى ،وبدهيي أن احلق يف مثل هذه احلالة يصل إىل
صاحبه ،وحيتمل أحيانا أن ال ينطبق ظاهر الدليل وشهادة الشهود مع احلقيقة ،فيجب
اإلنتباه هنا إىل أن حكم احلاكم ال يغري من احلقيقة شيئا فال يصبح احلق باطال وال الباطل
حقا.
قال آخر( :)2وقد ورد يف اآليات الكريمة التشديد عىل حرمة الدفاع عن اخلائنني،
وباألخص أولئك الذين خيونون أنفسهم ..ويف هذا إشارة إىل ذلك املعنى الدقيق الذي ينبه
إليه القرآن الكريم يف العديد من اآليات ،وهو أن أي عمل يصدر عن اإلنسان يتأثر بنتيجته
ـ سواء كانت حسنة أو سيئة ـ اإلنسان ذاته قبل غريه ،كام قال تعاىل﴿ :إِ ْن َأ ْح َسنْ ُت ْم َأ ْح َسنْ ُت ْم
ِألَ ْن ُف ِس ُك ْم َوإِ ْن َأ َس ْأ ُت ْم َف َل َها﴾ [اإلرساء ]7 :وبذلك ،فهي تشري إىل موضوع آخر أكد عليه القرآن
أيضا ،وهو أن مجيع أفراد البرش هم مجيعا كأعضاء جسد واحد ،فإذا أرض أحدهم بغريه
فكأنام أرض بنفسه ،أي يكون بالضبط كالذي يصنع نفسه بنفسه.
قال آخر( :)3باإلضافة إىل ذلك ،فإن اآلية الكريمة ال ختص الذين يرتكبون اخليانة
ملرة واحدة ثم يندمون عىل ما فعلوا ،حيث ال رضورة الستعامل العنف والشدة مع هؤالء،
بل هم بحاجة إىل الرأفة أكثر ،والشدة جيب أن تطبق عىل أولئك الذين حيرتفون اخليانة
وتكون جزء من حياهتم.
قال آخر( :)4ويدل عىل هذه القرينة الواردة يف اآلية من خالل قوله تعاىل:
﴿خيتَا ُن َ
ون﴾ [النساء ]107 :التي هي فعل مضارع يدل عىل االستمرارية ،باإلضافة إىل القرينة
َْ

( )1البخاري ( ،)2680ومسلم ()713
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﴿خو ٍ
ان﴾ [النساء ]107 :أي كثري اخليانة و﴿ َأثِي ٍم﴾ [النساء ]107 :أي كثري
األخرى التي تفهم من َ َّ
الذنب.
قال آخر( :)1ثم تتحدث اآليات الكريمة عن شخص السارق الذي تم الدفاع عنه،
وتقول بأنه عىل فرض أن يتم الدفاع عن هؤالء يف الدنيا فمن يستطيع الدفاع عنهم يوم
القيامة ،أن من يقدر أن يكون هلؤالء وكيال لريتب أعامهلم وحيل مشاكلهم!؟ ولذلك فإن
الدفاع عن هؤالء اخلونة يف الدنيا ليس له أثر إال القليل ،ألهنم سوف ال جيدون أبدا من
يدافع عنهم أمام اهلل يف احلياة اآلخرة اخلالدة.
قال آخر( :)2واآليات الكريمة حتمل إرشادات إىل النبي  وإىل كل قاض يريد أن
حيكم باحلق ،بأن ينتبهوا حتى يفوتوا الفرصة عىل أولئك الذين يريدون انتهاك حقوق
اآلخرين ،عرب وسائل مصطنعة وشهود مزورين ..بعد ذلك حتذر اآلية اخلائنني ومن يدافع
عنهم ،بأن ينتظروا عواقب سيئة ألعامهلم يف هذه الدنيا ويف اآلخرة أيضا.
قال آخر( :)3ويف اآليات الكريمة رس من أرسار البالغة القرآنية ،حيث أهنا أحاطت
مجيع جوانب القضية وأعطت اإلرشادات والتحذيرات الالزمة يف كل مورد ،مع أن
موضوع القضية يبدو موضوعا صغريا بحسب الظاهر ،إذ يدور حول درع مرسوقة أو مواد
غذائية أو هيودي من أعداء اإلسالم.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآليات الكريمة دعوة لتحكيم رشيعة اهلل
تعاىل وقيم العدالة التي رشعها ،ومع مجيع اخللق ،ويف مجيع األوقات؛ فالعدالة ال تنقسم
وال تتجزأ وال تتوقت.
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ِ
ِ
اين َأ ْه ِل
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس بِ َأ َمان ِّي ُك ْم َو َال َأ َم ِّ
َاب من يعم ْل سوءا ُجيزَ بِ ِه و َال َجيِدْ َله ِمن د ِ
ِ
ون اهللَِّ َولِ ًّيا َو َال ن َِص ًريا﴾ [النساء]123 :؟
ُ ْ ُ
َ
ا ْلكت ِ َ ْ َ ْ َ ُ ً ْ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف أهل الكتاب ـ أهل التوارة وأهل اإلنجيل ـ وأهل
األديان جلس كل صنف يقول لصاحبه :نحن خري منكم ،فنزلت(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أن أهل الكتاب قالوا للمسلمني :نحن أهدى منكم ،نبينا
قبل نبيكم ،وكتابنا قبل كتابكم ،ونحن أوىل باهلل منكم؛ وقال املسلمون :نحن أهدى منكم
وأوىل باهلل ،نبينا خاتم األنبياء ،وكتابنا يقيض عىل الكتب التي قبله ،فأنزل اهلل تعاىل هذه
﴿و َم ْن َي ْع َم ْل
اآلية ،ثم أفلج اهلل حجة املسلمني عىل من ناوأهم من أهل األديان بقوله تعاىلَ :
اجلنَّ َة و َال ي ْظ َلم َ ِ
احل ِ
ِ
ِ
ات ِم ْن َذك ٍَر َأو ُأ ْن َثى َو ُهو ُمؤْ ِم ٌن َف ُأو َلئِ َك َيدْ ُخ ُل َ
ريا﴾ [النساء:
م َن َّ
ون ْ َ َ ُ ُ
الص َ
ون نَق ً
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم
]124؟ وبقوله تعاىلَ :
﴿و َم ْن َأ ْح َس ُن دينًا مم َّ ْن َأ ْس َل َم َو ْج َه ُه هللَِّ َو ُهوحمُ ْس ٌن َوا َّت َب َع م َّل َة إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
يم َخلِ ًيال﴾ [النساء]125 :؟ (.)2
َحني ًفا َو َّاخت ََذ اهللَُّ إِ ْب َراه َ
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف اآلية الكريمة إشارة إىل معنى االنتامء إىل الدين ،فليس معناه أن
ينتسب اإلنسان إليه ليمثل ذلك امتيازا ذاتيا يكتفي به يف عملية االلتزام ،ليباح له ـ بعد ذلك
ـ كل َشء ،بل إن معناه ،هو االلتزام العميل ،باعتباره خطا يسري عليه يف اجلانب الفكري
والعميل من حياته ،مما يوحي لكل أتباع األديان أن ال يستسلموا لألماين الذاتية بأن انتساهبم
إليه حيقق هلم النتائج اجليدة عىل مستوى النعيم والفوز باجلنة يف اآلخرة ،بعيدا عن العمل
يف هذا االجتاه ،فاهلل يريد للحياة أن تتحرك يف اخلطوط التي خططها يف رساالته ،ويريد
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لإلنسان أن يكون خليفته يف األرض من خالل ما يقوم به من بناء احلياة يف نفسه ويف نفوس
اآلخرين ويف كل ما يتعلق بمسؤوليته الفردية واالجتامعية.
قال آخر(:)1فإذا مل يتحقق ذلك ،كان هذا دليال عىل فقدانه للصدق يف اإليامن،
وبالتايل عىل خرسانه لكل نتائجه اإلجيابية عىل مستوى املصري.
قال آخر( :)2ويتفرع عن ذلك ،أن اإلنسان املؤمن ال خيضع يف تقييمه للعالقات
اإليامنية ملجرد االنتامء إىل الدين ،بل حياول أن يرتكز عىل العمل كأساس للتقييم ،ألن املبدأ
الذي تتحدث عنه اآلية الكريمة ليس جمرد مبدأ يتصل بتعامل اهلل مع اإلنسان ،بل يتصل
بالصفة احلقيقية لالنتامء.
قال آخر( :)3وقد نستوحي من اآلية الكريمة رفض األساليب التي تستعملها
الطوائف الدينية يف املجتمعات ذات التعدد الطائفي ،أو التيارات السياسية يف املجتمعات
التي تتعدد فيها األحزاب ،وذلك بحامية املجرمني واخلونة الذين ينتسبون إليها بمواجهة
املظلومني واألبرياء ،عىل أساس أن االنتامء جيعل هلؤالء قيمة دينية وسياسية وذاتية متنع من
االقتصاص منهم ودفع عدواهنم عن اآلخرين ،وقد ترك هذا الترصف آثارا سلبية عىل
طبيعة سالمة هذه املجتمعات ،عند ما انطلق املجرمون واخلونة يعيشون يف داخلها فسادا
حتت محاية النفوذ الطائفي والسيايس ،يف الوقت الذي حتول فيه هؤالء إىل عنارص متارس
السيطرة عىل مسرية الناس الذين يعيشون معهم من دون أن يملكوا أمر مواجهتهم ،ألن
ذلك يكلف الناس مواجهة الطائفة أو احلزب ،مما ال قوة عندهم لتحمله.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )4بيان لسنن اهلل يف اجلزاء،
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وأهنا ال حتايب أمة من األمم؛ فكل جمزي بام عمل ،ال بام يرغب.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :ويس َت ْف ُتون ََك ِيف النِّس ِ
اء ُق ِل اهللَُّ
َ
ََ ْ
َاب ِيف يتَامى النِّس ِ
ِ
ُي ْفتِي ُك ْم فِ ِ
يه َّن َو َما ُيت َْىل َع َل ْي ُك ْم ِيف ا ْلكِت ِ
اء َّ
ب َهل ُ َّن
وهنُ َّن َما ُكت َ
الال ِيت َال ُتؤْ ُت َ
َ
َ َ
ان و َأ ْن َت ُقوموا لِ ْليتَامى ِبا ْل ِقس ِ
ِ
ِ ِ
َوت َْر َغ ُب َ
ط َو َما َت ْف َع ُلوا
ون َأ ْن َتنْكِ ُح ُ
وه َّن َواملُْ ْست َْض َعفنيَ م َن ا ْل ِو ْلدَ َ
ْ
َ َ
ُ
ِم ْن َخ ْ ٍ
ري َفإِ َّن اهللََّ ك َ
َان بِ ِه عَلِ ًيام﴾ [النساء]127 :؟

قال أحدهم :روي أن الناس استفتوا رسول اهلل  بعد هذه اآلية فيهن ،فأنزل اهلل
﴿وإِ ْن ِخ ْف ُت ْم َأ َّال
تعاىل هذه اآلية ،والذي يتىل عليهم يف الكتاب اآلية األوىل التي قال فيهاَ :
ُت ْق ِس ُطوا ِيف ا ْليتَامى َفانْكِحوا ما َطاب َل ُكم ِمن النِّس ِ
اء َم ْثنَى َو ُث َال َ
اع َفإِ ْن ِخ ْف ُت ْم َأ َّال
ث َو ُر َب َ
َ
ْ َ َ
ُ َ
َ َ

َتع ِد ُلوا َفو ِ
َت َأ ْي َام ُن ُك ْم َذلِ َك َأ ْدنَى َأ َّال َت ُعو ُلوا﴾ [النساء ،]3 :وقال اهلل تعاىل يف اآلية
احدَ ًة َأو َما َم َلك ْ
َ
ْ
﴿وت َْر َغ ُب َ
وه َّن﴾ [النساء ]127 :رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون يف
ون َأ ْن َتنْكِ ُح ُ
األخرىَ :
حجره حني تكون قليلة املال واجلامل ،فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا يف ماهلا ومجاهلا من يتامى
النساء إال بالقسط من أجل رغبتهم عنهن(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2كثريا ما كان صحابة رسول اهلل  يطلبون الرأى منه  ،فيام يعرض
هلم من أمور ،وفيام يقع من أحداث ..إذ كان النبى  هو حامل الرشيعة إليهم ،والقائم
عليها ،والشارح هلا ،وهنا ىف هذه اآلية الكريمة ،يسأل املسلمون النبى  ىف أمور تتعلق
بالنساء من زواج ،وطالق ،ومتعة ،ورضاع ،وغري ذلك مما يعنى الرجال من أمر النساء..
وقد أعطى اهلل سبحانه النبى الكريم اجلواب عام يسألون عنه ،فقالُ ﴿ :ق ِل اهللَُّ ُي ْفتِي ُك ْم
فِ ِ
يه َّن﴾ [النساء ]127 :أي إن اهلل تعاىل هو الذي سيتوىل بيان ما تسألون عنه.
( )2التفسري القرآين للقرآن ()913 /3
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َاب ِيف يتَامى النِّس ِ
﴿و َما ُيت َْىل َع َل ْي ُك ْم ِيف ا ْلكِت ِ
اء َّ
الال ِيت َال
قال آخر( :)1وقوله تعاىلَ :
َ
َ َ
ِ
ب َهل ُ َّن َوت َْر َغ ُب َ
وه َّن﴾ [النساء ]127 :عطف عىل قولهُ ﴿ :ق ِل اهللَُّ
ون َأ ْن َتنْكِ ُح ُ
وهنُ َّن َما ُكت َ
ُتؤْ ُت َ
ُي ْفتِي ُك ْم فِ ِ
يه َّن﴾ [النساء ]127 :أي اهلل يفتيكم ىف النساء ،ويفتيكم فيام ﴿ ُيت َْىل َع َل ْي ُك ْم ِيف ا ْلكِت ِ
َاب
ِيف يتَامى النِّس ِ
ِ
ب َهل ُ َّن َوت َْر َغ ُب َ
اء َّ
وه َّن﴾ [النساء،]127 :
ون َأ ْن َتنْكِ ُح ُ
وهنُ َّن َما ُكت َ
الال ِيت َال ُتؤْ ُت َ
َ
َ َ

ويكون معنى اإلفتاء هنا ،هو اإلشارة إىل أن ما نزل عليهم من آيات اهلل ىف شأن اليتامى ،ومل
﴿وإِ ْن ِخ ْف ُت ْم َأ َّال
يمتثلوه امتثاال كامال ،ومل يرعوا ما وصاهم اهلل به ىف شأهنن ىف قوله تعاىلَ :
ُت ْق ِس ُطوا ِيف ا ْليتَامى َفانْكِحوا ما َطاب َل ُكم ِمن النِّس ِ
اء َم ْثنَى َو ُث َال َ
اع َفإِ ْن ِخ ْف ُت ْم َأ َّال
ث َو ُر َب َ
َ
ْ َ َ
ُ َ
َ َ
َتع ِد ُلوا َفو ِ
َت َأ ْي َام ُن ُك ْم َذلِ َك َأ ْدنَى َأ َّال َت ُعو ُلوا﴾ [النساء ،]3 :وىف هذا إلفات
احدَ ًة َأ ْو َما َم َلك ْ
َ
ْ
ألولئك الذين مل يرعوا أمر اهلل ىف شأن هؤالء اليتيامت الاليت هن حتت أيدهيم ،وهو ىف
الوقت نفسه توبيخ هلم إذ يستفتون النبى  ىف شأن النساء ،وبني أيدهيم أمر من أمر اهلل ىف
شأهنن ومل يعملوا به ،وكان األوىل هبم أال يسألوا شيئا عن النساء إال بعد أن يمتثلوا ما أمروا
به من قبل ىف شأهنن.
قال آخر( :)2وىف قوله تعاىل﴿ :يتَامى النِّس ِ
اء﴾ [النساء ]127 :إشارة إىل أن هؤالء
َ
َ َ
اليتيامت الاليت حتت أيدى األوصياء عليهن ،هن من النساء الاليت يستفتون النبى  فيهن،
وصغرهن ال خيرجهن عن أن يكن من النساء.
ِ
ب َهل ُ َّن َوت َْر َغ ُب َ
قال آخر( :)3وقوله تعاىلَّ :
وه َّن﴾
ون َأ ْن َتنْكِ ُح ُ
وهنُ َّن َما ُكت َ
﴿الال ِيت َال ُتؤْ ُت َ
[النساء ]127 :مواجهة رصحية ألولئك الذين ال يزال الوضع اليسء لليتيامت عندهن كام كان
من قبل أن يوىص اهلل هبن بام أوىص ىف أول سورة النساء ،وهو أهنم كانوا ينكحوهنن من
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غري أن يؤ دوا ما فرض اهلل هلن من مهر ،أو يمسكوهنن عند الزواج إذا مل يكن هلم فيهن
رغبة ،ليحتفظوا ىف أيدهيم باملال الذي هلن ،وقد هناهم اهلل سبحانه وتعاىل عن هذا.
قال آخر( :)1وقوله تعاىل﴿ :واملُْست َْضع ِفنيَ ِمن ا ْل ِو ْلدَ ِ
ان﴾ [النساء ]127 :عطف عىل
َ
َ ْ َ
﴿يف يتَامى النِّس ِ
اء﴾ [النساء ]127 :أي واهلل سبحانه وتعاىل يفتيكم ىف النساء ،وفيام يتىل
َ
قولهَ َ ِ :
عليكم ىف الكتاب ىف يتامى النساء وىف املستضعفني من الولدان ..وقد أوىص اهلل تعاىل
﴿و ْل َي ْخ َش ا َّل ِذي َن َل ْو ت ََر ُكوا ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم ُذ ِّر َّي ًة ِض َعا ًفا َخا ُفوا َع َل ْي ِه ْم َف ْل َي َّت ُقوا
باليتامى ىف قولهَ :
ون ِيف ُب ُط ِ ِ
ون َأ ْم َو َال ا ْل َيتَا َمى ُظ ْل ًام إِن ََّام َي ْأ ُك ُل َ
اهللََّ َو ْل َي ُقو ُلوا َق ْو ًال َس ِديدً ا إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ْأ ُك ُل َ
وهن ْم ن ًَارا
َو َس َي ْص َل ْو َن َس ِع ًريا﴾ [النساء 9 :ـ  ،]10وإعادة الفتيا ىف املستضعفني من الولدان ،وهم اليتامى ـ
هو تذكري هلؤالء الذين مل يمتثلوا بعد ،ما أمر اهلل فيهم من الرفق هبم ،واإلحسان إليهم،
وحسن القيام عليهم.
قال آخر( :)2وقوله تعاىل﴿ :و َأ ْن َت ُقوموا لِ ْليتَامى بِا ْل ِقس ِ
ط﴾ [النساء ]127 :دعوة عامة
َ
ْ
َ َ
ُ
جامعة لليتامى من بنني وبنات ،بعد أن ذكرهم اهلل تعاىل ذكرا مفصال ـ حيث ذكر يتامى
النساء ،ثم ذكر املستضعفني من الولدان ،وهؤالء وأولئك مجيعا من اليتامى.
قال آخر( :)3ويف اخلتام تنبه اآلية الكريمة إىل أن أي عمل خري يصدر من املؤمنني
وباألخص إذا كان يف حق اليتامى واملستضعفني ـ فإنه ال خيفى عىل اهلل ـ وإهنم سينالون أجر
ذلك يف النهاية.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة للرمحة والقسط مع
اجلميع ،وخصوصا املستضعفني الذين ال يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ،ألن اهلل تعاىل

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()472 /3
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يتوىل ذلك عنهم.
﴿وإِ ِن ا ْم َر َأ ٌة َخا َف ْت ِم ْن َب ْعلِ َها ُن ُشوزً ا
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
اضا َف َال جنَاح َع َلي ِهام َأ ْن يصلِحا بينَهام ص ْلحا والص ْلح َخري و ُأح ِرض ِ
ت ْاألَ ْن ُف ُس ُّ
الش َّح
َأوإِع َْر ً
ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ً َ ُّ ُ ْ ٌ َ ْ َ
َان ِب َام َت ْع َم ُل َ
َو ِإ ْن ُحت ِْسنُوا َو َت َّت ُقوا َف ِإ َّن اهللََّ ك َ
ون َخ ِب ًريا﴾ [النساء]128 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف املرأة تكون عند الرجل فال يستكثر منها ويريد
فراقها ،ولعلها أن تكون هلا صحبة ويكون هلا ولد فيكره فراقها ،وتقول له :ال تطلقني
وأمسكني وأنت يف حل من شأين ،فأنزلت هذه اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أن بنت حممد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره
منها أمرا ،إما كربا وإما غريه ،فأراد طالقها ،فقالت :ال تطلقني وأمسكني واقسم يل ما بدا
لك ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3بعد أن بينت آيات سابقة حكم نشوز املرأة ،أشارت هذه اآلية
الكريمة لنشوز الرجل ،وذلك إذا أحست املرأة من زوجها التكرب واإلعراض عنها ،وتبني
أن ال مانع من أن تتنازل عن بعض حقوقها ،وتتصالح مع زوجها ،من أجل محاية العالقة
الزوجية من التصدع.
قال آخر( :)4وملا كانت املرأة تتنازل عن بعض حقوقها طوعا وعن طيب خاطر ومن
َاح﴾ [النساء ]128 :أي ال ذنب،
غري إكراه فال ذنب يف هذا العمل ،وهلذا ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َال ُجن َ
للداللة عىل احلقيقة املذكورة.

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.184

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()474 /3

( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.185

( )4األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()474 /3

295

قال آخر( :)1وعند النظر إىل سبب نزول اآلية ،نستخلص منها مسألتني فقهيتني..
أوالمها أن حكام مثل تقسيم أيام األسبوع بني الزوجات ،له طابع احلق أكثر من طابع
احلكم ،ولذلك فبإمكان املرأة التخيل عن هذا احلق بشكل تام إذا شاءت أو بصورة جزيئة..
وثانيهام أ ن الرتايض والتصالح ال يشرتط أن يكون باملال ،بل يصح أن يكون بالتنازل عن
حق من احلقوق.
قال آخر( :)2بعد ذلك تؤكد اآلية الكريمة عىل أن الصلح خري وأحسن ،حيث
الص ْل ُح َخ ْ ٌري﴾ [النساء ]128 :وهذه اجلملة القصرية مع أهنا جاءت يف جمال اخلالفات
﴿و ُّ
تقولَ :
العائلية ،لكنها تبني قانونا كليا عاما شامال ،وتؤكد أن الصلح هو املبدأ األول يف كل
املجاالت ،وأن اخلالف والنزاع والرصاع والفراق ليس له وجود يف الطبع والفطرة
اإلنسانية السليمة ،ولذلك فال تسوغ هذه الفطرة التوسل بالنزاع وما جيري جمراه إال يف
احلاالت االستثنائية الطارئة ،وهذا األمر عىل عكس ما يصوره املاديون من أن الرصاع من
أجل البقاء هو األصل يف حياة املوجودات احلية ،ويزعمون أن التكامل حيصل من خالل
هذا الرصاع.
قال آخر( :)3وتشري اآلية الكريمة بعد ذلك مبارشة إىل أن اإلنسان بسبب غريزة
حب الذات التي يمتلكها حتيط به أمواج البخل ،بحيث أن كل إنسان يسعى إىل نيل حقوقه
دون التنازل عن أقل َشء منها ،وهذا هو سبب ومنبع النزاع والرصاع ..ولذلك فلو أحس
كل من الزوجني بأن البخل هو منبع الكثري من اخلالف وأدركوا حقيقة البخل وأنه من
الصفات القبيحة ،وسعوا إلصالح ذات بينهم وأبدوا العفو والصفح ،فسوف ال يؤدي هذا

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()475 /3

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()474 /3
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()474 /3

296

إىل زوال اخلالف والنزاع العائيل فحسب ،بل سيؤدي أيضا إىل إهناء الكثري من الرصاعات
اإلجتامعية.
قال آخر( :)1ولكي ال ييسء الرجال استغالل هذا احلكم الوارد يف اآلية ،وجه
اخلطاب إليهم يف هنايتها ودعوا إىل فعل اخلري والتزام التقوى ،و ُنبهوا إىل أن اهلل يراقب
أعامهلم دائام فليحذروا اإلنحراف عن جادة احلق والصواب ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن ُحت ِْسنُوا
َان بِ َام َت ْع َم ُل َ
َو َت َّت ُقوا َفإِ َّن اهللََّ ك َ
ريا﴾ [النساء]128 :
ون َخبِ ً
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )2دعوة للبحث عن احللول
التي تتناسب مع الرمحة والعدالة ،وعدم املسارعة إىل املباحات؛ فهي قد تتناىف مع ما تقتضيه
املروءة.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ُكو ُنوا َق َّو ِامنيَ
بِا ْل ِقس ِ
ط ُش َهدَ ا َء هللَِّ َو َلوع ََىل َأ ْن ُف ِس ُك ْم َأوا ْل َوالِدَ ْي ِن َو ْاألَ ْق َربِنيَ إِ ْن َي ُك ْن غَنِ ًّيا َأو َف ِق ًريا َفاهللَُّ َأ ْو َىل ِهبِ َام
ْ
َان ِب َام َت ْع َم ُل َ
َف َال َتت َِّب ُعوا ْاهل َ َوى َأ ْن َت ْع ِد ُلوا َو ِإ ْن َت ْل ُووا َأو ُت ْع ِر ُضوا َف ِإ َّن اهللََّ ك َ
ريا﴾ [النساء:
ون َخ ِب ً
]135؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف النبي  حني اختصم إليه غني وفقري ،وكان ضلعه
مع الفقري ،ورأى أن الفقري ال يظلم الغني فأبى اهلل تعاىل إال أن يقوم بالقسط يف الغني
والفقري(.)3
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4بعد أن أمر اهلل تعاىل بالقسط ىف اليتامى والنساء ىف سياق االستفتاء

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()475 /3
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فيهن ،ألن حقهن آكد وضعفهن معهود ،عمم األمر يف هذه اآلية الكريمة باألمر بالقسط
بني الناس ،ألن قوام أمور االجتامع ال يكون إال بالعدل ،وحفظ النظام ال يتم إال به وبام فيه
من الشهادة هلل باحلق ولو عىل النفس والوالدين واألقربني وعدم حماباة أحد لغناه أو لفقره،
ألن العدل مقدم عىل حقوق النفس وحقوق القرابة وغريها.
قال اإلمام :بورك فيك ،ففي اآلية

الكريمة()1

دعوة للعدالة الشاملة ،وكل ما

تقتضيه من التحقيق والتحري ..وأن متارس مع اجلميع ،ويف مجيع الظروف ،بعيدا عن
العواطف واألهواء.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ِآمنُوا بِاهللَِّ
َاب ا َّل ِذي نَزَّ َل ع ََىل َر ُسولِ ِه َوا ْلكِت ِ
َو َر ُسولِ ِه َوا ْلكِت ِ
َاب ا َّل ِذي َأنْزَ َل ِم ْن َق ْب ُل َو َم ْن َي ْك ُف ْر بِاهللَِّ
َو َم َالئِكَتِ ِه َو ُك ُتبِ ِه َو ُر ُسلِ ِه َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َف َقدْ َض َّل َض َال ًال َب ِعيدً ا﴾ [النساء]136 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف عبد اهلل بن سالم وأسد وأسيد ابني كعب وثعلبة
بن قيس ومجاعة من مؤمني أهل الكتاب ،قالوا :يا رسول اهلل إنا نؤمن بك وبكتابك
وبموسى والتوراة وعزير ،ونكفر بام سواه من الكتب والرسل ،فأنزل اهلل تعاىل هذه
اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف هذه اآلية الكريمة إشارة إىل أن اإليامن كل ال يتجزأ ،وحقيقة
كربى تندرج حتتها حقائق ،فمن آمن ببعض وكفر ببعض فليس مؤمنا ،وإال لو كان مؤمنا
حقا هبذا الذي آمن به ،ألسلمه إيامنه هذا ،إىل اإليامن بام مل يؤمن به من جزئيات احلقيقة

( )3التفسري القرآين للقرآن ()930 /3
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الكربى.
قال آخر( :)1واآلية الكريمة تذكر أنه لكي يصبح املؤمنون مؤمنني حقا ،فإن إيامهنم
قائام حيتاج إىل اإليامن باهلل ..فهو ركيزة اإليامن ،ودعامته ..وإىل اإليامن برسول اهلل ،حممد بن
عبد اهلل  ،وبالكتاب الذي بني يديه ،وهو القرآن ..وإىل اإليامن بالكتب الساموية املنزلة
من قبل ،وبرسل اهلل مجيعا ..وإىل اإليامن باملالئكة ،وأهنم خلق من خلق اهلل ،وجند من
جنده ..وإىل اإليامن باليوم اآلخر ..أي بالبعث واجلزاء واجلنة والنار.
قال آخر( :)2فمن آمن عىل هذا اإليامن ،فهو مؤمن حقا ،وعليه أن يعمل عمل
املؤمنني ،وله أن جيازى جزاء املحسنني ،ومن كفر ببعض تلك احلقائق وآمن ببعض ،فهو
ليس من اإليامن ىف َشء ،ألن ما يبنيه أوال هيدمه ثانيا ،واهلل تعاىل يقول﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ْك ُف ُر َ
ون
ض َو َن ْك ُف ُر بِ َب ْع ٍ
ون ُنؤْ ِم ُن بِ َب ْع ٍ
ني اهللَِّ َو ُر ُسلِ ِه َو َي ُقو ُل َ
بِاهللَِّ َو ُر ُسلِ ِه َو ُي ِريدُ َ
ض
ون َأ ْن ُي َف ِّر ُقوا َب ْ َ
ون َأ ْن يت ِ
ني َذلِ َك َسبِ ًيال ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون َح ًّقا َو َأ ْعتَدْ نَا لِ ْلكَافِ ِري َن ع ََذا ًبا
َّخ ُذوا َب ْ َ
َو ُي ِريدُ َ َ
ُم ِهينًا﴾ [النساء 150 :ـ ]151

قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة لإليامن بجميع األنبياء
والرسل والكتب واهلداة ما علمنا منهم وما مل نعلم ..ألن ذلك من مقتضيات اإليامن هبداية
اهلل الشاملة؛ فاهلل أعظم وأكرم من أن حيرص هدايته يف قوم دون قوم.
اجلهر بِالس ِ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلِ َ :
وء ِم َن
﴿ال ُحي ُّ
ب اهللَُّ ْ َ ْ َ ُّ
ا ْل َق ْو ِل إِ َّال َم ْن ُظلِ َم َوك َ
َان اهللَُّ َس ِمي ًعا عَلِ ًيام﴾ [النساء]148 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف ضيف تضيف قوما فأساءوا قراه فاشتكاهم ،فنزلت

( )2التفسري القرآين للقرآن ()931 /3

( )1التفسري القرآين للقرآن ()930 /3
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هذه اآلية رخصة يف أن يشكوا(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2تبني هذه اآلية الكريمة أن اهلل ال حيب التجاهر بالكالم البذىء،
وأنه ال يرىض بام يصدر من كالم عن عيوب الناس وفضائح أعامهلم ..وعدم الرىض عن
نرش فضائح أعامل الناس ،نابع من حقيقة أن اهلل هو ستار العيوب ،فال جيب أن يقوم عباده
بكشف سيئات اآلخرين من أمثاهلم أو اإلساءة إىل سمعتهم ،ومما ال خيفى عىل أحد هو أن
لكل إنسان نقاط ضعف خفية ،ولو انكشفت هذه العيوب لساد املجتمع جو من سوء الظن
بني أفراده ،فيصعب عندئذ قيام التعاون بني هؤالء األفراد ،لذلك حرم اهلل تعاىل التحدث
عن نقائص أو فضائح أعامل اآلخرين دون وجود هدف سليم ،لتبقى األوارص اإلجتامعية
قوية مستحكمة ،ورعاية للجوانب اإلنسانية األخرى يف هذا املجال.
قال آخر( :)3وكلمة (سوء) تشمل كل أنواع القبح والفضيحة ،ولذلك فإن املقصود
﴿اجلهر بِالس ِ
وء ِم َن ا ْل َق ْو ِل﴾ [النساء ]148 :هو كل حالة من الكشف والفضح اللفظي،
من ْ َ ْ َ ُّ
سواء كان بصورة شكوى ،أو عىل شكل حكاية أو لعن أو ذم أو غيبة.
قال آخر( :)4ويف اآلية الكريمة إشارة إىل حتريم الغيبة ،إال أن مفهومها ال ينحرص
هبا ،بل يشمل كل أنواع الكالم البذىء واملذموم.
قال آخر( :)5إال أن اآلية الكريمة مل حترم (القول بالسوء) حتريام مطلقا ،فقد استثنت
حالة يمكن فيها أن ُيصار إىل الكشف والفضح ،وهذه احلالة هي إذا وقع اإلنسان مظلوما
﴿إِ َّال َم ْن َظ َل َم﴾ [النساء ،]148 :وهبذا يستطيع املظلوم ـ يف مقام الدفاع عن نفسه ـ أن يكشف
( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.185
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فضائح الظامل ،سواء عن طريق الشكوى أو فضح مساوىء الظامل أو توجيه النقد له ،أو
اغتيابه ،وال يسكت عىل الظلم حتى استعادة حقوقه من الظامل.
قال آخر( :)1وسبب هذا اإلستثناء أن اهلل أراد به أن يسلب من الظاملني فرصة إساءة
استغالل حكم املنع والتحريم ،ولكي ال يكون هذا احلكم سببا يف سكوت املظلوم عن
املطالبة بحقه من الظامل ..وواضح من اآلية اآلية الكريمة بأن عملية الكشف والفضح جيب
أن تنحرص يف إطار بيان مساوىء الظامل لدى الدفاع عن املظلومني أو لدى دفاع املظلوم عن
نفسه.
قال آخر( :)2ولكي تسد اآلية الكريمة الطريق عىل كل انتهازي كاذب يريد إساءة
استغالل هذا احلكم بدعوى وقوع الظلم عليه أكدت عىل أن اهلل يراقب أعامل البرش ويعلم
ِ
ِ
﴿وك َ
يام﴾ [النساء:
ويسمع بكل ما يصدر عنهم من أفعال حيث قال تعاىلَ :
َان اهللَُّ َسمي ًعا عَل ً
]148

قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )3رفع للحرج عن املظلوم
الذي قد يضطر لبث شكواه ،وفيها هني عن إجلائه إىل ذلك االضطرار.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :لكِ ِن اهللَُّ َي ْش َهدُ بِ َام َأنْزَ َل إِ َل ْي َك
َأنْزَ َل ُه بِ ِع ْل ِم ِه َواملَْ َالئِ َك ُة َي ْش َهدُ َ
ون َو َك َفى بِاهللَِّ َش ِهيدً ا﴾ [النساء]166 :؟
قال أحدهم :روي أن رؤساء أهل مكة أتوا رسول اهلل  فقالوا :سألنا عنك اليهود
فزعموا أهنم ال يعرفونك ،فأتنا بمن يشهد لك أن اهلل بعثك إلينا رسوال ،فنزلت هذه
اآلية(.)4
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
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قال أحدهم( :)1يف هذه اآلية الكريمة إشارة إىل حماولة بعض اليهود ،أو غريهم،
إثارة التشكيك برسالة الرسول  ،كأسلوب من أساليب احلرب النفسية ضده ليهزموا
إرادته ،ويفقدوه الثقة بنفسه وبدوره؛ ولكن اهلل أودع يف نفسه الشعور العميق بالثقة املطلقة
بالرسالة وبالوحي املنزل إليه من ربه ،وذلك من خالل التأكيد القرآين الدائم هلذه احلقيقة،
باإلحياء بأن اهلل يشهد بام أنزل إليه بعلمه ،وبأن املالئكة يشهدون بذلك.
قال آخر( :)2ومهام كانت شهادة املالئكة أو غريهم ،فإن شهادة اهلل كافية عن كل
شهادة ،ألن كل شهادة من غري اهلل هي مستمدة من اهلل سبحانه ،يف ما أطلع عليه عباده من
ذلك . .وقد جاءت هذه اآلية لتؤكد هذه احلقيقة يف نفس رسول اهلل  ،كرد عىل كل
األساليب التشكيكية املضادة التي كان يقوم هبا اآلخرون.
قال اإلمام :بورك فيكم ،ويف اآلية الكريمة دعوة للبحث يف القرآن الكريم للبحث
عن دالئل علم اهلل الذي يتيقن به الشاكون يف صدق الشهادة.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْس َت ْف ُتون ََك ُق ِل اهللَُّ ُي ْفتِي ُك ْم ِيف
ا ْلك ََال َل ِة إِ ِن ا ْم ُرؤٌ َه َل َك َل ْي َس َل ُه َو َلدٌ َو َل ُه ُأ ْخ ٌت َف َل َها نِ ْص ُ
ف َما ت ََر َك َو ُهو َي ِر ُث َها إِ ْن َمل ْ َي ُك ْن َهل َا َو َلدٌ
َني َف َلهام ال ُّث ُل َث ِ
لذك َِر ِم ْث ُل َح ِّظ ْاألُ ْن َث َي ْ ِ
ان ِممَّا ت ََر َك َوإِ ْن كَا ُنوا إِ ْخ َو ًة ِر َج ًاال َونِ َسا ًء َفلِ َّ
ني
َفإِ ْن كَا َنتَا ا ْثنَت ْ ِ ُ َ
ني اهللَُّ َل ُكم َأ ْن ت َِض ُّلوا َواهللَُّ بِ ُك ِّل َ ٍ ِ
يم﴾ [النساء]176 :؟
ُي َب ِّ ُ
َشء عَل ٌ
ْ
ْ

قال أحدهم :روي عن جابر قال :اشتكيت فدخل عيل رسول اهلل  وعندي سبع
أخوات ،فنفخ يف وجهي فأفقت ،فقلت :يا رسول اهلل أويص ألخوايت بالثلثني ،قال:
(احبس) ،فقلت الشطر ،قال( :احبس) ،ثم خرج فرتكني .قال :ثم دخل عيل وقال( :يا
جابر إين ال أراك متوت يف وجعك هذا ،إن اهلل قد أنزل ،فبني الذي ألخواتك ،جعل
( )2من وحي القرآن ()548 /7
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ألخواتك الثلثني) ()1

قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2هذه اآلية الكريمة تفصل إرث الكاللة ،أي إرث األخوة
واألخوات ،وهي تشري اآلية إىل عدد من األحكام ،منها أنه إذا مات رجل ومل يكن له ولد
وكانت له أخت واحدة ،فإن هذه األخت ترث نصف مرياثه ..ومنها أنه إذا ماتت امرأة ومل
يكن هلا ولد ،وكان هلا أخ واحد ـ شقيق من أبيها وحده أو من أبيها وأمها معا ـ فإن أخاها
الوحيد يرثها ..ومنها أنه إذا مات شخص وكانت له أختان فقط ،فإهنام ترثان ثلثي ما تركه
من املرياث ..ومنها أنه إذا كان ورثة الشخص املتوىف عددا من األخوة واألخوات أكثر من
اثنني ،فإن مرياثه يقسم مجيعه بينهم ،بحيث تكون حصة األخ من املرياث ضعف حصة
األخت الواحده منه.
قال آخر( :)3ويف اخلتام تؤكد اآلية الكريمة أن اهلل تعاىل يبني للناس هذه احلقائق
لكي يصوهنم من االنحراف والضاللة ،ويدهلم عىل طريق الصواب والسعادة ،وحقيق أن
يكون الطريق الذي يرسمه اهلل للناس وهيدهيم إليه هو الطريق الصحيح ،فاهلل هو العامل
العارف بكل َشء.
قال آخر( :)4واآلية الكريمة تبني فقط إرث األخوة واألخوات يف حالة عدم وجود
ولد الشخص املتوىف ،ومل تتطرق إىل وجود األب واألم للشخص املتوىف ،ولكن ـ بناء عىل
اآليات الواردة يف بداية سورة النساء ـ فإن األب واألم يأتون يف مصاف األبناء يف الطبقة
األوىل من الوارثني ،ولذلك يتضح أن املقصود من اآلية األخرية هو حالة عدم وجود أبناء
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وعدم وجود أبوين للشخص املتوىف.
قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة بيان ألحكام اإلرث ودعوة
لاللتزام هبا وحتذير من خمالفتها أو إعامل األهواء فيها.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا َال ُ ِ
حت ُّلوا َش َعائِ َر
َ َ
َ ُّ َ
ِ
احل َرا َم َي ْب َت ُغ َ
اهللَِّ َو َال َّ
ون َف ْض ًال ِم ْن َر ِّهبِ ْم
احل َرا َم َو َال ْاهلَدْ َي َو َال ا ْل َق َالئدَ َو َال آ ِّمنيَ ا ْل َب ْي َت ْ َ
الش ْه َر ْ َ
ِ ِ
َآن َق ْو ٍم َأ ْن َصدُّ و ُك ْم ع ِ
جي ِر َمنَّ ُك ْم َشن ُ
احل َرا ِم َأ ْن
َو ِر ْض َوانًا َوإِ َذا َح َل ْل ُت ْم َف ْ
َن املَْ ْسجد ْ َ
اص َطا ُدوا َو َال َ ْ

اإل ْث ِم وا ْلعدْ و ِ
ان َوا َّت ُقوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َش ِديدُ
رب َوال َّت ْق َوى َو َال َت َع َاو ُنوا ع ََىل ْ ِ َ ُ َ
َت ْعتَدُ وا َو َت َع َاو ُنوا ع ََىل ا ْل ِ ِّ
ا ْل ِع َق ِ
اب﴾ [املائدة]2 :؟

قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف احلطم ـ اسمه رشيح بن ضبيعة الكندي ـ أتى النبي
 من الياممة إىل املدينة ،فخلف خيله خارج املدينة ودخل وحده عىل النبي  ،فقال:
إال م تدعوالناس؟ قال( :إىل شهادة أن ال إله إال اهلل ،وإقام الصالة وإيتاء الزكاة) ،فقال:
حسن ،إال أن يل أمراء ال أقطع أمرا دوهنم ،ولعيل أسلم وآيت هبم ،وقد كان النبي  قال
ألصحابه( :يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان) ،ثم خرج من عنده ،فلام خرج قال
رسول اهلل ( :لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادر ،وما الرجل بمسلم) ،فمر برسح
املدينه فاستاقه ،فطلبوه فعجزوا عنه ،فلام خرج رسول اهلل  عام القضية سمع تلبية حجاج
الياممة ،فقال ألصحابه( :هذا احلطم وأصحابه) ،وكان قد قلد هديا من رسح املدينة وأهداه
إىل الكعبة ،فلام توجهوا يف طلبه أنزل اهلل تعاىل﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا َال ُ ِ
حت ُّلوا َش َعائِ َر اهللَِّ﴾
َ َ
َ ُّ َ
يريد :ما أشعر اهلل ،وإن كان عىل غري دين اإلسالم(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
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قال أحدهم( :)1يف اآلية الكريمة بيان للحدود التي ينبغى للمحرم أن يلتزمها،
ويقف عندها ..ومنها أال يتحلل من شعائر اهلل ..والشعائر مجع شعرية ،وهى ما جعل
شعارا ،ومعلام من معامل احلج ،من مواقف احلج ،ومرامى اجلامر ،واملطاف ،واملسعى
وكذلك ما كان منها فعال من أفعال احلج كاإلحرام والطواف والسعى ،والوقوف بعرفة،
ورمى اجلامر ،واحللق ،والنحر ..فهذه حدود جيب أن يلتزمها احلاج ،ويؤدهيا عىل وجهها،
وال يغري من مكاهنا ،أو صفتها ..وإال كان حمال لشعائر اهلل ،خمالفا حكمه فيها.
قال آخر( :)2ومن الشعائر التي ذكرهتا اآلية الكريمة الشهر احلرام ،ورعاية حرمته..
ومنها اهلدى ،وهو ما يساق إىل البيت ،وهيدى إليه من شاء ،أو بقر ،أو إبل ..تقربا إىل اهلل..
فهذا اهلدى له حرمته ،وعىل احلاج أن يرعى له هذه احلرمة ،وأال يمد إليه يدا بأذى ،أو
عدوان ..ألنه موجه إىل اهلل ،ومساق إىل بيت اهلل ،والعدوان عليه عدوان عىل اهلل ..ومنها:
القالئد ،وهى ما يقلد به اهلدى ،كعالمة له ،تدل عىل أنه مهدى إىل اهلل ..وىف حتريم العدوان
عىل قالدة اهلدى ،مبالغة ىف تأثيم العدوان عىل اهلدى نفسه ..ومنها :الذين يؤمون البيت
احلرام ،ويقصدونه ،فهم ضيوف اهلل ،وعامر بيته ،والعدوان عليهم اجرتاء عىل اهلل ،وعدوان
عىل محاه ،ومن هم ىف محاه.
قال آخر( :)3فهذه حرمات ،هى مواثيق موثقة مع اهلل ،والعدوان عليها نقض لتلك
املواثيق ،وحتلل منها ..وليس ألحد حرمة إذا حتلل من مواثيق اهلل وعمل عىل نقضها،
فلينتظر انتقام اهلل حلرماته.
اص َطا ُدوا﴾ [املائدة ]2 :هو إطالق هلذا القيد
﴿وإِ َذا َح َل ْل ُت ْم َف ْ
قال آخر(:)4وقوله تعاىلَ :
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الذي قيد به احلاج وهو ىف إحرام احلج ..فإذا أتم احلج ،وحتلل من إحرامه أبيح له ما كان
مباحا من قبل ،وهو إطالق يده ىف صيد ما يشاء من حيوان أو طري.
ِ ِ
َآن َق ْو ٍم َأ ْن َصدُّ و ُك ْم ع ِ
جي ِر َمنَّ ُك ْم َشن ُ
احل َرا ِم
قال آخر(:)1وقوله تعاىلَ :
َن املَْ ْسجد ْ َ
﴿و َال َ ْ
َأ ْن َت ْعتَدُ وا﴾ [املائدة ]2 :تذكري للمسلمني ..وهم ىف تلك احلال التي راضوا فيها أنفسهم عىل
التزام حدود اهلل والوفاء بمواثيقه باالستقامة عىل هذا الطريق القويم الذي ساروا عليه،
وهو أن يلتزموا العدل مع من كان إليهم عدوان منهم ..فالتزام العدل هو ميثاق أخذه اهلل
عىل املؤمنني ،يلتزمونه مع أوليائهم وأعدائهم مجيعا..
جي ِر َمنَّ ُك ْم﴾ [املائدة ]2 :أي وال حيملنكم عىل ارتكاب
قال آخر( :)2وقوله تعاىلَ :
﴿و َال َ ْ
اجلرم ،وهو الظلم ..والشنآن :البغض والعداوة ..واملعنى :وال يدعوكم ما بينكم وبني
غريكم من عداوة وبغضاء ،إذ صدوكم عن املسجد احلرام ،وحالوا بينكم وبينه ،إىل أن
تركبوا ما ركبوا من ظلم وعدوان ،بل خذوهم بالعدل ،وخذوا حقكم منهم دون ظلم أو
بغى.
قال آخر( :)3وقوله تعاىل﴿ :اع ِْد ُلوا ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى﴾ [املائدة ]2 :أي العدل هو الذي
ينبغى أن يكون سبيلكم مع هذا الذي محلكم بفعله عىل بغضكم له ،ألنكم هبذا إنام تقيمون
ميزان احلق ،وحتفظون ميثاق اهلل معكم ،وذلك هو الذي يدخلكم مداخل التقوى،
ويقيمكم مقام املتقني.
﴿وا َّت ُقوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب﴾
قال آخر( :)4وقوله تعاىلَ :

[املائدة]2 :

تأكيد

لالستقامة عىل العدل الذي أمر اهلل به ،وحتذير من انتقامه ممن تعدى حدوده ،ونقض
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مواثيقه.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة للسامحة ولو مع
املخالفني املعتدين ،وهني عن االعتداء مطلقا مهام كانت الظروف.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْس َأ ُلون ََك َما َذا ُأ ِح َّل َهل ُ ْم ُق ْل ُأ ِح َّل
ِ
وهنُ َّن ِممَّا َع َّل َم ُك ُم اهللَُّ َف ُك ُلوا ِمم َّا َأ ْم َس ْك َن
َل ُك ُم ال َّط ِّي َب ُ
اجل َو ِارحِ ُم َك ِّلبِنيَ ُت َع ِّل ُم َ
ات َو َما َع َّل ْم ُت ْم م َن ْ َ
رسيع ِْ
ِ
احل َس ِ
اب﴾ [املائدة]4 :؟
َع َل ْي ُك ْم َوا ْذ ُك ُروا ا ْس َم اهللَِّ َع َل ْيه َوا َّت ُقوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َ ِ ُ
قال أحدهم :روي عن أيب رافع قال :أمرين رسول اهلل  بقتل الكالب ،فقال
الناس :يا رسول اهلل ما أحل لنا من هذه األمة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي عن سعيد بن جبري قال :نزلت هذه اآلية يف عدي بن حاتم
وزيد بن املهلهل الطائيني وهوزيد اخليل الذي سامه رسول اهلل ( :زيد اخلري) ،وذلك أهنام
جاءا إىل رسول اهلل  فقاال :يا رسول اهلل إنا قوم نصيد بالكالب والبزاة ،وإن كالب آل
ذريح وآل أيب جويرية تأخذ البقر واحلمر والظباء والضب ،فمنه ما يدرك ذكاته ومنه ما
يقتل فال يدرك ذكاته وقد حرم اهلل امليتة فامذا حيل لنا منها؟ فنزلتَ ﴿ :ي ْس َأ ُلون ََك َما َذا ُأ ِح َّل
ِ
اجل َو ِارحِ ﴾ يعني :وصيد ما
َهل ُ ْم ُق ْل ُأ ِح َّل َل ُك ُم ال َّط ِّي َب ُ
ات﴾ يعني الذبائح ﴿ َو َما َع َّل ْم ُت ْم م َن ْ َ
علمتم من اجلوارح ،وهي الكواسب من الكالب وسباع الطري(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف اآلية الكريمة إشارة إىل أنه من خصوصيات األديان ،ومن بينها
اإلسالم ،بالنسبة إىل املبادئ الوضعية ،هذا الشمول يف الترشيع ،بحيث يتدخل يف كل
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خصوصيات اإلنسان ،فيحدد له تكاليفه حتى يف مأكوالته ومرشوباته وملبوساته وزواجه
 ..فلم جيعل له احلرية يف ممارسة ذلك كله إال يف نطاق ما أحل اهلل ،فإذا جتاوز بعض ذلك،
كان عاصيا مستحقا للعقوبة يف اآلخرة ويف الدنيا يف بعض احلاالت.
قال آخر( :)1وربام كان الفرق بني فكرة التقنني يف املبادئ الوضعية أو املبادئ
الرشعية ،هي أن القانون الوضعي ينطلق ـ غالبا ـ من دراسة اإلنسان من حيث هو كائن
اجتامعي ،يتبادل املسؤولية بينه وبني املجتمع ،فهو من جهة مسئول عن املجتمع ،ومن جهة
أخرى املجتمع مسئول عنه ،وال دخل له يف حياته اخلاصة إال بقدر ارتباطها بسالمة
املجتمع ،من هنا ،فإن أي ترشيع يتناول الفرد كفرد يعترب اعتداء عىل احلرية الشخصية ،أما
اإلسالم ،فإنه ينطلق من فكرة أن اإلنسان خملوق هلل وعبد له ،فليس له احلرية يف أن يعمل
أي عمل ،أو يتحرك يف أي مرشوع ،إال من خالل الرخصة التي يتلقاها من اهلل .وبذلك
كان اهلل ـ من خالل رشيعته ـ هو الذي ينظم له حياته الشخصية واالجتامعية ،فيحدد له كل
ما يترصف فيه من شؤونه اخلاصة والعامة ،ومل يمنحه احلرية يف اإلرضار بحياته سواء من
ناحية األكل والرشب ،أو غريمها ،ألنه ال يملك نفسه ،بل هو ملك اهلل ،فليس له أن
يترصف يف ملك اهلل إال بإذن منه ،وهكذا يتدخل الترشيع يف حياة اإلنسان اخلاصة ،ليضغط
عىل حريته يف نطاق مصلحته احلقيقية.
قال آخر( :)2بناء عىل هذا ذكر اهلل تعاىل إباحة الطيبات ،وهي ما تستطيبها النفوس
السليمة الفطرة ،املعتدلة املعيشة بمقتىض طبعها فتأكلها باشتهاء ،وما أكله اإلنسان كذلك
يسيغه وهيضمه بسهولة ويتغذى به غذاء صاحلا ،وما يستخبثه ويعافه ال يسهل عليه هضمه
ويرضه غالبا ،فام حرمه اهلل من خبيث بشهادة اهلل املوافقة للفطرة املعتدلة ،وأصحاب الفطر
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السليمة يعافون أكل امليتة حتف أنفها وما ماثلها من فرائس السباع واملرتديات والنطائح
والدم املسفوح ،وكذلك اخلنزير يعافه من يعرف رضره واهنام كه ىف أكل القاذورات.
قال آخر( :)1واآلية الكريمة تذكر كذلك إباحة صيد اجلوارح برشط أن يكون
اجلارح الذي صاده مما أدبه الناس وعلموه الصيد حتى يصح أن ينسب الصيد إليهم ويكون
قتل اجلارح له كتذكية مرسله إياه.
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ ﴿ :ف ُك ُلوا ِممَّا َأ ْم َس ْك َن َع َل ْي ُك ْم﴾ [املائدة ]4 :أي فكلوا من
الصيد ما متسكه اجلوارح عليكم ،أي تصيده ألجلكم فتحبسه وتقفه عليكم بعدم أكلها
اس َم اهللَِّ
منه ،فإن أكلت منه ،فهو مثل فريسة السبع املحرمة ىف اآلية السالفةَ ..
﴿وا ْذ ُك ُروا ْ
َع َل ْي ِه﴾ [املائدة ]4 :أي وسموا عليه عند إرساله.
﴿وا َّت ُقوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َ ِ
يع
رس ُ
قال آخر( :)3ثم ختم اهلل تعاىل اآلية الكريمة بقولهَ :

ِْ
احل َس ِ
اب﴾ [املائدة ]4 :أي واتقوا اهلل فيام أمركم به وفيام هناكم عنه ،وال تقدموا عىل خمالفته

فتأكلوا من صيد اجلوارح غري املعلمة ،أو مما مل متسك عليكم من صيدها وأمسكته عىل
نفسها ،أو تطعموا ما مل يسم اهلل عليه من الصيد والذبائح مما صاده أهل األوثان ،فإن اهلل قد
حرم ذلك عليكم فاجتنبوه ،واعلموا أن اهلل ال يضيع شيئا من أعاملكم ،بل حتاسبون عليها
وجتازون ىف الدنيا واآلخرة ،وهو حياسب الناس كلهم يوم القيامة ىف وقت واحد ،فام أجدر
حسابه أن يكون رسيعا.
قال اإلمام :بورك فيكم ،ويف اآلية الكريمة كذلك بيان لفضل اهلل تعاىل عىل عباده
بإباحة الطيبات ،وأنه مل حيرم عليهم إال ما يرضهم سواء علموه ،أو مل يعلموه.

( )3تفسري املراغي ()58 /6

( )1تفسري املراغي ()57 /6
( )2تفسري املراغي ()58 /6

309

ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا ْذ ُك ُروا نِ ْع َم َت
َف َأ ْي ِد َ ُهي ْم َعنْ ُك ْم َوا َّت ُقوا اهللََّ َوع ََىل اهللَِّ
اهللَِّ َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ َه َّم َق ْو ٌم َأ ْن َي ْب ُس ُطوا إِ َل ْي ُك ْم َأ ْي ِد َ ُهي ْم َفك َّ
َف ْل َيت ََوك ِ
َّل املُْؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [املائدة]11 :؟
قال أحدهم :روي أن رجال من حمارب يقال له غورث بن احلارث قال لقومه من
غطفان وحمارب :أال أقتل لكم حممدا؟ قالوا :نعم ،وكيف تقتله؟ قال :أفتك به ..فأقبل إىل
رسول اهلل  وهو جالس وسيفه يف حجره ،فقال :يا حممد أنظر إىل سيفك هذا؟ قال:
(نعم) ،فأخذه فاستله ،ثم جعل هيزه وهيم به ،فكبته اهلل عز وجل ثم قال :يا حممد ما ختافني؟
قال( :ال) ،قال :أال ختافني ويف يدي السيف؟ قال( :يمنعني اهلل منك) ،ثم أغمد السيف
ورده إىل رسول اهلل  فأنزل اهلل تعاىل اآلية﴿ :.اذكروا نعمة اهلل عليكم إذ هم قوم أن
يبسطوا إليكم أيدهيم﴾()1

قال آخر :ومثله ما روي أن رسول اهلل  نزل منزال وتفرق الناس يف العضاه
يستظلون حتتها ،فعلق النبي  سالحه عىل شجرة ،فجاء أعرايب إىل سيف رسول اهلل 
ثم أقبل عليه فقال :من يمنعك مني؟ قال( :اهلل) ،قال ذلك األعرايب مرتني أوثالثا والنبي
 يقول :اهلل ،فشام األعرايب السيف ،فدعا النبي  أصحابه فأخربهم خرب األعرايب وهو
جالس إىل جنبه مل يعاقبه(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3هذه اآلية الكريمة ختاطب املسلمني ،وتذكر هلم أنواعا من النعم
التي أنعم اهلل هبا عليهم ،لكي يؤدوا شكرها عن طريق طاعة اهلل والسعي لتحقيق مبادىء
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العدالة ،وقد دأب القرآن الكريم يف كثري من آياته عىل تذكري املسلمني بالنعم املختلفة التي
أنعم اهلل هبا عليهم ،وذلك من أجل تعزيز دافع اإليامن لدهيم ،والستثارة وحتفيز دافع الشكر
والصمود فيهم ليقفوا بوجه املشاكل.
قال آخر( :)1واختلف املفرسون حول الواقعة التي تشري إليها اآلية الكريمة،
فبعضهم قال :بأهنا إشارة إىل إنقاذ املسلمني من قبيلة (بني النضري) اليهودية التي تواطأت
عىل قتل رسول اهلل  واملسلمني يف املدينة ..وذهب آخرون إىل أهنا إشارة إىل واقعة (بطن
النخل) التي حصلت يف العام السادس من اهلجرة النبوية يف واقعة (احلديبية) حيث قرر
املرشكون هناك يف ذلك احلني ـ بزعامة (خالد بن الوليد) ـ اهلجوم عىل املسلمني أثناء أدائهم
لصالة العرص ،فعلم رسول اهلل  هبذه املؤامرة فصىل صالة اخلوف القصرية ،مما أدى إىل
إحباط املؤامرة ..وذكر آخرون وقائع أخرى من حياة رسول اهلل  واملسلمني املليئة
باحلوداث ..ورأى آخرون أن هذه اآلية إشارة إىل كل الوقائع واألحداث التي حصلت
طيلة التاريخ اإلسالمي حتى ذلك الوقت ،ولو تغاضينا عن كلمة (قوم) الواردة يف هذه
اآلية بصيغة النكرة التي تدل عىل وحدة املجموعة املعنية ،فإن هذا التفسري يمكن اعتباره
من أحسن التفاسري يف هذا املجال.
قال آخر( :)2واآلية الكريمة تلفت انتباه املسلمني إىل األخطار التي تعرضوا هلا،
وكان حيتمل أن تدفع بالوجود اإلسالمي إىل الفناء والزوال وإىل األبد ،ولكن فضل اهلل
ونعمته شملتهم وأنقذت اإلسالم واملسلمني من تلك األخطار.
قال آخر( :)3كام حتذر اآلية الكريمة املسلمني وتنبههم إىل رضورة التزام التقوى
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واال عتامد عىل اهلل كدليل عىل شكر ذلك الفضل وتلك النعمة ،وليعلموا بأهنم بتقواهم
سيضمنون ألنفسهم الدعم والسند واحلامية من اهلل يف حياهتم الدنيوية هذه.
قال آخر( :)1وواضح أن التوكل عىل اهلل ليس معناه التخيل عن املسؤوليات أو
االستسالم حلوادث الزمان ،بل يعني أن اإلنسان حني يستخدم طاقاته واإلمكانيات
املتوفرة لديه ،جيب عليه أن ينتبه يف نفس الوقت إىل أن هذه الطاقات واإلمكانيات ليست
من عنده بل إن مصدرها ومنشأها هو اهلل تعاىل ،وإذا حصل هذا التوجه فإن من شأنه أن
يقيض عىل دافع الغرور واألنانية عند اإلنسان أوال ،ومن ثم ال يدع إىل نفسه طريقا للخوف
والقلق واليأس حيال األحداث واملشاكل مهام كربت وعظمت ،ألنه يعلم بأن سنده
وحاميه هو اهلل الذي فاقت قدرته كل القدرات.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )2تذكري للمؤمنني بفضل اهلل
تعاىل عليهم ،وحفظه هلم ،وهو ال خيتص بعرص دون عرص.
ِ
حي ِار ُب َ
ون اهللََّ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِن ََّام َجزَ ا ُء ا َّلذي َن ُ َ
َو َر ُسو َل ُه َو َي ْس َع ْو َن ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َف َسا ًدا َأ ْن ُي َق َّت ُلوا َأو ُي َص َّل ُبوا َأو ُت َق َّط َع َأ ْي ِدهيِ ْم َو َأ ْر ُج ُل ُه ْم ِم ْن
ِ
ِ ِ
ِ
ف َأوينْ َفوا ِمن ْاألَر ِ ِ
ِخ َال ٍ
يم﴾ [املائدة:
ض َذل َك َهل ُ ْم خزْ ٌي ِيف الدُّ ْن َيا َو َهل ُ ْم ِيف ْاآلخ َرة ع ََذ ٌ
اب عَظ ٌ
ُ ْ َ ْ
]33؟
قال أحدهم :روي أن رهطا من عكل وعرينة أتوا رسول اهلل  فقالوا :يا رسول
اهلل إنا كنا أهل رضع ومل نكن أهل ريف فاستومخنا املدينة ،فأمر هلم رسول اهلل  بذود راع
وأمرهم أن خيرجوا فيها فليرشبوا من ألباهنا ،فلام صحوا وكانوا بناحية احلرة قتلوا راعي
رسول اهلل  واستاقوا الذود ،فبعث رسول اهلل  يف آثارهم ،فأيت هبم فقطع أيدهيم
( )2سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()631 /3

312

وأرجلهم وسمل أعينهم فرتكوا يف احلرة التي ماتوا عىل حاهلم(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2بعد أن أبان سبحانه يف آيات سابقة فظاعة جرم القتل ،وشدد ىف
تبعة القاتل فذكر أن من قتل نفسا بغري حق فكأنام قتل الناس مجيعا ،ذكر هنا العقاب الذي
يؤخذ به املفسدون ىف األرض حتى ال يتجرأ غريهم عىل مثل فعلهم.
قال آخر( :)3وقد اعترب اهلل تعاىل هذا النوع من العدوان حماربة هلل ورسوله ،ألنه
اعتداء عىل احلق والعدل الذي أنزل اهلل عىل رسوله ،وملا فيه من عدم اإلذعان لدينه ورشعه
ىف حفظ احلقوق كام قال تعاىل ىف املرصين عىل أكل الربا ﴿ َف ْأ َذ ُنوا بِ َح ْر ٍ
ب ِم َن اهللَِّ َو َر ُسولِ ِه﴾
[البقرة ،]279 :فمن مل يذعنوا ألحكام الرشيعة يعدوا حماربني هلل والرسول ،وجيب عىل اإلمام
الذي يقيم العدل وحيفظ النظام أن يقاتلهم عىل ذلك ،حتى يفيئوا ويرجعوا إىل أمر اهلل،
ومن رجع منهم ىف أي وقت يقبل منه ويكف عنه.
﴿و َي ْس َع ْو َن ِيف ْاألَ ْر ِ
ض﴾ [املائدة ]64 :يعني أهنم يسعون فيها
قال آخر(:)4وقوله تعاىلَ :
سعى فساد ،أي مفسدين ملا صلح من أمور الناس ىف نظم االجتامع وأسباب املعاش ،وهي
تشري بالدرجة األوىل إىل قطاع الطريق كام تدل عىل ذلك حادثة العرنيني الذين خدعوا النبي
 واملسلمني بإظهار اإلسالم حتى إذا متكنوا من اإلفساد بالقتل والسلب عادوا إىل قومهم
﴿و َجزَ ا ُء
وأظهروا رشكهم معهم ،وقد عاقبهم النبي  بمثل عقوبتهم عمال بقوله تعاىلَ :
ِ
ٍ
َس ِّيئَة َس ِّي َئ ٌة م ْث ُل َها﴾ [الشورى]40 :
قال آخر( :)5واجلزاء الذي يعاقب به أمثال هؤالء املفسدين ـ كام ذكرت اآلية
( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.194
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الكريمة ـ أحد أنواع أربعة :إما القتل أو الصلب أو تقطيع األيدى واألرجل من خالف أو
النفي من األرض ،وفوض ألوىل األمر االجتهاد ىف تقدير العقوبة بقدر اجلريمة.
قال آخر( :)1واحلكمة ىف عدم التعيني والتفصيل أن املفاسد كثرية ختتلف باختالف
الزمان واملكان ورضرها خيتلف كذلك ،فمنها القتل ومنها السلب ومنها هتك األعراض
ومنها إهالك احلرث والنسل أي قطع الشجر وقلع الزرع وقتل املواَش والدواب أو اجلمع
بني جريمتني أو أكثر من هذه املفاسد ،فلإلمام أن يقتلهم إن قتلوا ،أو يصلبهم إن مجعوا بني
أخذ املال والقتل ،أو يقطع أيدهيم وأرجلهم من خالف إن اقترصوا عىل أخذ املال أو ينفوا
من األرض إن أخافوا الناس وقطعوا عليهم الطرق.
قال آخر( :)2وهؤالء املفسدون ضوعفت هلم العقوبات ،فالقتل العمد العدوان
يوجب القتل ،وجيوز لوىل األمر العفو وترك القصاص ،فغلظ ذلك ىف قاطع الطريق وصار
القتل حتام ال هوادة فيه وال جيوز العفو عنه ،وأخذ املال يتعلق به قطع اليد اليمنى ىف غري
قاطع الطريق فغلظ ىف قاطع الطريق بقطع الطرفني ،وإن مجعوا بني القتل وأخذ املال مجع
ىف حقهم بني القتل والصلب ،ألن بقاءهم مصلوبني ىف ممر الطرق يكون سببا الشتهار إيقاع
هذه العقوبة ،فيصري ذلك زاجرا لغريهم عىل اإلقدام عىل مثل هذه املعصية ،وإن اقترصوا
عىل جمرد اإلخافة عوقبوا بعقوبة خفيفة وهى النفي من األرض.
قال آخر( :)3ثم بني آثار هذه العقوبة ىف الدنيا واآلخرة فقالَ :
﴿هل ُ ْم ِخزْ ٌي ِيف الدُّ ْن َيا
ِ
ِ ِ
يم﴾ [املائدة ]33 :أي ذلك الذي ذكر من عقاهبم ذل هلم وفضيحة
َو َهل ُ ْم ِيف ْاآلخ َرة ع ََذ ٌ
اب عَظ ٌ
ىف الدنيا ليكونوا عربة وعظة لغريهم من املسلمني ،وهلم ىف اآلخرة عذاب عظيم بقدر تأثري

( )3تفسري املراغي ()107 /6

( )1تفسري املراغي ()106 /6
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إفسادهم ىف تدنيس نفوسهم وتدسيتها وظلمة أرواحهم بام اجرتحت من الذنوب واآلثام.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )1دعوة لوجوب التشدد مع
املجرمني الذين يروعون حياة املؤمنني؛ فالرمحة هبم قسوة عىل املستضعفني املساملني.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا َال َتت ِ
َّخ ُذوا
َ َ
َ ُّ َ
ا ْل َي ُهو َد َوالن ََّص َارى َأ ْولِ َيا َء َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولِ َيا ُء َب ْع ٍ
ض َو َم ْن َيت ََو َّهل ُ ْم ِمنْ ُك ْم َفإِ َّن ُه ِمنْ ُه ْم إِ َّن اهللََّ َال َ ْهي ِدي
ا ْل َق ْو َم ال َّظاملِنيَ ﴾ [املائدة]51 :؟
قال أحدهم :روي أن عبادة بن الصامت قال لرسول اهلل  :يا رسول اهلل إن يل
موايل من اليهود كثري عددهم حارض نرصهم ،وإين أبرأ إىل اهلل ورسوله من والية اليهود،
وآوي إىل اهلل ورسوله ،فقال عبد اهلل بن أيب :إين رجل أخاف الدوائر وال أبرأ من والية
اليهود ،فقال رسول اهلل ( : يا أبا احلباب ما بخلت به من والية اليهود عىل عبادة بن
الصامت فهو لك دونه) ،فقال :قد قبلت ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية فيهام(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف هذه اآلية الكريمة إشارة إىل أنه كام ُيفرض عىل املسلم أن يؤمن
بالرسل أمجعهم وبالرساالت كلها ،لكنه مع ذلك ينبغي أن يكون واقعيا يف عالقته بالذين
ينتمون إليها ،وذلك من موقع السلوك العدواين الذي التزموه يف عالقتهم باملسلمني ،ألهنم
يعتقدون بطالن عقيدة املسلمني يف ما يعتقدونه من رسول ويف ما يتبعونه من رشيعة ،وألن
طبيعة التحرك اإلسالمي يف جمال الدعوة التي قد تعارض بعض مفاهيمهم اخلاطئة
للرساالت التي ينتمون إليها ،أو يف جمال السلطة التي كان اإلسالم يعمل من أجلها عىل

( )3من وحي القرآن ()214 /8
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أساس عقيدته ورشيعته ،قد ختلق بعض العقد الداخلية ،وقد تثري بعض املشاكل العملية
والفكرية ،مما يفرض فرزا يف املواقع وتعقيدا يف املواقف ،والتقاء عىل املعارضة لإلسالم.
قال آخر( :)1وقد أثبتت املامرسات التارخيية حال ظهور اإلسالم وبعده بعض ذلك،
وهلذا أراد القرآن الكريم للمؤمنني أن يعيشوا داخل حياهتم وخارجها اخلطوط الفاصلة
العازلة ،بني املواقع املتنوعة واملواقف املختلفة ،من أجل احلفاظ عىل اجلانب الفكري
للعقيدة ،فال يتأثر باالنحراف الذي قد يأيت من املجامالت التي تساهم يف متييع املوقف،
من أجل التأكيد عىل سالمة املسرية ،فال هتتز أمام األوضاع العاطفية والعالقات الذاتية
البعيدة عن الرتكيز.
قال آخر( :)2وهذا ينبغ من قاعدة إنسانية ثابتة ،وهي أن األساس يف قوة العالقات
بام تفرضه من حمبة ومودة ونرصة وتعاون ،هو القاعدة الفكرية والروحية التي ينتمي إليها
الناس ،فهي التي متنح الثبات للعالقة ،وتثبت املواقف يف العمل ،سواء يف ذلك احلاالت
التي متثل التوافق يف كل التفاصيل ،أو احلاالت التي تتوافق فيها القواعد العامة عىل أكثر
من تفصيل ،فإذا كانت العالقات تقوم عىل أساس التوافق ،أمكن هلا أن تساهم يف إجياد
صيغة للوحدة أو للتنسيق ،أما إذا كانت تقوم عىل أساس التحالف ،وكان التحالف يتحرك
يف اجتاه النوازع الذاتية التي حتكم الذات ،فال بد من أن يكون املوقف قائام عىل أساس احلذر
الذي يدعو إىل الرتقب والتأمل يف رصد األوضاع والعالقات عىل أساس من الواقعية ،ألن
االستسالم للثقة يف األجواء التي ال تدعو إىل الثقة بل تدعو إىل العكس ،يعترب لونا من
السذاجة العملية.

( )2من وحي القرآن ()215 /8

( )1من وحي القرآن ()215 /8
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قال آخر( :)1ومن األمثلة عىل ذلك التاريخ الذي عاشه املسلمون مع اليهود ،والذي
مليئا باملشاكل والتآمر والكيد والفتن وباملستوى الذي كاد أن يربك املسرية اإلسالمية يف
العهود التي رافقت حركة الرسالة ،كام كان السلوك الذي أحاط باملسلمني من قبل
النصارى ،يوحي بيشء من هذا القبيل يف ما خيتزنه املستقبل.
قال آخر( :)2ويف ضوء ذلك كله ،أراد القرآن الكريم من املسلمني أن يتحفظوا يف
إجياد عالقة الوالية بينهم وبني هؤالء ،لتبقى احلواجز النفسية الفكرية سبيال من سبل املناعة
الداخلية البعيدة عن حالة امليوعة والذوبان ،ولتبقى التحفظات العملية أداة من أدوات
احلامية الواقعية للحياة اإلسالمية من خلفيات اخلطط اخلفية املضادة املرسومة من قبل
اآلخرين.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )3حتذير من مواالة أعداء
اإلسالم واملسلمني ،وأن من توىل قوما أصبح معهم ومنهم.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِن ََّام َولِ ُّي ُك ُم اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه َوا َّل ِذي َن
ِ
ِ
ون الزَّ كَا َة َو ُه ْم َراكِ ُع َ
الص َال َة َو ُيؤْ ُت َ
يم َ
ون﴾ [املائدة]55 :؟
ون َّ
آ َمنُوا ا َّلذي َن ُيق ُ
قال أحدهم :روي أن عبد اهلل بن سالم جاء إىل النبي  فقال :يا رسول اهلل إن قوما
من قريظة والنضري قد هاجرونا وفارقونا وأقسموا أن ال جيالسونا ،وال نستطيع جمالسة
أصحابك لبعد املنازل ،وشكى ما يلقى من اليهود ،فنزلت هذه اآلية ،فقرأها عليه رسول
اهلل  فقال :رضينا باهلل وبرسوله وباملؤمنني أولياء ..وإن آخر اآلية نزل يف عيل بن أيب
طالب ،ألنه أعطى خامته سائال وهوراكع يف الصالة(.)4

( )1من وحي القرآن ()216 /8
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قال آخر :ومثله ما روي أن النبي  خرج إىل املسجد والناس بني قائم وراكع،
فنظر سائال فقال( :هل أعطاك أحد شيئا؟) قال :نعم خاتم من ذهب ،قال( :من أعطاكه؟)
قال :ذلك القائم ،وأومأ بيده إىل عيل بن أيب طالب فقال( :عىل أي حال أعطاك؟) قال:
أعطاين وهوراكع ،فكرب النبي  ثم قرأ اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2ابتدأت هذه اآلية الكريمة بكلمة (إنام) التي تفيد احلرص ،وبذلك
حرصت والية أمر املسلمني يف ثالث هم :اهلل ورسوله  ،والذين آمنوا وأقاموا الصالة
وأدوا الزكاة وهم يف حالة الركوع يف الصالة ..وال شك أن الركوع املقصود يف هذه اآلية
هو ركوع الصالة وال يعني اخلضوع ،ألن الشارع املقدس اصطلح يف القرآن عىل كلمة
الركوع للداللة عىل الركن الرابع للصالة.
قال آخر( :)3باإلضافة إىل الروايات الواردة يف شأن نزول اآلية ،والتي تتحدث عن
ِ
يم َ
الص َالةَ﴾ [املائدة ]55 :تعترب
ون َّ
تصدق اإلمام عيل بخامته يف الصالة ،فإن قوله تعاىلَ :
﴿و ُيق ُ
دليال عىل هذا األمر ،وليس يف القرآن الكريم أثر عن رضورة أداء الزكاة مقرونة باخلضوع،
بل ورد التأكيد عىل دفع الزكاة بنية خالصة وبدون منة.
قال آخر( :)4كام ال شك يف أن كلمة (الويل) الواردة يف هذه اآلية الكريمة ،ال تعني
النارص واملحب ،ألن الوالية التي هي بمعنى احلب أو النرصة ال تنحرص فيمن يؤدون
الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ،بل تشمل كل املسلمني الذين جيب أن يتحابوا فيام
بينهم وينرص بعضهم البعض ،حتى أولئك الذين ال زكاة عليهم ،أو ال يمتلكون ـ أساسا ـ
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شيئا ليؤدوا زكاته ،فكيف يدفعون الزكاة وهم يف حالة الركوع!؟ ..هؤالء كلهم جيب أن
يكونوا أحباء فيام بينهم وينرص بعضهم البعض اآلخر.
قال آخر( :)1ومن هنا يتضح لنا أن املراد من كلمة (ويل) يف هذه اآلية الكريمة ،هو
والية األمر واإلرشاف وحق الترصف والزعامة املادية واملعنوية ،خاصة وقد جاءت مقرتنة
مع والية النبي



ووالية اهلل حيث جاءت الواليات الثالث يف مجلة واحدة ..وهبذه

الصورة فإن اآلية الكريمة تعترب نصا قرآنيا يدل عىل والية وإمامة عيل بن أيب طالب
للمسلمني.
قال آخر :وقد ورد للداللة عىل هذا الكثري من الروايات ،ويف مجيع مصادر املسلمني،
وقد نقل هذه الروايات كل من ابن عباس ،وعامر بن يارس ،وعبداهلل بن سالم ،وسلمة بن
كهيل ،وأنس بن مالك ،وعتبة بن حكيم ،وعبداهلل بن أيب ،وعبد اهلل بن غالب ،وجابر بن
عبداهلل األنصاري ،وأيب ذر الغفاري( ..)2باإلضافة إىل اإلمام عيل نفسه.
قال آخر( :)3فلو أمكن التغايض عن كل الروايات التي وردت يف تفسري هذه اآلية
الكريمة  ،وهي روايات كثرية للزم أن ال نعتمد عىل أي رواية يف تفسري النصوص القرآنية،
ألننا قلام نجد أسبابا لنزول آية أو آيات قرآنية جاءت مدعومة هبذا العدد الكبري من
الروايات ،كام ورد يف هذه اآلية الكريمة.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )4دعوة للبحث عن الصاحلني
الصادقني وواليتهم ،فالوالية ال تكون إال للربرة دون الفجرة.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا َال َتت ِ
َّخ ُذوا
َ َ
َ ُّ َ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َاب ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم َوا ْل ُك َّف َار َأ ْولِ َيا َء َوا َّت ُقوا
ا َّلذي َن َّاخت َُذوا دينَ ُك ْم ُهزُ ًوا َو َلع ًبا م َن ا َّلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
اهللََّ إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [املائدة]57 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف رفاعة بن زيد وسويد بن احلارث قد أظهرا اإلسالم
ثم نافقا وكان رجال من املسلمني يوادوهنام ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2بعد أن هنى اهلل تعاىل يف آيات سابقة عن اختاذ اليهود والنصارى
أولياء من دونه ،وبني العلة ىف ذلك ،أعاد النهى هنا عن اختاذ الكفار عامة أولياء مع بيان
الوصف الذي ألجله كان النهى ،وهو إيذاؤهم للمؤمنني بجميع رضوب اإليذاء،
ومقاومتهم دينهم ما استطاعوا إىل ذلك سبيال.
قال آخر( :)3فاآلية الكريمة تدعو إىل عدم اختاذ اليهود والنصارى الذين جاءهتم
الرسل واألنبياء وأنزلت عليهم الكتب من قبل بعث نبينا  ومن قبل نزول كتابنا ،أولياء
وأنصارا حلفاء ،ألهنم ال يألون املؤمنني خباال وإن أظهروا هلم مودة وصداقة ،ذلك ألهنم
اختذوا هذا الدين هزوا ولعبا فكان أحدهم يظهر اإليامن للمؤمنني وهو عىل كفره مقيم،
وبعد اليسري من الزمن يظهر الكفر بلسانه بعد أن كان يبدى اإليامن قوال وهو مستبطن
﴿وإِ َذا َل ُقوا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َقا ُلوا آ َمنَّا َوإِ َذا
للكفر تالعبا بالدين واستهزاء به كام قال تعاىل عنهمَ :
َخ َل ْوا إِ َىل َش َياطِينِ ِه ْم َقا ُلوا إِنَّا َم َع ُك ْم إِن ََّام ن َْح ُن ُم ْست َْه ِز ُئ َ
ون﴾ [البقرة]14 :
قال آخر( :)4وهكذا هنى اهلل تعاىل عن مواالة مجيع املرشكني ،ألن مواالة املسلمني
هلم بعد أن أظهرهم اهلل عليهم بفتح مكة ودخول الناس ىف دين اهلل أفواجا ،يكون قوة هلم

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.199

( )3تفسري املراغي ()145 /6

( )2تفسري املراغي ()145 /6

( )4تفسري املراغي ()146 /6
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وإقرارا عىل رشكهم الذي جاء اإلسالم ملحوه من جزيرة العرب.
﴿وا َّت ُقوا اهللََّ إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾
قال آخر( :)1وختم اهلل تعاىل اآلية الكريمة بقولهَ :
[املائدة ]57 :أي وخافوا اهلل أهيا املؤمنون ىف مواالة هؤالء الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا حتى
ال يضيع الغرض منها وتكون وهنا لكم ونرصا هلم إن كنتم صادقى اإليامن حتفظون كرامته
وجتتنبون مهانته ،وتصدقون باجلزاء والوعيد عىل معصيته تعاىل.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،فهي تشمل كل الذين اختذوا دين اهلل هزوا ولعبا
ويف كل األمكنة والعصور ،فليس ذلك خاصا بأشخاص أو بأزمنة بعينها.
الر ُس ُ
ول َب ِّلغْ َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا َّ
ْت ِر َسا َل َت ُه َواهللَُّ َي ْع ِص ُم َك ِم َن الن ِ
َّاس إِ َّن اهللََّ َال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم
ِم ْن َر ِّب َك َوإِ ْن َمل ْ َت ْف َع ْل َف َام َب َّلغ َ
ا ْلكَافِ ِري َن﴾ [املائدة]67 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يوم غدير خم ،يف عيل بن أيب طالب(.)2
قال آخر :وروي عن عائشة قالت :سهر رسول اهلل  ذات ليلة فقلت :يا رسول
اهلل ما شأنك؟ قال( :أال رجل صالح حيرسنا الليلة)؟ فقالت :بينام نحن يف ذلك سمعت
صوت السالح ،فقال( :من هذا؟) قال :سعد وحذيفة ،جئنا نحرسك ،فنام رسول اهلل 
حتى سمعت غطيطه ،ونزلت هذه اآلية ،فأنزل رسول اهلل  رأسه من قبة أدم وقال:
(انرصفوا يا أهيا الناس فقد عصمني اهلل) ()3

قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4هذه اآلية الكريمة تتوجه باخلطاب إىل رسول اهلل  وحده وتبني

( )1تفسري املراغي ()146 /6

( )3أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.201

( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.201

( )4األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()82 /4
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الر ُس ُ
ول﴾ [املائدة ،]67 :وتأمره بكل
له واجبه ،فهي تبدأ بمخاطبة رسول اهلل َ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا َّ
جالء ووضوح أن ﴿ َب ِّلغْ َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك﴾ [املائدة ،]67 :ثم ـ لكي يكون التوكيد أشد
ْت ِر َسا َل َت ُه﴾ [املائدة ..]67 :ثم تطمئن اآلية
﴿وإِ ْن َمل ْ َت ْف َع ْل َف َام َب َّلغ َ
وأقوى ـ حتذره وتقولَ :
رسول اهلل  وكأن أمرا يقلقه ،وتطلب منه أن هيدىء من روعه وأن ال خيشى الناس،
﴿واهللَُّ َي ْع ِص ُم َك ِم َن الن ِ
َّاس﴾ [املائدة ..]67 :ويف ختام اآلية إنذار وهتديد بمعاقبة الذين
َ
ينكرون هذه الرسالة اخلاصة ويكفرون هبا عنادا ،فتقول﴿ :إِ َّن اهللََّ َال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم
ِ
ن﴾ [املائدة]67 :
ا ْلكَاف ِري َ
قال آخر( :)1وأسلوب هذه اآلية الكريمة ،وحلنها اخلاص ،وتكرر توكيداهتا،
وكذلك ابتداؤها بمخاطبة رسول اهلل  ،والتي مل ترد يف القرآن الكريم سوى مرتني،
وهتديده بأن عدم تبليغ هذه الرسالة اخلاصة إنام هو تقصري ،وهذا مل يرد إال يف هذه اآلية
وحدها ..كل ذلك يدل عىل أن الكالم يدور حول أمر مهم جدا بحيث أن عدم تبليغه يعترب
عدم تبليغ للرسالة كلها.
قال آخر( :)2وهو يدل أيضا عىل أنه كان هلذا األمر معارضون أشداء إىل درجة أن
رسول اهلل  كان قلقا خلشتيه من أن تلك املعارضة قد تثري بعض املشاكل بوجه اإلسالم
واملسلمني ،وهلذا يطمئنه اهلل تعاىل من هذه الناحية.
قال آخر( :)3ومع األخذ بعني االعتبار تاريخ نزول هذه اآلية الكريمة ،وهو قطعا
يف أواخر حياة رسول اهلل  نرى أنه ليس مما خيص التوحيد والرشك وحتطيم األصنام،
وهو ما تم تبليغه قبل ذلك بسنوات ..وليس هو مما يتعلق باألحكام والقوانني اإلسالمية،

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()83 /4

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()83 /4
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()83 /4
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مع أن أمهها كان قد سبق نزوله حتى ذلك الوقت ..وليس هو الوقوف بوجه أهل الكتاب
من اليهود والنصارى ،ألن ذلك مل يعد مشكلة بعد االنتهاء من حوادث بني النضري وبني
قريظة وبني قينقاع وخيرب وفدك ونجران؟ ..وليس أمرا من األمور التي هلا صلة بشأن
املنافقني ،مع أن هؤالء قد طردوا من املجتمع اإلسالمي بعد فتح مكة ،وامتداد نفوذ
املسلمني وسيطرهتم عىل أرجاء اجلزيرة العربية كافة ،فتحطمت قوهتم ،ومل يبق عندهم إال
ما كانوا خيفونه مقهورين؟
قال آخر( :)1ولذلك ،فإن هذه املسألة املهمة التي برزت يف الشهور األخرية من حياة
رسول اهلل  بحيث تنزل هذه اآلية وفيها كل ذلك التوكيد ترتبط بقلق رسول اهلل  ال
عىل شخصه وحياته ،وإنام ملا حيتمله من خمالفات املنافقني وقيامهم بوضع العراقيل يف طريق
املسلمني بعد وفاته ..وذلك ما يدل عىل ارتباط األمر باستخالف رسول اهلل  وتعيني
مصري مستقبل اإلسالم.
قال آخر( :)2وعند الرجوع إىل خمتلف الروايات الواردة يف الكثري من املصادر
اإلسالمية بشأن هذه اآلية نرى أهنا نزلت يف اإلمام عيل ..وهذا الروايات ذكرها الكثريون
من الصحابة ،منهم زيد بن أرقم ،وأبو سعيد اخلدري ،وابن عباس ،وجابر بن عبداهلل
األنصاري ،وأبو هريرة ،والرباء بن عازب ،وحذيفة ،وعامر بن ليىل بن ضمرة ،وابن
مسعود ،وقالوا :إهنا نزلت يف اإلمام عيل ،وبشأن يوم الغدير.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ففي اآلية الكريمة( )3دعوة لتبليغ الدين
وبكل جرأة ،واهلل تعاىل يتوىل حفظ من يفعل ذلك.

( )3سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()84 /4

323

ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َال ُحت َِّر ُموا
ِ
ِ
ب املُْ ْعت َِدي َن﴾ [املائدة]87 :؟
َط ِّي َبات َما َأ َح َّل اهللَُّ َل ُك ْم َو َال َت ْعتَدُ وا إِ َّن اهللََّ َال ُحي ُّ
قال أحدهم :روي أن رسول اهلل  جلس يوما فذكر الناس ووصف القيامة ومل
يزدهم عىل التخويف؛ فرق الناس وبكوا ،فاجتمع عرشة من الصحابة يف بيت عثامن بن
مظعون اجلمحي ..واتفقوا عىل أن يصوموا النهار ،ويقوموا الليل ،وال يناموا عىل الفرش،
وال يأكلوا اللحم وال الودك وال يقربوا النساء والطيب ،ويلبسوا املسوح ويرفضوا الدنيا
ويسيحوا يف األرض ويرتهبوا؛ فبلغ ذلك رسول اهلل  فجمعهم فقال( :أمل أنبأ أنكم
اتفقتم عىل كذا وكذا؟) فقالوا :بىل يا رسول اهلل ،وما أردنا إال اخلري ،فقال هلم( :إين مل أومر
بذلك ،إن ألنفسكم عليكم حقا ،فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا ،فإين أقوم وأنام وأصوم
وأفطر وآكل اللحم والدسم ،ومن رغب عن سنتي فليس مني) ،ثم خرج إىل الناس
وخطبهم فقال( :ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا ،أما
إين لست آمركم أن تكونوا قسيسني وال رهبانا ،فإنه ليس يف ديني ترك اللحم والنساء وال
اختاذ الصو امع ،وإن سياحة أمتي الصوم ورهبانيتها اجلهاد ،واعبدوا اهلل وال ترشكوا به
شيئا ،وحجوا واعتمروا ،وأقيموا الصالة ،وآتوا الزكاة ،وصوموا رمضان ،فإنام هلك من
كان قبلكم بالتشديد ،شددوا عىل أنفسهم فشدد اهلل عليهم ،فأولئك بقاياهم يف الديارات
والصوامع) ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية ،فقالوا :يا رسول اهلل كيف نصنع بأيامننا التي حلفنا
﴿ال يؤَ ِ
اخ ُذ ُك ُم اهللَُّ بِال َّلغ ِ
ْويف
عليها ،وكانوا حلفوا عىل ما عليه اتفقوا ،فأنزل اهلل تعاىل اآليةُ َ :
اخ ُذ ُكم بِام َع َّقدْ ُتم ْاألَيام َن َف َك َّفار ُته إِ ْطعام ع ََرش ِة مساكِنيَ ِمن َأوس ِ
َأيامنِ ُكم و َلكِن يؤَ ِ
ط َما
َْ ْ َ ْ ُ
ْ ْ َ
َ َ َ
َ ُ َ ُ
ُ َْ
ْ َ
ون َأ ْهلِي ُك ْم َأوكِ ْس َو ُ ُهت ْم َأ َ
ُت ْط ِع ُم َ
وحت ِْر ُير َر َق َب ٍة َف َم ْن َمل ْ َجيِدْ َف ِص َيا ُم َث َال َث ِة َأ َّيا ٍم َذلِ َك َك َّف َار ُة َأ ْي َامنِ ُك ْم
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ون﴾ [املائدة)1(]89 :
ني اهللَُّ َل ُكم آ َياتِ ِه َل َع َّل ُكم ت َْش ُكر َ
اح َف ُظوا َأ ْيام َن ُكم ك ََذلِ َك ُي َب ُ
إِ َذا َح َل ْف ُتم َو ْ

ْ

َ

ْ

ِّ

ْ

ْ

ُ

قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال آخر( :)2بعد أن مدح سبحانه النصارى بأهنم أقرب الناس مودة للمؤمنني وذكر
من أسباب ذلك أن منهم قسيسني ورهبانا ،ظن املؤمنون أن ىف هذا ترغيبا ىف الرهبانية وظن
امليالون للتقشف والزهد أهنا منزلة تقر هبم إىل اهلل ،ولن تتحقق إال برتك التمتع بالطيبات
من الطعام واللباس والنساء إما دائام كامتناع الرهبان من الزواج ،وإما ىف أوقات معينة
كأنواع الصيام التي ابتدعوها ،فأزال اهلل هذا الظن وقطع عرق هذا الوهم بذلك النهى
الرصيح.
قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )3بيان حلقيقة العبودية والعبادة
وأهنا ال تتناىف مع تناول الطيبات التي أباحها اهلل ،ويف حدود االعتدال ،وعدم االعتداء،
وأن ما حصل من ذلك يف األديان السابقة حتريف وانحراف واعتداء.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس ع ََىل ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َوع َِم ُلوا
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ات جن ِ
احل ِ
ِ
ات ُث َّم ا َّت َق ْوا َوآ َمنُوا ُث َّم ا َّت َق ْوا
َاح ف َيام َطع ُموا إِ َذا َما ا َّت َق ْوا َوآ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
ُ ٌ
َّ
الص َ
الص َ
ِ
ب املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [املائدة]93 :؟
َو َأ ْح َسنُوا َواهللَُّ ُحي ُّ
قال أحدهم :روي عن أنس قال :كنت ساقي القوم يوم حرمت اخلمر يف بيت أيب
طلحة ،وما رشاهبم إال الفضيخ والبرس والتمر ،وإذا مناد ينادي :أال إن اخلمر قد حرمت،
قال :فحرت يف سكك املدينة ،فقال أبوطلحة :اخرج فأرقها ،قال :فأرقتها ،فقال بعضهم:
قتل فالن وقتل فالن وهي يف بطوهنم ،قال :فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)4
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قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)1يف هذه اآلية الكريمة بيان لسعة فضل اهلل عىل املؤمنني ،وأنه وقد
أحل هلم الطيبات ،وحرم عليهم اخلبائث ،فإهنم ىف سعة من أمرهم فيام يطعمون ،حيث ال
تطلب أنفسهم إال الطيب ،عىل حني تعاف اخلبيث وتنفر منه ..فهم ـ واألمر كذلك ـ ال
جيدون حظرا عىل أي طعام يشتهونه ،وال يستشعرون حرجا إزاء أي طعام حرم عليهم..
إذ كان ىف الطيب ما يرصفهم عن اخلبيث الذي ال تشتهيه إال نفس خبيثة..
احل ِ
ِ
ِ
ات﴾ [املائدة ]93 :قيد
قال آخر( :)2وقوله تعاىل﴿ :إِ َذا َما ا َّت َق ْوا َوآ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
الص َ
وارد عىل رفع احلرج عن املؤمنني فيام يطعمون ،وىف استغنائهم عن احلرام باحلالل ،وعن
اخلبيث بالطيب ..فاملؤمن إذا ما اتقى اهلل وعمل الصاحلات ..صلحت نفسه ،وطابت
طبيعته ،فال جيد فيام حرم اهلل عليه من خبائث ،تضييقا عليه ،وال حرجا عىل أي طعام
يشتهيه ،إذ كان إيامنه وتقواه ،ومالزمته لتقوى اهلل وطاعته قد عزلوه ،وغضوا برصه عن
النظر إىل هذه املحرمات ،وحساهبا فيام يطعمه الناس.
قال آخر( :)3وال شك أن هذه منزلة ال يبلغها اإلنسان إال بعد أن يروض نفسه عىل
التقوى ،ويذللها بالعبادات واألعامل الصاحلة ،التي تقيمها عىل الصرب ،والتعفف
والقناعة ..إذ كانت شهوات النفس غالبة ،وأهواؤها متسلطة ،واخلبائث حممولة إليها عىل
يد شيطان يزين اخلبيث ويغرى به ..فاملؤمنون الذين ختلو أنفسهم من التلفت إىل تلك
املحرمات ،وال جيدون هلا ىف صدورهم وسواسا يوسوس هبا ،أو داعيا يدعوهم إليها ،هم
قلة ىف املؤمنني ..هم الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ،ثم ازدادوا إيامنا بالتقوى واألعامل
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الصاحلة ،ثم لزموا طريق التقوى واإليامن ،ثم انتهوا إىل التقوى واإلحسان ،فهؤالء هم
الذين يبلغون تلك املنزلة التي تطمئن فيها قلوهبم إىل الطيبات ،وتنقطع فيها وساوس
الشيطان هلم باملحرمات ،حيث ييأس من أن يلتفتوا إليه ،أو ينزع هبم منزع إىل شىء مما ىف
يديه ،من خبيث كل مطعوم ومرشوب.
قال آخر( :)1وبذلك ،فإن اآلية الكريمة تكشف عن حقيقة اإليامن وأثره ىف إقامة
النفس عىل طريق تلتقى فيه لقاء مصافحا ملا أحل اهلل من طيبات ،حيث جتد ىف ذلك راحتها،
وسعادهتا ،وال تستشعر ضيقا عليها ،وال حرجا ىف إقامتها عىل حدود هذا احلالل الطيب
املباح هلا..
قال آخر( :)2وهذا هو الرس ىف التكرار الذي جاء عليه النظم القرآنى ىف تلك اآلية
الكريمة ،فقد ُوصف املؤمنون وصفا مكررا باإليامن والتقوى ،والعمل الصالح،
واإلحسان ..ذلك أن املراد (احلرج) هنا هو ليس ما يقع ىف صدور املؤمنني من ضيق ،إذا
هم واجهوا املحرمات من املطعومات واملرشوبات ،حني يدعوهم إيامهنم وامتثاهلم ألمر
اهلل إىل التعفف عنها ،واإلمساك بأنفسهم عن اإلملام هبا.
قال آخر( :)3ذلك أن املؤمنني ليسوا عىل درجة واحدة ىف موقفهم إزاء هذه
املحرمات ،بل هم عىل منازل خمتلفة منها ،فبعضهم ينتهى عنها ،وىف صدره حرج وضيق،
وىف كيانه مكابدة وجماهدة وبعضهم ينتهى عنها وىف نفسه ميل إليها ،ورغبة فيها ،ولكن
خوف اهلل يغل يده ،وخشية اهلل تكرس حدة مشاعره ..وبعضهم تراوده نفسه عليها ،وتؤامره
عىل اإلملام هبا ،ثم التوبة عنها ..وهكذا تتغاير منازل املؤمنني ،وتتعدد مواقفهم ،إزاء هذه
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املنكرات ،بعدا وقربا ،وصربا ،وجزعا ،واطمئنانا وقلقا ،واجتنابا ومقارفة.
قال آخر( :)1أما املنزلة التي يكون فيها املؤمن ،وقد انعزلت مشاعره ،وسكنت
بالبله ،فلم يكن هلذه املنكرات من املطاعم واملشارب نخسة ىف نفسه ،أو مهسة ىف صدره؛
فلن يبلغها املؤمن إال بعد جماهدة ومصابرة ،وبعد طريق شاق طويل يقطعه مع اإليامن
والتقوى والعمل الصالح ،متنقال من حال إىل حال ،مرتفعا من منزلة إىل منزلة ..ففى هذا
اإلنسان الرباين متوت كل نوازع اهلوى ،وتسكن كل دواعى الشهوة إىل حمرم أو مكروه.
ِ
ب املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾
﴿واهللَُّ ُحي ُّ
قال آخر( :)2وىف الفاصلة التي ختمت هبا اآلية الكريمةَ :
[املائدة ]93 :ىف هذه الفاصلة ما يكشف عن هذه املنزلة التي هتتف اآلية الكريمة باملؤمنني أن
يسعوا إليها ،وأن يعملوا عىل بلوغها ..وتلك هى منزلة اإلحسان ..وهي منزلة ال يناهلا إال
املصطفون من عباد اهلل ،وهلذا ضمهم اهلل إليه ،وجعلهم من أصفائه وأحبابه فقال﴿ :إِ َّن اهللََّ
َم َع ا َّل ِذي َن ا َّت َق ْوا َوا َّل ِذي َن ُه ْم حمُ ِْسنُ َ
ون﴾ [النحل]128 :
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،فاآلية الكريمة تشري إىل بأن أحكام
الرشيعة مرتبطة بتوفر العلم هبا والقدرة عىل ذلك؛ فمن ُحجب عن العلم من غري تقصري
منه ارتفع عنه التكليف.
اخلبِ ُ
ب
يث َوال َّط ِّي ُ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َال َي ْست َِوي ْ َ
اخلبِ ِ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
يث َفا َّت ُقوا اهللََّ َيا ُأ ِ
اب َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُح َ
ون﴾ [املائدة]100 :؟
ْج َب َك َك ْث َر ُة ْ َ
َو َلو َأع َ
قال أحدهم :روي أنه عندما قال النبي ( :إن اهلل عز وجل حرم عليكم عبادة
األوثان ورشب اخل مر والطعن يف األنساب ،أال إن اخلمر لعن شارهبا وعارصها وساقيها
وبائعها وآكل ثمنها) ،قام إليه أعرايب فقال :يا رسول اهلل إن كنت رجال كانت هذه جتاريت،
( )2التفسري القرآين للقرآن ()35 /4
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فاعتقبت من بيع اخلمر ماال فهل ينفعني ذلك املال إن عملت فيه بطاعة اهلل؟ فقال له النبي
( :إن أنفقته يف حج أوجهاد أوصدقة مل يعدل عند اهلل جناح بعوضة ،إن اهلل ال يقبل إال
الطيب) ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية تصديقا لقوله  ،فاخلبيث :احلرام(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2هذه اآلية الكريمة تدعو املؤمن أن يبتعد يف ميزانه لألشياء يف دائرة
التق ويم ،عن النظر إىل جانب الكم ،بل جيب أن يقرتب من النظرة إىل األشياء بمنظار
(الكيف) و(النوع) ،ألن الكثرة ال تعرب عن طبيعة اليشء يف ذاته ،بل هي تعبري عن حجمه..
ومن الطبيعي أن القيمة تنطلق من اخلصائص الذاتية لليشء ،ال من احلجم اخلاص به ،ألن
تلك اخلصائص هي التي متيز عمق القوة فيه وامتدادها ،بينام يمثل الكم حجم املساحة.
قال آخر( :)3وهلذا أكد القرآن الكريم عىل مواجهة الكثرة يف واقع احلياة يف عملية
مالحقة للنامذج التي متثلها ،فانتهى إىل نتيجة حاسمة تقرر أن ﴿ َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾
ون﴾ [األنعام ،]109 :و َ
[اجلاثية ،]26 :و َ
﴿ال َي ْف َق ُه َ
﴿ال ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [األنفال ،]65 :وأن القلة هي التي
متثل اإليامن والوعي والعلم والتقوى ،وأن القلة قد تغلب الكثرة إذا كانت اخلصائص
الذاتية للقلة أقوى من احلجم العددي للكثرة ،وذلك من أجل تفريغ الداخل من السقوط
أمام املظهر الفخم للكثرة.
قال آخر( :)4وقد جاءت هذه اآلية الكريمة لتثري أمام اإلنسان بعضا من مفردات
هذا املنهج ،فهناك مفهوم اخلبيث ومفهوم الطيب ،فيام يتمثالن به يف حركة الواقع يف
األشخاص واألشياء والعالقات ..فهناك إنسان خبيث يف نواياه السيئة ،ويف كلامته احلاقدة
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وأفعاله الرشيرة ،وهناك إنسان طيب يف دوافعه وأفكاره احلسنة ،ويف أقواله النافعة ،ويف
ممارساته اخلرية . .وهناك الطعام الطيب واخلبيث يف مذاقه ويف تأثرياته ،وهناك األرض
الطيبة واخلبيثة يف ما ينبت فيها وما يتمثل فيها من حالة اخلصب واجلدب .وربام يتنامى
اخلبيث ويتكاثر ويسيطر عىل الساحة بفعل الظروف املوضوعية املحيطة به ،وربام يقل
الطيب ويضعف بفعل التحديات التي تواجهه واملؤثرات السلبية التي تفعل السيئ ،فتؤخر
نموه ،وتضعف حركته ،لكن ذلك لن جيعل من اخلبيث قيمة إنسانية أو حياتية أو طبيعية،
ولن يغري شيئا مما حيمله الطيب من قيمة يف ميزان اهلل واحلياة ،ألن اهلل ينظر إىل األشخاص
واألشياء من خالل ما فيها من عوامل اخلري ومؤثراته ،فريفض ما كان فيها بعيدا عن اخلري،
ويرىض عام كان قريبا منه ،وتبقى للطيب يف نطاق ذلك قيمته ومكانته ،وتظل للخبيث
وضاعته وحقارته ،وهكذا يف ما تتمثله احلياة لنفسها من خري ورش.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،فاآلية الكريمة( )1حتذر من اخلبيث،
وأنه يبقى خبيثا أبدا ،وأن اهلل ال يقبل إال الطيب.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َال ت َْس َأ ُلوا َع ْن
َأ ْش َيا َء إِ ْن ُت ْبدَ َل ُك ْم ت َُسؤْ ُك ْم َوإِ ْن ت َْس َأ ُلوا َعن َْها ِحنيَ ُينَزَّ ُل ا ْل ُق ْر ُ
آن ُت ْبدَ َل ُك ْم َع َفا اهللَُّ َعنْ َها َواهللَُّ
ِ
يم﴾ [املائدة]101 :؟
ور َحل ٌ
َغ ُف ٌ
قال أحدهم :روي أن قوما كانوا يسألون النبي  استهزاء ،فيقول الرجل :من أيب؟
ويقول الرجل تضل ناقته :أين ناقتي؟ فأنزل اهلل تعاىل فيهم هذه اآلية(.)2
قال آخر :ومثله ما روي عن اإلمام عيل قال :ملا نزلت هذه اآليةَ ﴿ :وهللَِّ ع ََىل الن ِ
َّاس
ِ
ِ
اع إِ َل ْي ِه َسبِ ًيال َو َم ْن َك َف َر َفإِ َّن اهللََّ غَنِ ٌّي ع ِ
َن ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [آل عمران ،]97 :قالوا:
اس َت َط َ
ح ُّج ا ْل َب ْيت َم ِن ْ
( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.209
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يا رسول اهلل ،أيف كل عام؟ فسكت ،ثم قالوا :أيف كل عام؟ فسكت ،ثم قال يف الرابعة( :ال،
ولوقلت :نعم لوجبت) ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2بعد أن أشارت اآلية السابقة هلذه اآلية الكريمة إىل التفرقة بني
اخلبيث والطيب ،وأن اخلبيث خسيس ال قيمة له ،ولو لبس ثوبا من الربيق الزائف الذي
خيدع احلمقى والسفهاء ..مما دفع املسلمني إىل التنقيب والبحث ،وتقليب األمور عىل
وجوهها ،ليتعرفوا عىل ما ينكشف منها من طيب أو خبيث ،ومن خري أو رش ،ومن حق أو
باطل ..وقد أغراهم هبذا أن الرسول الكريم قائم فيهم ،فكانوا يلقونه  بكل عارض
يعرض هلم ،وبكل شبهة تقع ألبصارهم ،فيلقاهم الرسول الكريم



بام جيلو الشبه،

ويكشف معامل الطريق إىل احلق واخلري.
قال آخر( :)3وقد جتاوز بعض املسلمني هذه احلدود فيام يعنيهم من أمر دينهم أو
دنياهم ،فجعلوا يسألون عن أمور مل تقع ،قد افرتضوا وقوعها ،واستعجلوا احلكم الرشعي
فيها ..وهذا من شأنه أن جيعل رسول اهلل  بني أمرين إما أن جييبهم إىل ما سألوا ،وإما أن
يدعهم يسألون وال جييب ،واألمر الثاين إن أخذ به رسول اهلل  ،ووقف عنده ،أقام
السائلني عىل قلق وحرية ،فتذهب هبم الظنون كل مذهب ،وتتشعب هبم اآلراء ىف كل
وجه ..فكان ال بد ـ واحلال كذلك ـ أن يلقى رسول اهلل  كل سائل باجلواب عام سأل،
قبوال أو ردا ،وموافقة أو خمالفة.
قال آخر( :)4وإذا علمنا أن القرآن الكريم كان ينزل منجام ،وأن الترشيع اإلسالمى
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جاء متدرجا ،شيئا فشيئا ،وحاال بعد حال ،حسب تقدير العزيز العليم ،وحكمة احلكيم
اخلبري ،حتى تتأصل أصول الرشيعة ،وترسخ أحكامها ،وتنزل من النفوس منزلة االطمئنان
والقرار ..وهلذا كان من اخلري للمسلمني أن يسكتوا عام سكتت الرشيعة عنه ،إىل أن تقول
كلمتها فيه ،أو تدعه فال تقول شيئا عنه ..وىف هذا وذاك خري للمسلمني ،ورمحة هبم،
وإحسان إليهم.
قال آخر( :)1وهلذا ،فإن األشياء املنهي عن السؤال عنها ليست األشياء مجيعها عىل
إطالقها ،وإنام هى األشياء التي يرتتب عىل إقرار الرشيعة هلا ،وأخذ املسلمني هبا إضافة
تكاليف وأعباء ،كتحريم أمر كان غري حمرم ،وحظر طعام كان مباحا ..ونحو هذا ..وهذا
ما يشري إليه قوله تعاىل﴿ :إِ ْن ُت ْبدَ َل ُك ْم ت َُسؤْ ُك ْم﴾ [املائدة ]101 :أي إن انكشف لكم حكم
الرشيعة فيها ساءكم ،وشق عليكم ،وأعنتكم.
قال آخر :وىف هذا يقول رسول اهلل ( :ذرونى ما تركتكم ..فإنام هلك من كان
قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهم ،فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم،
وإذا هنيتكم عن شىء فدعوه) ()2

قال آخر :ويشري إىل هذا قوله تعاىل﴿ :وي ُق ُ ِ
ور ٌة َفإِ َذا
ََ
ول ا َّلذي َن آ َمنُوا َل ْو َال ُنزِّ َل ْت ُس َ
ِ ِ
يها ا ْل ِقت َُال َر َأ ْي َت ا َّل ِذي َن ِيف ُق ُل ِ ِ
وهب ْم َم َر ٌض َينْ ُظ ُر َ
ون إِ َل ْي َك َن َظ َر
ور ٌة حمُ ْك ََم ٌة َو ُذك َر ف َ
ُأن ِْز َل ْت ُس َ
املَْغ ِْيش َع َلي ِه ِمن املَْو ِ
ت﴾ [حممد ،]20 :فقد سأل املسلمون رسول اهلل  أن تنزل عليهم كلمة
ِّ ْ َ ْ
اهلل ىف القتال ،وحكمة فيه ،فلام نزلت سورة حمكمة ،أي جلية واضحة ،ال حتتمل تأويال،
وجاء أمر القتال فيها واجبا ملزما ،ساء ذلك كثريا من النفوس ،وثقل عليها احتامله ،أما
الذين احتملوه فاحتملوه عىل جهد ومشقة..
( )2البخاري  ،219 /13مسلم .379 /1

( )1التفسري القرآين للقرآن ()53 /4
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قال آخر( :)1ويشري إىل ذلك أيضا قوله تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر إِ َىل ا َّل ِذي َن ِق َيل َهل ُ ْم ُك ُّفوا َأ ْي ِد َي ُك ْم
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس َك َخ ْش َي ِة
ب َع َل ْي ِه ُم ا ْلقت َُال إِ َذا َف ِر ٌيق من ُْه ْم َخي َْش ْو َن الن َ
الص َال َة َوآ ُتوا الزَّ كَا َة َف َل َّام ُكت َ
يموا َّ
َو َأق ُ
اهللَِّ َأ ْو َأ َشدَّ َخ ْش َي ًة َو َقا ُلوا َر َّبنَا ِمل َك َت ْب َت َع َل ْينَا ا ْل ِقت ََال َل ْو َال َأ َّخ ْر َتنَا إِ َىل َأ َج ٍل َق ِر ٍ
يب﴾ [النساء،]77 :
َ
فالذى كان مطلوبا أوال من املسلمني أن يكفوا أيدهيم عن اإلثم والعدوان وأن يقيموا
الصالة ويؤتوا الزكاة ..وكان ذلك أول اإلسالم ،وعىل اخلطوات األوىل من مسرية
املسلمني فيه ..ثم كان بعد ذلك أن فرض اهلل عليهم القتال ،فرضه عليهم بعد أن قطع هبم
عىل طريق اإلسالم تلك املرحلة التي دربوا فيها عىل الطاعات ،وتوثقت فيها صلتهم باهلل
فامذا كان بعد أن كتب عليهم القتال؟ لقد متنى كثري منهم أال يكون هذا احلكم فريضة واجبة
عليهم ..لقد ضاقت به نفوس ،ووجفت منه قلوب ..فكيف كان احلال لو أن األمر بالقتال
جاءهم ابتداء ،فكان فرضا الزما من أول يوم اإلسالم؟
قال آخر( :)2وهلذا ،كان من اخلري للمسلمني أال يسألوا عن مثل هذه األشياء ،وأال
يفتحوا عىل أنف سهم أبوابا من األعباء ،سدها اهلل دوهنم ،وعافاهم مما جييئهم منها من
تكاليف وواجبات ..ال عن نسيان منه ،سبحانه ،وتعاىل عن ذلك علوا كبريا ،ولكن كان
ذلك رمحة وفضال وإحسانا.
قال آخر :ويف احلديث عن رسول اهلل ( :إن اهلل تعاىل فرض فرائض فال
تضيعوها ،وحد حدودا فال تعتدوها ،وحرم أشياء ،فال تنتهكوها ،وسكت عن أشياء رمحة
بكم من غري نسيان فال تسألوا عنها) ()3

قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة حتذير من التكلف ،والبحث

( )3الدارقطني ()184/4

( )1التفسري القرآين للقرآن ()53 /4
( )2التفسري القرآين للقرآن ()54 /4
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عام مل نؤمر بالبحث عنه وفيه ،ولو أن املسلمني التزموا هذه اآلية الكريمة لتعلموا العلوم
احلقيقية ،وابتعدوا عن الكثري من التكلف الذي اختلط بالدين وشوهه.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َش َها َد ُة َب ْينِ ُك ْم
آخر ِ
ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ِإ َذا ح َرض َأحدَ ُكم املَْو ُ ِ
ان ِم ْن غ ْ ِ
َري ُك ْم إِ ْن َأ ْن ُت ْم
َ َ َ ُ ْ
ت حنيَ ا ْل َوص َّية ا ْثنَان َذ َوا عَدْ ل منْ ُك ْم َأو َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
رض ْب ُت ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
الص َال ِة َف ُي ْق ِس َام ِن بِاهللَِّ إِ ِن ْار َت ْب ُت ْم
وهنُ َام م ْن َب ْعد َّ
ض َف َأ َصا َب ْت ُك ْم ُمصي َب ُة املَْ ْوت َحتْبِ ُس َ
َ َ
َال ن َْش َ ِرتي بِ ِه َث َمنًا َو َلوك َ
َان َذا ُق ْر َبى َو َال َن ْك ُت ُم َش َها َد َة اهللَِّ إِنَّا إِ ًذا ملَِ َن ْاآلثِ ِمنيَ ﴾ [املائدة]106 :؟
قال أحدهم :روي أن متيم الداري وعدي بن بداء كانا خيتلفان إىل مكة ،فصحبهام
رجل من قريش من بني سهم ،فامت بأرض ليس هبا أحد من املسلمني ،فأوىص إليهام
برتكته ،فلام قدما دفعاها إىل أهله وكتام جاما كان معه من فضة كان خموصا بالذهب فقاال:
مل نره فأيت هبام إىل النبي  فاستحلفهام باهلل ما كتام وال اطلعا وخىل سبيلهام؛ ثم إن اجلام
وجد عند قوم من أهل مكة ،فقالوا :ابتعناه من متيم الداري وعدي بن بداء ،فقام أولياء
السهمي فأخذوا اجلام وحلف رجالن منهم باهلل إن هذا اجلام جام صاحبنا ،وشهادتنا أحق
من شهادهتام وما اعتدينا ،فنزلت هاتان اآليتان(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2بعد أن ذكر سبحانه ىف اآلية السالفة أن املرجع إليه بعد املوت ،وأنه
ال بد من احلساب واجلزاء يوم القيامة أرشدنا إثر ذلك إىل الوصية قبل املوت وأنه جتب
العناية باإلشهاد عليها حتى ال تضيع عىل مستحقيها.
قال آخر( :)3وقد استنبط العلامء منها فوائد وأحكاما منها أمهية الوصية وعدم

( )3تفسري املراغي ()52 /7

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.212
( )2تفسري املراغي ()48 /7
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التهاون ىف أمرها ىف سفر أو حرض ..ومنها رضورة اإلشهاد عليها لتثبيت أمرها والرجاء ىف
تنفيذها ..ومنها بيان أن األصل ىف الشاهدين عليها أن يكونا مؤمنني موثوقا بعدالتهام..
ومنها بيان أن إشهاد غري املسلمني عىل الوصية جائز مرشوع ،ألن مقصد الشارع منها إذا مل
يمكن أداؤه عىل وجه الكامل فال يرتك البتة ..ومنها رشعية اختيار األوقات التي تؤثر ىف
قلوب الشهود ومقسمى األيامن رجاء أن يصدقوا ويربوا فيها ..ومنها التغليظ عىل احلالف
بصيغة اليمني بأن يقول فيه ما يرجى أن يكون رادعا للحالف عن الكذب ..ومنها أن
األصل ىف أخبار الناس وشهاداهتم أن تكون مصدقة مقبولة ،ومن ثم رشط ىف حتليف
الشاهدين االرتياب ىف خربمها ..ومنها رشعية حتليف الشهود إذا ارتاب احلكام واخلصوم
ىف شهادهتم ..ومنها رشعية رد اليمني إىل من قام الدليل عىل ضياع حق له بيمني صار
حالفها خصام له ..ومنها أنه إذا احتيج إىل قيام بعض الورثة ىف أمر يتعلق بالرتكة فأوالهم
بذلك أقرهبم إليه.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )1دعوة الحرتام الوصايا
وتنفيذها بدقة ويف كل األحوال ،وفيها حتذير من كتامهنا أو التالعب هبا.
﴿و َل ُه َما َس َك َن ِيف ال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِار
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
َو ُهوالس ِم ُ ِ
يم﴾ [األنعام]13 :؟
يع ا ْل َعل ُ
َّ
قال أحدهم :روي أن كفار مكة أتوا رسول اهلل  فقالوا :يا حممد إنا قد علمنا أنه
إنام حيملك عىل ما تدعوإليه احلاجة ،فنحن نجعل لك نصيبا يف أموالنا حتى تكون أغنانا
رجال وترجع عام أنت عليه ،فنزلت هذه اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.212

( )1سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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قال أحدهم( :)1هذه اآلية الكريمة تشري إىل ملكية اهلل ملا يستوعيه ظرف الزمان
الواسع ..ويف الواقع ،عامل املادة هذا يتحدد بالزمان واملكان ،فكل الكائنات التي تقع ضمن
ظرف املكان والزمان ـ أي عامل املادة كله ـ ملك هلل ،وليس الليل والنهار خمتصني ـ طبعا ـ
باملنظومة الشمسية ،فإن جلميع كائنات الساموات واألرض ليال وهنارا ،بعضها له هنار دائم
بال ليل ،ولبعضها ليل بال هنار ،ففي الشمس ـ مثال ـ هنار دائم ،فهناك ضوء دائم بال ظالم،
ويف بعض الكواكب اخلامدة ،التي ال نور فيها وال جتاور النجوم ،ليل دائم رسمدي ،وهذه
كلها مشمولة باآلية املذكورة.
قال آخر( :)2ويف اآلية الكريمة إشارة إىل أحد أدلة التوحيد ،ألن (احلركة)
و(السكون) حالتان عارضتان وحادثتان طبعا ،فال يمكن أن تكونا قديمتني أزليتني ،ألن
احلركة تعني وجود اليشء يف مكانني خمتلفني خالل زمانني ،والسكون يعني وجود اليشء
يف مكان واحد خالل زمانني ،وعليه فإن االلتفات إىل احلالة السابقة كامن يف ذات احلركة
والسكون .ونحن نعلم أن اليشء إذا كانت له حالة سابقة ال يمكن أن يكون أزليا..
و نستنتج من هذا أن األجسام ال ختلو من احلركة والسكون ،وأن ما ال خيلو من احلركة
والسكون ال يمكن أن يكون أزليا ،وعليه فكل جسم حادث ،وكل حادث البد من حمدث
خالق ..ولكن اهلل ليس جسام ،فال حركة له وال سكون ،وال زمان وال مكان ،ولذلك فهو
أبدي أزيل.
قال آخر( :)3ويف هناية اآلية الكريمة ،وبعد ذكر التوحيد ،تشري اآلية إىل صفتني
﴿و ُه َو الس ِم ُ ِ
يم﴾ [األنعام ،]13 :أي أن إتساع عامل الوجود،
بارزتني يف اهلل فتقولَ :
يع ا ْل َعل ُ
َّ

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()226 /4

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()225 /4
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()225 /4
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والكائنات يف آفاق الزمان واملكان ال حتول أبدا دون أن يكون اهلل عليام بأرسارها ،بل إنه
يسمع نجواها ،ويعلم حركة النملة الضعيفة عىل الصخرة الصامء يف الليلة الظلامء يف أعامق
واد سحيق صامت ،وإنه ليدرك حاجاهتا وحاجات غريها ،ويعلم ما تفعل.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة بيان لقدرة اهلل تعاىل وغناه
املطلق ،وفيها دعوة للمؤمنني لالعتزاز بذلك واالستغناء به.
﴿و َال َت ْط ُر ِد ا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
ون َر َّ ُهب ْم
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ون وجهه ما َع َلي َك ِمن ِحس ِ ِ ِ
ِ
ِ
َش ٍء َو َما ِم ْن ِح َس ِاب َك َع َل ْي ِه ْم ِم ْن
يش ُي ِريدُ َ َ ْ َ ُ َ ْ
ْ َ
اهب ْم م ْن َ ْ
بِا ْل َغدَ اة َوا ْل َع ِّ
َش ٍء َف َت ْط ُر َد ُه ْم َف َت ُك َ
ون ِم َن ال َّظاملِنيَ ﴾ [األنعام]52 :؟
َ ْ

قال أحدهم :روي أن املأل من قريش مروا عىل رسول اهلل  وعنده خباب بن
األرت وصهيب وبالل وعامر ،قالوا :يا حممد رضيت هبؤالء؟ أتريد أن نكون تبعا هلؤالء؟
فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2ليس يف اآلية الكريمة ما يدل أو يشري إىل أن النبى  حصل منه
طرد جلامعة مؤمنة تدعو رهبا بالغداة والعشى ،بل ومل يكن منه هم هبذا األمر ..وكيف يساغ
هذا؟ ورسالته  قائمة عىل دعوة الناس أن يدعو رهبم بالغداة والعشى؟ فكيف يدعو إىل
أمر ،ثم يقف هذا املوقف ممن يأتون هذا األمر؟
قال آخر( :)3ولذلك ،فإن النهى املوجه من اهلل سبحانه إىل النبي الكريم  ،وإن كان
ىف ظاهره موجها إىل النبي  ،هو يف حقيقته رد عىل املرشكني من زعامء قريش ،الذين كانوا

( )3التفسري القرآين للقرآن ()192 /4

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.217
( )2التفسري القرآين للقرآن ()191 /4
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يأخذون عىل النبى  أنه ال يألف إال هؤالء الفقراء املستضعفني ،وال يألفه إال هؤالء ..وأن
جملسا يضم مثل تلك اجلامعة ىف فقرها ،وضعفها ،ليأنف زعامء قريش أن يكون هلم مكان
فيه ..وهلذا جاء النهى إىل النبى الكريم  ،ليقرع أسامع املرشكني ،ولريهيم أن حممدا  لن
يتخىل أبدا عن هؤالء الفقراء الذين تزدرى أعينهم ،وأنه إذا كان ألف صحبة هؤالء الفقراء
وأنس هبم قبل أن يتلقى أمر ربه بشأهنم ،فإنه اآلن وقد جاءه من ربه هذا النهى الذي يلبس
صورة األمر باحلفاظ عىل تلك اجلامعة الفقرية املؤمنة ،وملء يده منها ،وإعطائها وجهه
كله ..إنه لن يتخىل أبدا عن تلك اجلامعة ،ولو وقعت السامء عىل األرض ..إنه لن يعىص
أمر ربه ،ولن خيرج عنه بحال أبدا ..هذا ما تعرفه قريش فيام عرفت من حممد ،وأخذه بكل
كلمة جاءته من ربه ،أو يقول أهنا جاءته من ربه ،كام تزعم قريش.
قال آخر(:)1فهذا النهى إذن هو كبت لقريش ،ولزعامئها خاصة ،واستخفاف هبم،
وأهنم أقل شأنا ،وأخف ميزانا عند اهلل الذي يدعوهم رسول اهلل  إليه ،وأن حساب
الناس ىف هذا الدين الذي يدعو إليه ،ليس بجاههم وسلطاهنم ،وأنساهبم ،وأحساهبم ،وإنام
هو مائدة ممدودة من اهلل لعباد اهلل ،فمن أخذ مكانه منها ،مل يكن ألحد أن يزحزحه عنه..
إنه ىف ساحة اهلل ،وعىل مائدة اهلل ..وعىل ما تطول يد اإلنسان من هذه املائدة يكون حظه من
اخلري ،ومكانه من اهلل.
ِ
ِ ِ
َش ٍء َو َما ِم ْن ِح َسابِ َك
قال آخر( :)2وىف قوله تعاىلَ ﴿ :ما َع َل ْي َك م ْن ح َس ِاهبِ ْم م ْن َ ْ
ِ
َش ٍء َف َت ْط ُر َد ُه ْم َف َت ُك َ
ون ِم َن ال َّظاملِنيَ ﴾ [األنعام ]52 :بيان كاشف حلساب الناس عند
َع َل ْي ِه ْم م ْن َ ْ
اهلل ،وأهنم عنده بأعامهلم ،ال بأحساهبم وأمواهلم ..فهذا هو النبى الكريم ،مبعوث رب
العاملني ،هو والناس عند اهلل ىف ميزان العمل عىل سواء ..كل جمزى بعمله ،من إحسان أو
( )2التفسري القرآين للقرآن ()192 /4
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إساءة..
قال آخر( :)1ولذلك ..فإن هؤالء الفقراء الذين يدعون رهبم بالغداة والعشى،
يرجون رمحته ،وخيشون عذابه إنام يعملون ألنفسهم ،كل يطلب هلا السالمة والنجاة ،فكيف
يطردهم النبى  ـ كام تتوهم قريش ـ من هذا امليدان الذي اختاروا العمل فيه ،طالبني النجاة
من عذاب اهلل ،والفوز برضوانه؟ ..إن النبى  ال حيمل عنهم ما يكون منهم من تقصري ىف
جانب اهلل ،إذا هم طردوا من هذا املورد العذب الذي يتزودون منه ىف طريقهم إىل اهلل..
فكيف يطردهم؟ أحيمل عنهم وزرهم يوم القيامة؟ إهنم حماسبون عىل أعامهلم ،وإهنم
ِ
ِ ِ
َش ٌء َو َل ْو ك َ
َان َذا
ملجزيون عنها ،كام قال تعاىلَ :
﴿وإِ ْن تَدْ ُع ُم ْث َق َل ٌة إِ َىل محْل َها َال ُ ْ
حي َم ْل منْ ُه َ ْ
ُق ْر َبى﴾ [فاطر]18 :

قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة لألمة لالهتامم
باملستضعفني ،وخاصة الصاحلني منهم ،والتحذير من التفريط فيهم أو التعايل عليهم.
﴿وإِ َذا َجا َء َك ا َّل ِذي َن ُيؤْ ِمنُ َ
ون بِآ َياتِنَا
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
َاب
الر ْ َ
مح َة َأ َّن ُه َم ْن عَم َل منْ ُك ْم ُسو ًءا بِ َج َها َلة ُث َّم ت َ
َف ُق ْل َس َال ٌم َع َل ْي ُك ْم َكت َ
َب َر ُّب ُك ْم ع ََىل َن ْفسه َّ
ِ
ِ ِ
ِ
يم﴾ [األنعام]54 :؟
ور َرح ٌ
م ْن َب ْعده َو َأ ْص َل َح َف َأ َّن ُه َغ ُف ٌ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف الذين هنى اهلل تعاىل نبيه  عن طردهم ،فكان إذا
رآهم النبي  بدأهم بالسالم وقال( :احلمد هلل الذي جعل يف أمتي من أمرين أن أبدأهم
بالسالم) ()2

قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
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قال أحدهم( :)1أي إذا جاءك الذين استجابوا لدعوة اهلل يف رسالتك واتبعوك
فبادهلم حبا بحب ،واحرتاما باحرتام ﴿ َف ُق ْل َس َال ٌم َع َل ْي ُك ْم﴾ [األنعام ]54 :يف حتية إسالمية مليئة
باحلنان واملحبة والقرب واالحتضان الروحي واإلحياء بمعنى السالم الذي يعيشه املؤمن
يف عالقته باملؤمن ونظرته إليه ،ليشعروا باألمن معك ،عىل كرامتهم وعىل أنفسهم ،فال
تستسلم للوضع الطبقي الذي حيتقر أمثاهلم لتطردهم وتستهني هبم لتحرتم املستكربين،
ِ ِ
مح َة﴾
الر ْ َ
وحدثهم عن اهلل سبحانه وعن رمحته بعباده املؤمنني فقد ﴿ َكت َ
َب َر ُّب ُك ْم ع ََىل َن ْفسه َّ
ٍ
ِ ِ
ج َها َلة﴾ [األنعام]54 :
[األنعام ]54 :يف هدايته وعفوه ومغفرتهَ ﴿ ،أ َّن ُه َم ْن عَم َل منْ ُك ْم ُسو ًءا بِ َ
َاب ِم ْن َب ْع ِد ِه﴾ [األنعام ]54 :من دون وعي ملا ينبغي له
فعىص ربه وخالف أمره وهنيه ﴿ ُث َّم ت َ
﴿و َأ ْص َل َح﴾ [األنعام ]54 :وانتبه للواقع
أن يفعله مما يتناسب مع موقعه العبودي أمام ربه َ
السيئ الذي وضع نفسه فيه ،واستيقظت الندامة يف عقله وروحه فقرر أن يغري موقفه من
السلب إىل اإلجياب يف عالقته باهلل فتاب وأصلح عمله فانطلق إىل مواقع طاعة اهلل ورضاه
ِ
يم ﴾ [األنعام ]54 :يغفر الذنب برمحته فال
ور َرح ٌ
ليصلح أمره يف عمله ،وعالقته بربه ﴿ َف َأ َّن ُه َغ ُف ٌ
يبقى للذنب أثر يف حياته.
قال آخر( :)2وهكذا يوحي اهلل تعاىل بالسلوك العميل املالئم ملا يريده ويرضاه ،فإذا
جاء هؤالء املؤمنون بدين اهلل وآياته إىل جمتمع املسلمني فيجب أن يتلقاهم الرسول
واملؤمنون من الدعاة إىل اهلل ،بكل رحابة صدر ،وسعة قلب ويبادروهم بالسالم الذي
يردونه عليهم أو يبدءونه معهم ،وليبعثوا يف داخلهم الطمأنينة ،وذلك بالتحدث إليهم عن
رمحة اهلل التي كتبها عىل نفسه لعباده املؤمنني اخلاطئني ،فمن عمل منهم سوءا بجهالة ،ثم
انتبه إىل نفسه ،وتاب منه وأصلح طريقه فإن اهلل ـ سبحانه ـ يتوب عليه ويغفر له ذنبه برمحته
( )2من وحي القرآن ()129 /9
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ألنه الغفور الرحيم.
قال اإلمام :بورك فيكام ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة الحرتام الصادقني من
املؤمنني وإنزاهلم منازهلم التي يستحقوهنا ،ومغفرة ما قد يصدر منهم من أخطاء قد ال
يقصدوهنا.
ِ
اس ُم اهللَِّ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
﴿و َال َت ْأ ُك ُلوا ممَّا َمل ْ ُي ْذك َِر ْ
ون إِ َىل َأولِيائِ ِهم لِيج ِ
َع َلي ِه وإِ َّنه َل ِفس ٌق وإِ َّن َّ ِ
وح َ
وه ْم إِ َّن ُك ْم
اد ُلو ُك ْم َوإِ ْن َأ َط ْع ُت ُم ُ
ْ َ ْ ُ َ
الش َياطنيَ َل ُي ُ
ْ َ ُ ْ َ
ملَُ ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾ [األنعام]121 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت حني قال املرشكون :يا حممد أخربنا عن الشاة إذا ماتت
من قتلها ،قال( :اهلل قتلها) ،قالوا :فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حالل ،وما قتل
الكالب والصقر حالل ،وما قتله اهلل حرام ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أن املجوس من أهل فارس ملا أنزل اهلل تعاىل حتريم امليتة
كتبوا إىل مرشكي قريش ،وكانوا أولياءهم يف اجلاهلية ،وكانت بينهم مكاتبة :إن حممدا
وأصحابه يزعمون أهنم يتبعون أمر اهلل ثم يزعمون أن ما ذبحوا فهوحالل ،وما ذبح اهلل
فهوحرام ،فوقع يف أنفس ناس من املسلمني من ذلك َشء ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف اآلية الكريمة هنى عن كل طعام مل يذكر اسم اهلل عليه ،بعد األمر
باألكل من كل ما ذكر اسم اهلل عليه ..وقد وقع األمر والنهى عىل كل شىء ال يستغنى
اإلنسان عنه ،من املؤمنني وغري املؤمنني عىل السواء ..واملؤمنون مطالبون بامتثال أمر اهلل
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واجتناب هنيه ،حتى حيققوا صفة اإليامن فيهم ،وهبذا ينعزلون عن املرشكني ،وإال كانوا من
املرشكني ،ولو حسبوا ىف املؤمنني ..ألن اإليامن باهلل يقتىض امتثال أوامره واجتناب نواهيه،
وتلك هى حقيقة اإليامن ،وفيصل ما بني املؤمنني وغري املؤمنني.
﴿وإِ َّن ُه َل ِف ْس ٌق﴾ [األنعام ]121 :جتريم ملا مل يذكر اسم عليه
قال آخر( :)1وىف قوله تعاىلَ :
من مطاعم ،وإن استباحة هذا احلرام الذي حرمه اهلل هو فسق ،أي خروج من الدين،
ون إِ َىل َأولِيائِ ِهم لِيج ِ
وانسالخ من اإليامن باهلل ..وىف قوله﴿ :وإِ َّن َّ ِ
وح َ
اد ُلو ُك ْم﴾
ْ َ ْ ُ َ
الش َياطنيَ َل ُي ُ
َ
[األنعام ]121 :حتذير للمؤمنني ،مما يراودهم عليه أهل الضالل ،وجيادلوهنم به ىف حل هذا
وحرمة هذا ،فذلك مما ألقى به إليهم الشياطني ..أما احلالل وأما احلرام فهام ما بينه اهلل،
وليس ألحد أن حيل أو حيرم غري ما أحل اهلل وحرم اهلل.
قال اإلمام :بورك فيكام ،ويف اآلية الكريمة( )2دعوة إىل تسمية اهلل تعاىل يف كل َشء،
ألن منه كل َشء ..وفيها هني عن طاعة أصحاب األهواء أو االستامع هلم.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أ َو َم ْن ك َ
َان َم ْيتًا َف َأ ْح َي ْينَا ُه َو َج َع ْلنَا
َّاس كَمن م َث ُله ِيف ال ُّظ ُلام ِ
ِ ِ
ت َل ْي َس بِ َخ ِارجٍ ِمن َْها ك ََذلِ َك زُ ِّي َن لِ ْلكَافِ ِري َن َما
ورا َي ْميش بِه ِيف الن ِ َ ْ َ ُ
َ
َل ُه ُن ً
كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [األنعام]122 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف محزة بن عبد املطلب وأيب جهل ،وذلك أن أبا جهل
رمى رسول اهلل  بفرث ومحزة مل يؤمن بعد ،فأخرب محزة بام فعل أبوجهل وهوراجع من
قنصه وبيده قوس ،فأقبل غضبان حتى عال أبا جهل بالقوس وهويترضع إليه ويقول :يا أبا
يعىل ،أما ترى ما جاء به!؟ سفه عقولنا ،وسب آهلتنا ،وخالف آباءنا؟ قال محزة :ومن أسفه
منكم!؟ تعبدون احلجارة من دون اهلل ،أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأن
( )2سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )1التفسري القرآين للقرآن ()304 /4

342

حممدا عبده ورسوله ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2كثريا ما يستعمل القرآن الكريم (املوت) و(احلياة) باملدلول املعنوي
هلام لتمثيل الكفر واإليامن ،وهذا يدل عىل أن اإليامن ليس جمرد معتقدات جافة وأوراد
وطقوس ،بل هو بمثابة الروح التي حتل يف النفوس امليتة غري املؤمنة ،فتؤثر عليها يف مجيع
شؤوهنا ،ومتنح العيون الرؤية ،واآلذان قدرة السمع ،واللسان قوة البيان ،واألطراف العزم
عىل أداء النشاطات البناءة ..فاإليامن يغري األفراد ،ويشمل هذا التغيري كل جوانب احلياة،
وتبدو آثاره يف كل احلركات والسكنات.
قال آخر( :)3ويفيد قوله تعاىلَ ﴿ :ف َأ ْح َي ْينَا ُه﴾ [األنعام ]122 :أن اإليامن ـ وإن استلزم
سعي اإلنسان لنيله ـ ال يتم إال هبداية من اهلل.
ورا َي ْم ِيش بِ ِه ِيف الن ِ
َّاس﴾ [األنعام ]122 :إىل
قال آخر :ويشري قوله تعاىلَ :
﴿و َج َع ْلنَا َل ُه ُن ً
أن اإليامن باهلل يمنح اإلنسان رؤية وإدراكا جديدين ..حيث يكسبه رؤية واضحة ،ويوسع
من آفاق نظرته لتتجاوز إطار حياته املادية وجدران عامل املادة الضيق إىل عامل أرحب
وأوسع ..وملا كان اإليامن يدعو اإلنسان إىل أن يبني نفسه ،فانه يزيح عن عينيه أغشية
األنانية والتعصب واملعاندة واألهواء ،ويريه حقائق ما كان قادرا عىل إدراكها من قبل ،ويف
ضوء هذا النور ي ستطيع أن يميز مسرية حياته بني الناس ،وأن يصون نفسه وحيافظ عليها
وحيصنها ضد ما يقع فيه اآلخرون من أخطار الطمع واجلشع واألفكار املادية املحدودة،
والوقوف بوجه أهوائه وكبح مجاحها.
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قال آخر( :)1ثم تقارن اآلية الكريمة بني هذا اإلنسان احلي ،الفعال ،النري ،واملؤثر،
باإلنسان العديم اإليامن واملعاند ،فتقول﴿ :كَمن م َث ُله ِيف ال ُّظ ُلام ِ
ت َل ْي َس بِ َخ ِارجٍ ِمن َْها﴾
َ ْ َ ُ
َ
[األنعام ،]122 :ونالحظ أن اآلية الكريمة ال تقول( :كمن يف الظلامت) بل تقول﴿ :ك ََم ْن َم َث ُل ُه
ِيف ال ُّظ ُلام ِ
ت﴾ [األنعام ،]122 :واهلدف من هذا التعبري هو إثبات أن هؤالء األفراد غارقون يف
َ
الظلامت والتعاسة إىل احلد الذي جعلهم مثال يعرفه املدركون.
قال آخر( :)2وقد يكون ذلك إشارة إىل معنى أدق هو :أنه مل يبق من وجود هؤالء
األفراد سوى شبح ،أو قالب ،أو مثال أو متثال ،هلم هياكل خالية من الروح وأدمغة معطلة
عن العمل.
قال آخر( :)3كذلك جتدر اإلشارة إىل أن (النور) الذي هيدي املؤمنني جاء بصيغة
املفرد ،بينام (الظلامت) التي يعيش فيها الكافرون جاءت بصيغة اجلمع ،وذلك ألن اإليامن
ليس سوى حقيقة واحدة ،وهو يرمز إىل الوحدة والتوحيد ،بينام الكفر وعدم اإليامن مدعاة
للتشتت والتفرقة.
قال آخر( :)4ويف اخلتام تشري اآلية الكريمة إىل سبب مصري هؤالء املشؤوم فتقول:
﴿ك ََذلِ َك زُ ِّي َن لِ ْلكَافِ ِري َن َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [األنعام ،]122 :ذلك أن من خصائص تكرار
العمل القبيح أن قبحه يتضاءل يف عني الفاعل حتى يبدو له أخريا وكأنه عمل مجيل،
ويتحول إىل مثل القيد يشد أطرافه ،ويمنعه من اخلروج من هذا الفخ ،وإن مطالعة بسيطة
حلال املجرمني تكشف لنا هذه احلقيقة بجالء.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة إشارة إىل أن احلياة احلقيقية ال

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()451 /4

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()452 /4

( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()452 /4

( )4األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()452 /4
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تتحقق إال بروح اإليامن ونوره ،وأن من فقدها سيعيش يف ظلامت املوت واجلهالة.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َبنِي آ َد َم ُخ ُذوا ِزينَ َت ُك ْم ِعنْدَ ُك ِّل
ِ
ِ ٍ
ب املُْ ْ ِ
ارش ُبوا َو َال ُت ْ ِ
رسفِنيَ ﴾ [األعراف]31 :؟
رس ُفوا إِ َّن ُه َال ُحي ُّ
َم ْسجد َو ُك ُلوا َو ْ َ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف ناس من األعراب كانوا يطوفون بالبيت عراة،
فأنزل اهلل تعاىل اآلية ،فأمروا بلبس الثياب(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أن أهل اجلاهلية كانوا ال يأكلون من الطعام إال قوتا ،وال
يأكلون دسام يف أيام حجهم ،يعظمون بذلك حجهم ،فقال املسلمون :يا رسول اهلل نحن
أحق بذلك ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف هذه اآلية الكريمة يدعو اهلل تعاىل الناس ـ بعد أن استوفوا
حظوظهم من زينة احلياة ،وصار إىل أيدهيم الكثري منها كام أشارت إىل ذلك آيات سابقة ـ
إىل أال تكون هذه الزينة التي اختذوها حيل يتحلون هبا ىف أوقات هلوهم ،أو ىف حمافلهم
وأنديتهم ،وحسب ،وإنام الذي ينبغى أن يتزينوا له ،وحيتفوا بلقائه قبل كل َشء ،هو بيت
اهلل الذي يقفون فيه بني يدى اهلل ،يناجونه ويوجهون وجوههم إليه ..فهذا االحتفاء ببيوت
اهلل ،وهذا اإلعداد والتجمل للقاء اهلل فيها ،هو مما يقيم ىف كيان املؤمن مشاعر التوقري
واإلجالل هلذا اللقاء ،ومما هييئ كيان اإلنسان الداخىل ملناجاة ربه ،بعد أن تطهر وتزين هلذا
اللقاء العظيم.
قال آخر( :)4ثم دعا اهلل تعاىل إىل أن يأخذ الناس حظهم من طيبات احلياة ،وأن

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.224

( )3التفسري القرآين للقرآن ()390 /4
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يذوقوا من نعم اهلل التي وضعها بني أيدهيم ،ولكن ىف غري إرساف ،بل ىف قصد واعتدال،
فإن اإلرساف يفسد النعمة ،ويفقدها طعمها الطيب ،حني يمتىلء اإلنسان منها ،ويلح عىل
جسده هبا ..فهي ال تلبث ـ حينئذ ـ أن تتحول إىل شىء تزهد فيه النفس ،بل وتعافه ،وهذا
هو بعض احلكمة من النهى عن اإلرساف.
قال اإلمام :بورك فيكام ،وبذلك ،ففي اآلية

الكريمة()1

إباحة للطيبات ،وأمر

بالتزين وخاصة عند ممارسة الشعائر ،وفيها هني عن اإلرساف واملبالغة يف ذلك.
﴿وإِ َذا ُق ِرئَ ا ْل ُق ْر ُ
است َِم ُعوا َل ُه
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
آن َف ْ

مح َ
ون﴾ [األعراف]204 :؟
َو َأن ِْص ُتوا َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َ ُ

قال أحدهم :روي أهنا نزلت فيمن كانوا يتكلمون يف صالهتم يف أول ما فرضت،
حيث كان الرجل جييء فيقول لصاحبه :كم صليتم؟ فيقول :كذا وكذا(.)2
قال آخر :ومثله ما روي أهنا نزلت يف فتى من األنصار كان رسول اهلل  كلام قرأ
شيئا قرأ هو (.)3
قال آخر :ومثله ما روي أن رسول اهلل  قرأ يف الصالة املكتوبة ،وقرأ أصحابه
وراءه رافعني أصواهتم ،فخلطوا عليه ،فنزلت(.)4
قال اإلمام :بورك فيكم ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)5أي إذا قرئ القرآن الكريم استمعوا له وأنصتوا لتعيشوا مع آياته
أجواء الروح وآفاق احلق ،ولتأخذوا منه املنهج السليم حلركة اإلنسان يف احلياة ،ولتنفتحوا
فيه عىل كل خري وبركة ،ولتلتزموا بأحكامه يف حالله وحرامه ،ولتحملوا مفاهيمه العامة
( )1سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )4أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.229

( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.227
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كقاعدة منفتحة عىل اجلانب املرشق من حقائق احلياة ،ولتتحرك خطواتكم يف الطرق
املستقيمة التي يشري إليها فكره النري ومنهجه السليم.
مح َ
ون﴾ [احلجرات ]10 :أي
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل جزاء ذلك ،فقالَ ﴿ :ل َع َّل ُك ْم ُت ْر َ ُ
أن يف ذلك كله الرمحة كل الرمحة ،والتي ال تتمثل يف القرآن كعاطفة وانفعال ،بل تتحول إىل
منهج للفكر وللحياة.
قال آخر( :)2وهذا هو التوجيه اإلهلي الذي يريد للمؤمنني أن جيعلوا من القرآن
الكريم كتاهبم الذي يقرؤونه قراءة وعي ،ويستمعون له استامع تأمل ،وينصتون له إنصات
خشوع وتفكري ،ليتحرك يف كل آفاق حياهتم ،فيكون فكره هو الفكر الذي حيملونه لتتميز
به شخصيتهم الفكرية عن كل فكر آخر ،وتكون رشيعته هي رشيعتهم ،لريفضوا به أية
رشيعة أخرى من صنع اإلنسان ،وتكون وسائله وأهدافه هي وسائلهم وأهدافهم يف
خطواهتم العملية يف احلياة ..وال يريد هلم أن يكون جمرد كتاب للربكة أو للحفظ أو للتفاؤل
واالستخارة أو غري ذلك من األمور التي تبتعد به عن جوه الرسايل الذي أراده اهلل هدى
للناس.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )3دعوة إىل تعظيم القرآن
الكريم واألدب معه ،ويف كل األحوال ،ومنها االستامع إليه إذا قرئ.
َن ْاألَ ْن َف ِ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
ال ُق ِل ْاألَ ْن َف ُال
ِِ
ِ
ول َفا َّت ُقوا اهللََّ و َأصلِحوا َذ َ ِ
هللَِّ َوالرس ِ
م ُمؤْ مننيَ ﴾ [األنفال:
َ ْ ُ
ات َب ْين ُك ْم َو َأطي ُعوا اهللََّ َو َر ُسو َل ُه إِ ْن ُكنْ ُت ْ
َّ ُ
]1؟

( )3سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )1من وحي القرآن ()315 /10
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قال أحدهم :روي عن سعد بن أيب وقاص قال :ملا كان يوم بدر قتل أخي عمري
وقتلت سعيد بن العاص فأخذت سيفه ،وكان يسمى ذا الكيفة ،فأتيت به النبي  قال:
(اذهب فاطرحه يف القبض) ،فرجعت ويب ما ال يعلمه إال اهلل من قتل أخي وأخذ سلبي،
فام جاوزت إال قريبا حتى نزلت سورة األنفال ،فقال يل رسول اهلل ( :فخذ سيفك) ()1

قال آخر :ومثله ما روي عن ابن عباس قال :ملا كان يوم بدر ،وقال رسول اهلل :
(من فعل كذا وكذا فعله كذا وكذا) ،فذهب شباب الرجال وجلس الشيوخ حتت الرايات،
فلام كانت الغنيمة جاء الشباب يطلبون نفلهم ،فقال الشيوخ :ال تستأثروا علينا فإنا كنا حتت
الرايات ولواهنزمتم لكنا لكم ردءا ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية ،فقسمها بينهام بالسوية(.)2
قال آخر :ومثله ما روي عن عبادة بن الصامت قال :ملا هزم العدو يوم بدر واتبعتهم
طائفة يقتلوهنم وأحدقت طائفة برسول اهلل  ،واستولت طائفة عىل العسكر والنهب،
فلام نفى اهلل العدو ،ورجع الذين طلبوهم ،قالوا :لنا النفل؛ نحن طلبنا العدووبنا نفاهم اهلل
وهزمهم ،وقال الذين أحدقوا برسول اهلل  واهلل ما أنتم بأحق به منا؛ نحن أحدقنا برسول
اهلل  ال ينال العدومنه غرة فهولنا ،وقال الذين استولوا عىل العسكر والنهب :واهلل ما
أنتم بأحق منا؛ نحن أخذناه واستولينا عليه فهولنا ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)3
قال اإلمام :بورك فيكم ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4أي يسألونك أهيا الرسول عن األنفال ملن هى؟ أللشبان أم
للشيوخ؟ أو للمهاجرين هى ،أم لألنصار؟ أم هلم مجيعا؟ُ ﴿ ..ق ِل ْاألَ ْن َف ُال هللَِّ َوالرس ِ
ول﴾
َّ ُ
[األنفال ]1 :أي قل هلم األنفال هلل حيكم فيها بحكمه ،وللرسول يقسمها بحسب حكم اهلل

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.230

( )3أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.231
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تعاىل ..وقد بني اهلل تعاىل هبذا أن أمرها مفوض إىل اهلل ورسوله ،ثم بني مصارفها وكيفية
ِ
ِ
مخ َس ُه َولِ َّلر ُسو ِل َولِ ِذي ا ْل ُق ْر َبى
َش ٍء َف َأ َّن هللَِّ ُ ُ
قسمتها ىف آية اخلمسَ :
﴿وا ْع َل ُموا َأن ََّام غَن ْم ُت ْم م ْن َ ْ
َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكِ ِ
السبِ ِ
يل﴾ [األنفال]41 :
ني َوا ْب ِن َّ
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ ﴿ :فا َّت ُقوا اهللََّ﴾ [األنفال ]41 :أي فاجتنبوا ما كنتم فيه من
املشاجرة والتنازع واالختالف املوجب لسخط اهلل ،ملا فيه من املضار وال سيام ىف حال
ات َب ْينِ ُك ْم﴾ [األنفال ]1 :أي وأصلحوا ما بينكم من األحوال حتى
﴿و َأ ْصلِ ُحوا َذ َ
احلربَ ..
تكون أحوال ألفة وحمبة واتفاق ،وهذا اإلصالح واجب رشعا وعليه تتوقف قوة األمة
﴿و َأطِي ُعوا اهللََّ َو َر ُسو َل ُه﴾ [األنفال ]41 :ىف كل ما يأمر به وينهى
وعزهتا وبه حتفظ وحدهتاَ ..
عنه ،ويقىض به ،وحيكم فاهلل تعاىل مالك أمركم ،والرسول مبلغ عنه ومبني لوحيه بالقول
والفعل واحلكم ،وعىل هذه الطاعة تتوقف النجاة ىف اآلخرة والفوز بثواهبا﴿ ..إِ ْن ُكنْ ُت ْم
ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [األنفال ]41 :أي إن كنتم كامىل اإليامن فامتثلوا هذه األوامر الثالثة ،إذ كامله يقتىض
ذلك ألن اهلل أوجبه فاملؤمن باهلل حقا يكون له من نفسه وازع يسوقه إىل الطاعة واتقاء
املعايص إال أن يعرض له ما يغلبه عليها أحيانا من ثورة شهوة أو سورة غضب ثم ال يلبث
أن يفىء إىل أمر اهلل ويتوب إليه مما عرض له.
قال آخر( :)2وبالرغم من أن اآلية الكريمة نزلت يف شأن غنائم احلرب ،إال أن
ملفهومها حكام كليا وعاما ،وهي تشمل مجيع األموال اإلضافية التي ليس هلا مالك خاص،
هلذا ورد يف الروايات عن أئمة اهلدى أن األنفال هلا مفهوم واسع ،فقد روي عن اإلمامني
الباقر والصادق يف تفسريها( :إهنا ما أخذ من دار احلرب من غري قتال ،كالذي انجىل عنها
أهلها وهو املسمى فيئا ،ومرياث من ال وارث له ،وقطائع امللوك إذا مل تكن مغصوبة
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()357 /5
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واآلجام وبطون األدوية واملوات ،فإهنا هلل ولرسوله ،وبعده ملن قام مقامه يرصفه حيث يشاء
من مصاحله ومصالح عياله) ()1

قال آخر :ومثل ذلك ما روي عن اإلمام الصادق أنه قال( :إن غنائم بدر كانت للنبي
 خاصة فقسمها بينهم تفضال منه) ()2

قال آخر( :)3ونستنتج من ذلك أن مفهوم األنفال أساسا ال يقترص عىل غنائم احلرب
فحسب ،بل يشمل مجيع األموال التي ليس هلا مالك خاص ،وهذه األموال مجيعها هلل
وللرسول وملن ييل أمره وخيلفه ،وبتعبري آخر :إن هذه األموال للحكومة اإلسالمية،
وترصف يف منافع املسلمني العامة ..غاية ما يف األمر أن قانون اإلسالم يف غنائم احلرب
واألموال املنقولة التي تقع يف أيدي املقاتلني املسلمني عند القتال مبني عىل أن يعطى أربعة
أمخاسها ـ ترغيبا ـ للمقاتلني املسلمني وتعويضا عن أتعاهبم ،ويرصف مخسها يف املصارف
التي أشارت إليها اآلية اخلاصة بذلك.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )4دعوة إىل الرىض بأحكام اهلل
ورسوله يف كل َشء ،بام فيها تقسيم الغنائم ..وفيها هني عن الرصاع عىل الدنيا واملغانم.
وه ْم َو َلكِ َّن اهللََّ َق َت َل ُه ْم
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ف َل ْم َت ْق ُت ُل ُ
َوما رم ْي َت إِ ْذ رم ْي َت َو َلكِ َّن اهللََّ رمى َولِ ُي ْب ِيل املُْؤْ ِمنِنيَ ِمنْ ُه َب َالء َحسنًا إِ َّن اهللََّ س ِم ٌ ِ
يم﴾
يع عَل ٌ
َ
ً َ
َ َ
َ َ
َ َ َ
َ
[األنفال]17 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت عندما أقبل أيب بن خلف يوم أحد إىل النبي  يريده،
فاعرتض له رجال من املؤمنني ،فأمرهم رسول اهلل  فخلوا سبيله ،فاستقبله مصعب بن

( )1كنز العرفان ،ج  ،1ص ..254

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()358 /5

( )2كنز العرفان ،ج  ،1ص ..254

( )4سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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عمري أحد بني عبد الدار ،ورأى رسول اهلل



ترقوة أيب من فرجة بني سابغة البيضة

والدرع ،فطعنه بحربته فسقط أيب عن فرسه ومل خيرج من طعنته دم ،وكرس ضلعا من
أضالعه ،فأتاه أصحابه وهوخيور خوار الثور ،فقالوا له :ما أعجزك؟ إنام هوخدش! فقال:
والذي نفيس بيده لوكان هذا الذي يب بأهل ذي املجاز ملاتوا أمجعني ،فامت أيب إىل النار،
فسحقا ألصحاب السعري قبل أن يقدم مكة (.)1
قال آخر :ومثله ما روي أن رسول اهلل  يوم خيرب دعا بقوس ،فأيت بقوس طويلة،
فقال :جيئوين بقوس غريها ،فجاءوه بقوس كبداء ،فرمى رسول اهلل  عىل احلصن ،فأقبل
السهم هيوي حتى قتل كنانة بن أيب احلقيق وهوعىل فراشه ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)2
قال آخر :ومثله ما روي أن اآلية نزلت يف رمي النبي  القبضة من حصباء الوادي
يوم بدر حني قال للمرشكني :شاهت الوجوه ورماهم بتلك القبضة ،فلم يبق عني مرشك
إال دخلها منه َشء(.)3
قال اإلمام :بورك فيكم ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4يف هذه اآلية الكريمة إشارة إىل خط اإليامن الذي يريد اهلل من املؤمن
أن يعيشه يف فكره وشعوره ،يف كل حاالت النرص والنجاح ،ويف حركة احلياة ويف ساحة
الرصاع ،وذلك بأن ال يعتقد يف نفسه القوة الذاتية املستقلة عن اهلل ،يف ما يمده به من عنارص
القوة ،بل يعتقد بأنه يترصف عن أمره ،ويتقلب يف تدبريه ،ويتحرك بقوته ،فإذا قتل العدو
فإنام يقتله بنرص اهلل وقوته التي أمده هبا ،فكأن اهلل هو الذي قتله؛ وإذا رماه بسهم ،فكأن اهلل
رماه ،فهو ـ سبحانه ـ الفاعل احلقيقي لألشياء والقوة احلقيقية التي تتحرك هبا ،ال بمعنى

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.232

( )3أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.233

( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.233

( )4من وحي القرآن ()348 /10
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إلغاء االختيار واإلرادة اإلنسانية يف الفعل ،بل بمعنى إلغاء الذاتية املستقلة لإلنسان يف
أعامله ،يف ما تنطلق به من عوامل القوة.
قال آخر( :)1وقد كانت املعركة يف بدر مظهرا من مظاهر اإلمداد اإلهلي الغيبي يف ما
أثاره اهلل يف أجواء املعركة ،ويف مشاعر املسلمني ،ويف امتالء قلوب الكافرين بالرعب ،مما
جعل من موقف املسلمني فيها موقف قوة ،بعد أن كان موقف ضعف يف ما كانوا يعانونه
من أحوال نفسية أمام قلة العدد والعدة ،مما جيعل من اختيارهم ظال إلرادة اهلل واختياره
بشكل واضح ،وهذا ما أراده القرآن الكريم يف أسلوب الرتبية القرآنية من ربط األشياء
الصغرية والكبرية والسلبية واإلجيابية ـ يف واقع الكون ويف حركة احلياة واإلنسان ـ باهلل،
لتتأكد ـ من خالل ذلك ـ عقيدة التوحيد اخلالص التي ال تتصور شيئا إال وتتصور اهلل معه،
لتحس بأن الكون كله هو الظل ،وأن اهلل هو النور ،وهو احلقيقة ،وهو الذي يكفي من كل
َشء وال يكفي منه َشء ،وهو عىل كل َشء قدير.
﴿ولِ ُي ْب ِ َيل املُْؤْ ِمنِنيَ ِمنْ ُه َب َال ًء َح َسنًا﴾ [األنفال ،]17 :أي يف ما
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ :
يمتحنهم به من النرص الكبري الذي أمدهم به بلطفه وبقوته ..وهذا البالء احلسن هو الذي
يوحي هلم بنعمة اإليامن ودوره يف بناء شخصيتهم عىل أساس العزة واحلرية ،باإلضافة إىل
الغنائم التي غنموها ،واملكاسب التي حصلوا عليها﴿ ..إِ َّن اهللََّ س ِم ٌ ِ
يم﴾ [األنفال]17 :
يع عَل ٌ
َ
يسمع استغاثتهم ودعواهتم وابتهاالهتم يف حاالت الشدة ،ويعلم ضعفهم وبلواهم
وحاجتهم إليه يف أوقات االهتزاز واخلوف.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )3دعوة إىل التوكل عىل اهلل

( )3سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )1من وحي القرآن ()348 /10
( )2من وحي القرآن ()349 /10
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والثقة فيه ،ألنه الفاعل احلقيقي لكل َشء ..وفيها هني عن الغرور والعجب ،والذي ال
يتناسب مع توحيد اهلل.
ِ
اج َو ِع َام َر َة
احل ِّ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أ َج َع ْل ُت ْم س َقا َي َة ْ َ
ِ ِ
اهدَ ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ َال َي ْست َُو َ
ون ِعنْدَ اهللَِّ َواهللَُّ َال
احل َرا ِم ك ََم ْن آ َم َن بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َو َج َ
املَْ ْسجد ْ َ
َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظاملِنيَ ﴾ [التوبة]19 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف قول بعضهم :ما أبايل أن ال أعمل عمال بعد أن
أسقي احلاج ،وقال آخر :ما أبايل أن ال أعمل عمال بعد أن أعمر املسجد احلرام ،وقال آخر:
اجلهاد يف سبيل أفضل مما قلتم ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف اآلية الكريمة موازنة بني تلك األعامل التي كان يعدها املرشكون
من القربات ،وبني اإليامن الذي عمر قلوب املسلمني ،ووصلهم باهلل رب العاملني ،وىف هذه
املوازنة ،تبدو تلك األعامل التي كانوا يعملوهنا وهم متلبسون بالرشك ،ضئيلة تافهة ،ال
وزن هلا إىل جانب اإليامن باهلل وما يمأل كيان املؤمن من اإليامن باهلل واليوم اآلخر واجلهاد
﴿ال يستَو َ ِ
ون عنْدَ اهللَِّ﴾ [التوبة]19 :
ىف سبيل اهللُ ْ َ َ ..
قال آخر( :)3أما سبب املوازنة بني سقاية احلاج وعامرة املسجد احلرام ،وبني من آمن
باهلل واليوم اآلخر ،فذلك ألن هؤالء األشخاص الذين كانوا يؤدون تلك األعامل،
وحيسبون أهنا قربات عند اهلل ،وأهنا جتعل هلم شأنا وذكرا عنده ،هى أشياء ال حساب هلا ىف
ميزان األعامل ،إذ كانت غري مستندة إىل إيامن ،ومل يكن الذين يأتوهنا باملؤمنني باهلل.

( )3التفسري القرآين للقرآن ()719 /5

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.243
( )2التفسري القرآين للقرآن ()718 /5
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قال آخر( :)1واحلديث عن هذه األعامل ،دون احلديث عن أصحاهبا ،يشري إىل أن
أصحاهبا ال اعتبار هلم ىف موازين الناس ،ماداموا عىل غري اإليامن ..وعىل هذا التقدير جاء
النظم القرآنى بأعامهلم ،ومل جيىء هبم ،إذ كانت األعامل ىف ظاهرها حسنة طيبة ،ولكنها ال
نعود بثمرة عليهم ،وال تضاف حلساهبم.
قال آخر( :)2أما املؤمنون باهلل ،واليوم اآلخر واملجاهدون ىف سبيل اهلل ،فإهنم بإيامهنم
باهلل وباليوم اآلخر وباجلهاد ىف سبيله ،أصبحوا هم الصورة الكاملة لإلنسان الكامل الذي
ُينظر إليه وإىل أعامله ،كأصل أصيل ىف تقويم الناس وأعامل الناس.
﴿واهللَُّ َال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظاملِنيَ ﴾ [التوبة ]19 :إشارة إىل أن
قال آخر( :)3ويف قوله تعاىلَ :
أصحاب هذه األعامل الطيبة قد ظلموا هذه األعامل ،إذ مل يزكوها باإليامن ،كام أهنم قد
ظلموا أنفسهم ،إذ مل يظهروها من الرجس والرشك.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )4بيان ملراتب األعامل ،ودعوة
إىل مراعاهتا ،واالهتامم بأرشفها ..وفيها حتذير من إدخال األهواء واألعراف يف ذلك.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا َال َتت ِ
َّخ ُذوا
َ َ
َ ُّ َ
ِ
ِ
است ََح ُّبوا ا ْل ُك ْف َر ع ََىل ْ ِ
اإل َيام ِن َو َم ْن َيت ََو َّهل ُ ْم ِمنْ ُك ْم َف ُأو َلئِ َك ُه ُم
آ َبا َء ُك ْم َوإِ ْخ َوا َن ُك ْم َأ ْول َيا َء إِن ْ

ال َّظاملُِ َ
ون﴾ [التوبة]23 :؟

قال أحدهم :روي أنه ملا أمر رسول اهلل  باهلجرة إىل املدينة جعل الرجل يقول
ألبيه وأخيه وامرأته :إنا قد أمرنا باهلجرة ،فمنهم من يرسع إىل ذلك ويعجبه ،ومنهم من
يتعلق به زوجته وعياله وولده ،فيقولون :ناشدناك اهلل أن تدعنا إىل غري َشء فنضيع ،فريق

( )1التفسري القرآين للقرآن ()719 /5

( )3التفسري القرآين للقرآن ()720 /5

( )2التفسري القرآين للقرآن ()720 /5

( )4سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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فيجلس معهم ويدع اهلجرة ،فنزلت اآلية ،ونزل يف الذين ختلفوا بمكة ومل هياجروا قوله
ِ
تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ ْن ك َ
وها
رت ْف ُت ُم َ
َان آ َباؤُ ُك ْم َو َأ ْبنَاؤُ ُك ْم َوإِ ْخ َوا ُن ُك ْم َو َأزْ َو ُ
اج ُك ْم َوعَش َري ُت ُك ْم َو َأ ْم َو ٌال ا ْق َ َ
جتار ٌة َخت َْشو َن كَساد َها ومساكِن تَر َضوهنا َأحب إِ َلي ُكم ِمن اهللَِّ ورسولِ ِه و ِجه ٍ
ِ
اد ِيف َسبِيلِ ِه
َ َ
َ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ َّ ْ ْ َ
ْ
ََ ُ
َو َ َ
يت اهللَُّ ِب َأ ْم ِر ِه﴾ [التوبة]24 :؟ يعني :القتال وفتح مكة(.)1
رت َّب ُصوا َحتَّى َي ْأ ِ َ
َف َ َ
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة رد عىل آخر وسوسة أو ذريعة يمكن أن يتذرع
هبا اجلبناء عن االمتناع عن جهاد املعتدين ،وذلك بأن من بينهم أقارب هلم ،فإذا كان القرار
أن جياهد اجلميع املعتدين فالبد أن يغمضوا أعينهم عن أرحامهم وأقارهبم وعشريهتم.
قال آخر( :)3لذلك ،فإن تدعو إىل رفض كل عاطفة محيمة يف العالقات اإلنسانية
املمتدة يف روابط القرابة والصداقة ،إذ كان لتلك العالقات موقف سلبي ضد اهلل ورسوله،
من خالل ما تنطلق به من رشك باهلل ،وحرب لرسوله وللمؤمنني ..فال بد لإليامن من أن
يعرب عن نفسه بالوقوف يف خط املواجهة يف الداخل لكل املشاعر الذاتية املتعاطفة مع هؤالء
الذين يتصلون باإلنسان بصلة القربى ،وبالرفض لكل تواصل وتفاعل إجيايب يف اجلوانب
العملية ،بام يؤيد به الناس بعضهم البعض ،ويف ما يقومون به يف املجال االجتامعي من
مواقف الوالية القائمة عىل اإلخالص والنرصة والتأييد.
قال آخر( :)4فقرابة املؤمن هلل أعظم من أية قرابة ،ومواالته له أكرب من أية مواالة
لغريه ،ألن املعنى العميق لإليامن ،يف مدلوله احلقيقي ،هو أن يكون اهلل ،هو األساس يف كل
العالقات اإلنسانية التي يبنيها املؤمن هنا ،أو هيدمها هناك ،فال جمال لالستسالم ملا متثله

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.244

( )3من وحي القرآن ()61 /11

( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()566 /5

( )4من وحي القرآن ()61 /11
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املشاعر احلميمة الذاتية ،من نقاط الضعف التي تفصل بني حركة العالقات الذاتية يف
النطاق ذاته ،بل إن اإليامن هو الذي حيدد للعالقات حركتها ومواقعها يف االجتاه املتصل
باالمتداد الشامل ،يف الفكر والشعور والعمل ،انطالقا من اإليامن بوحدة الشخصية
اإلنسانية يف ما تفكر به وتتعاطف معه ،ويف ما تقفه من مواقف ،فال مكان لالزدواجية التي
تفصل بني شخصية اإلنسان الذاتية ،وشخصيته اإليامنية.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )1حتذير من حيلولة العالقات
االجتامعية بني املؤمن وتأدية واجباته الرشعية؛ فحق اهلل ودينه أوىل من كل َشء.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َما َل ُك ْم إِ َذا ِق َيل
ِ ِ
ِ
ض َأر ِضي ُتم بِ ْ ِ
َل ُك ُم ان ِْف ُروا ِيف َسبِ ِ
احل َي ِاة
احل َياة الدُّ ْن َيا م َن ْاآلخ َرة َف َام َمت ُ
َاع ْ َ
ْ َ
يل اهللَِّ ا َّثا َق ْل ُت ْم إِ َىل ْاألَ ْر ِ َ

الدُّ ْن َيا ِيف ْاآل ِخ َر ِة إِ َّال َقلِ ٌيل﴾ [التوبة]38 :؟

قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف احلث عىل غزوة تبوك ،وذلك أن رسول اهلل  ملا
رجع من الطائف وغزوة حنني أمر باجلهاد لغزو الروم ،وذلك يف زمان عرسة من الناس
وجدب من البالد وشدة من احلر ،حني أخرفت النخل وطابت الثامر ،فعظم عىل الناس
غزوة الروم وأحبوا الظالل واملقام يف املساكن واملال ،وشق عليهم اخلروج إىل القتال ،فلام
علم اهلل تثاقل الناس أنزل هذه اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف هذه اآلية الكريمة حث للمسلمني عىل اجلهاد ىف سبيل اهلل،
وإنكار عىل املرتددين واملتلبثني ترددهم وتلبثهم ىف االستجابة لدعوة اهلل ،والنفر إىل اجلهاد
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ىف سبيله ،ىف غري تراخ أو فتور ،كام قال تعاىل﴿ :ان ِْفروا ِخ َفا ًفا وثِ َق ًاال وج ِ
اهدُ وا بِ َأ ْم َوالِ ُك ْم
َ َ
َ
ُ
َو َأ ْن ُف ِس ُك ْم ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ﴾ [التوبة]41 :
قال آخر( :)1وقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َما َل ُك ْم إِ َذا ِق َيل َل ُك ُم ان ِْف ُروا ِيف َسبِ ِ
يل
اهللَِّ ا َّثا َق ْل ُت ْم ِإ َىل ْاألَ ْر ِ
ض﴾ [التوبة ]38 :استفهام إنكارى ،ينكر اهلل تعاىل به عىل من آمن به ،ولبس
لباس املؤمنني به ،أال يكون ىف املجاهدين ىف سبيل اهلل ..والنفر إىل احلرب :السعى إليها ىف
﴿وإِ َذا
جد وعزم ومضاء ،وأصل املادة من النفور ،وهو الصد عن اليشء ،ومنه قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ورا﴾ [الفرقان،]60 :
الر ْ َ
مح ُن َأن َْس ُجدُ َملا َت ْأ ُم ُرنَا َوزَ ا َد ُه ْم ُن ُف ً
اس ُجدُ وا ل َّلر ْمح َِن َقا ُلوا َو َما َّ
ق َيل َهل ُ ُم ْ
وعىل هذا يكون املراد :فروا خفافا وثقاال ..واملقصود الفرار من حب احلياة ،والتعلق بام
لإلنسان فيها من هوى إىل املال واألهل والولد ..ثم اللجأ إىل اهلل ،وإىل اجلهاد ىف سبيل اهلل،
ِ ِ
ِ
ير ُمبِنيٌ ﴾ [الذاريات]50 :
كام قال تعاىلَ ﴿ :فف ُّروا إِ َىل اهللَِّ إِ ِّين َل ُك ْم منْ ُه نَذ ٌ
قال آخر( :)2فالدعوة إىل اجلهاد ىف سبيل اهلل ،الذي حتمله كلمة (الفرار) هى دعوة
إىل االنخالع من سلطان الدنيا ،املستوىل عىل النفوس ،وذلك ال يكون إال بمغالبة أهواء
النفس ،والوقوف منها موقف العدو الذي يرتبص لإلنسان عىل طريق اخلري ،ليحول بينه
وبني الوصول إليه ،فيفر املؤمن من دواعى احلياة الدنيا ،فراره من العدو ،الذي إن تلبث أو
فرت ىف الفرار منه ،هلك.
قال آخر( :)3وهي كذلك دعوة إىل التامس السبل التي ختلص اإلنسان من الوقوع
ليد هذا العدو ،الذي حيول بينه وبني اخلري املدعو إليه من قبل ربه ،وهو اجلهاد ىف سبيل
اهلل ..و ذلك ال يكون إال بالفرار من وجه هذا العدو ،واختاذ وجهة أخرى غري الوجهة
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القائمة عىل سمته ..وتلك هى وجهة اجلهاد ىف سبيل اهلل.
قال آخر( :)1وىف قوله تعاىل﴿ :ا َّثا َق ْل ُت ْم إِ َىل ْاألَ ْر ِ
ض﴾ [التوبة ]38 :كناية عام يستوىل عىل
اإلنسان من مشاعر التحري واالهنزام ،حني يواجه امتحانا عسريا ،مل يكن مهيأ له من قبل
ومل يكن عىل نية صادقة ،وعزيمة جمتمعة خلوض غامره ..و(التثاقل) هو التباطؤ ،والتحرك
ىف ثقل ..ألن شأن كل ثقيل أن يكون بطيء احلركة..
قال آخر( :)2وىف التعبري بلفظ (التثاقل) الذي يدل عىل التصنع واالدعاء ،ما يشري
إىل أن هذا التثاقل من املتثاقلني ،ال يستند إىل أسباب حقيقية تقوم ىف نفس املؤمن باهلل ،وإنام
هى تعالت تقع ىف بعض النفوس التي دخل عىل إيامهنا شىء من الضعف والوهن..
فتتلمس املعاذير ،وتصطاد الذرائع التي تثقل خطوها عن اللحاق بركب املجاهدين.
قال آخر( :)3وىف تعدية الفعل (اثاقلتم) بحرف اجلر (إىل) بدال من حرف اجلر (عىل)
أو (ىف) إشارة إىل أن هؤالء املتثاقلني إنام ينحدرون انحدارا إىل األرض ،وهيوون هويا من
عل إليها ..وذلك ألهنم وهم املؤمنون باهلل ،هم هبذا اإليامن ىف مستوى عال ىف هذه احلياة
التي حيياها الناس ..وأهنم وهذا شأهنم ،ينبغى أن تكون وجهتهم دائام إىل السامء ،وأن يكون
متعلقهم هبا ،وآماهلم فيها ،وبذلك ،فإن تلفتهم إىل األرض ،وانحدارهم إليها ،هو رجعة
إىل الوراء ،ونكوص عىل األعقاب.
قال آخر( :)4باإلضافة إىل ذلك ،فإن التثاقل إىل األرض يفيد االختالط هبا،
واالمتزاج برتاهبا ..وأن هذا اإلنسان املؤمن الذي كان حيلق بإيامنه فوق هذا العامل الرتايب،
قد أصبح هبذا التثاقل ىف عداد هذه الكائنات التي تدب عىل األرض ،من هوام وحرشات..
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ومن هذه الصورة التي ترتسم للمؤمن من كلمة ﴿ا َّثا َق ْل ُت ْم إِ َىل ْاألَ ْر ِ
ض﴾ [التوبة ]38 :ما يريه
املصري الذي هو صائر إليه ،إن هو أمسك بنفسه مع هؤالء املتثاقلني عىل األرض ،حني
يدعو داعى احلق إىل اجلهاد ىف سبيل اهلل.
ِ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا ِم َن ْاآل ِخ َر ِة﴾ [التوبة ]38 :إنكار
قال آخر( :)1وىف قوله تعاىلَ ﴿ :أ َرضي ُت ْم بِ ْ َ
عىل هؤالء الذين يفاضلون بني احلياة الدنيا واآلخرة ،بل ويفضلون احلياة الدنيا عىل
اآلخرة ،بعد أن رأوا بأعينهم ما انكشف هلم من قوله تعاىل﴿ :ا َّثا َق ْل ُت ْم إِ َىل ْاألَ ْر ِ
ض﴾ [التوبة:
 ،]38فذلك غبن فاحش ال يرضاه عاقل لنفسه ،وال يصرب عليه حلظة ،إن هو وقع فيه.
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا ِيف ْاآل ِخ َر ِة
قال آخر( :)2ثم ختم اهلل تعاىل اآلية الكريمة بقولهَ ﴿ :ف َام َمت ُ
َاع ْ َ
إِ َّال َقلِ ٌيل﴾ [التوبة ،]38 :وفيها حقيقة كاشفة مقررة ،جيدها بني يديه من مل ينكشف لبرصه أو
لبصريته ما محلت من كلامت اهلل إليه من عرض هذا الوضع اليسء الذي هو فيه من تثاقل
إىل األرض ،ومن إيثار احلياة الدنيا عىل اآلخرة ،وما عىل هذه األرض عىل ما ىف السامء.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة أمر بالطاعة املطلقة هلل
ورسوله ،ويف كل األحوال ،وخاصة عند النفري ملواجهة الظاملني واملستبدين واملتسلطني.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :ان ِْفروا ِخ َفا ًفا وثِ َق ًاال وج ِ
اهدُ وا
َ َ
َ
ُ
بِ َأ ْم َوالِ ُك ْم َو َأ ْن ُف ِس ُك ْم ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ َذلِ ُك ْم َخ ْ ٌري َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [التوبة]41 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف الذين اعتذروا بالضيعة والشغل وانتشار األمر،
فأبى اهلل تعاىل أن يعذرهم دون أن ينفروا عىل ما كان منهم(.)3
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
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قال أحدهم( :)1يف اآلية الكريمة دعوة عامة نحو اجلهاد ِ
﴿خ َفا ًفا َوثِ َق ًاال﴾

[التوبة:

 ،]41وهلاتني الكلمتني مفهوم شامل يستوعب مجيع حاالت اإلنسان ..أي انفروا يف أية حالة
كنتم شبابا أم شيوخا ،متزوجني أم غري متزوجني ،تعولون أحدا أم ال تعولون ،أغنياء أم
فقراء ،مبتلني بيشء أم غري مبتلني ،أصحاب جتارة أو زراعة أم لستم من أولئك ..فكيفام
كنتم فعليكم أن تستجيبوا لدعوة الداعي إىل اجلهاد ،وأن تنرصفوا عن أي عمل شغلتم به،
وتنهضوا مرسعني إىل ساحات القتال ،ويف أيديكم السالح.
قال آخر( :)2ثم تضيف اآلية الكريمة قائلة﴿ :وج ِ
اهدُ وا بِ َأ ْم َوالِ ُك ْم َو َأ ْن ُف ِس ُك ْم﴾
َ َ
[التوبة]41 :

أي جهادا مطلقا عاما من مجيع اجلهات ،ألهنم كانوا يواجهون عدوا قويا

مستكربا ،وال يتحقق النرص إال بأن جياهدوا بكل ما وسعهم من املال واألنفس.
قال آخر( :)3ولئال يتوهم أحد أن هذه التضحية يريدها اهلل لنفسه وال تنفع أصحاهبا،
فإنه يقولَ ﴿ :ذلِ ُك ْم َخ ْ ٌري َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [التوبة ،]41 :أي إن كنتم تعلمون بأن اجلهاد
مفتاح عزتكم ورفعتكم ومنعتكم ..ولو كنتم تعلمون بأن أية أمة يف العامل لن تصل بدون
اجلهاد إىل احلرية الواقعية والعدالة ..ولو كنتم تعلمون بأن سبيل الوصول إىل مرضاة اهلل
والسعادة األبدية وأنواع النعم واملواهب اإلهلية ،كل ذلك إنام هو يف هذه النهضة املقدسة
العامة والتضحية املطلقة.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )4دعوة لالستجابة للنفري ويف
كل األحوال والظروف ما دام املستنفر قادرا عىل ذلك ..وفيها هني عن االعتذار والتربير
الذي يستند للهوى والكسل.
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﴿و َال ع ََىل ا َّل ِذي َن إِ َذا َما َأت َْو َك
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
يض ِم َن الدَّ ْم ِع َحزَ نًا َأ َّال َجيِدُ وا َما
لِت َْح ِم َل ُه ْم ُق ْل َت َال َأ ِجدُ َما َأ ْمحِ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه ت ََو َّل ْوا َو َأ ْع ُينُ ُه ْم ت َِف ُ
ُين ِْف ُق َ
ون﴾ [التوبة]92 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف البكائني من أصحاب رسول اهلل  وكانوا سبعة،
أتوا رسول اهلل  فقالوا :يا نبي اهلل إن اهلل عز وجل قد ندبنا للخروج معك ،فامحلنا عىل
اخلفاف املرقوعة والنعال املخصوفة نغزومعك ،فقال( :ال أجد ما أمحلكم عليه) ،فتولوا
وهم يبكون(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2بعد أن ذكر اهلل تعاىل املعذرين والذين كذبوا اهلل ورسوله ،وذكر
وعيدهم عىل سوء صنيعهم ،قفى عىل ذلك بذكر أصناف ثالثة أعذارها مقبولة ،ومنهم
﴿و َال ع ََىل ا َّل ِذي َن إِ َذا َما َأت َْو َك لِت َْح ِم َل ُه ْم ُق ْل َت َال َأ ِجدُ َما َأ ْمحِ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه﴾ [التوبة ..]92 :أي ال
َ
حرج عىل من ذكروا أوال وال عىل الذين إذا ما أتوك لتحملهم عىل الرواحل فيخرجوا
معك ،فلم جتد ما حتملهم عليه ،وهؤالء وإن دخلوا ىف عموم الذين ال جيدون ما ينفقون
للجهاد لفقدهم الرواحل ،ف قد خصوا بالذكر اعتناء بشأهنم وجعلهم كأهنم قسم مستقل.
يض ِم َن الدَّ ْم ِع
قال آخر( :)3وقد وصف اهلل تعاىل حاهلم بقوله﴿ :ت ََو َّل ْوا َو َأ ْع ُينُ ُه ْم ت َِف ُ
َحزَ نًا َأ َّال َجيِدُ وا َما ُين ِْف ُق َ
ون﴾ [التوبة ]92 :أي انرصفوا من جملسك وهم يبكون بكاء شديدا
يصحبه حزن عميق ،فكانت أعينهم متتىلء دمعا يتدفق من جوانبها حزنا وأسفا عىل أهنم ال
جيدون ما ينفقون وال ما يركبون ىف خروجهم معك للجهاد ىف سبيل اهلل وابتغاء مرضاته.
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قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )1تصوير ملشاعر املستضعفني
الصادقني من أصحاب رسول اهلل  ،وهم أعظم من أن ينحرصوا يف زمان ،وأول
عالماهتم بذل كل ما يملكون يف سبيل اهلل.
ْرت ُفوا بِ ُذ ُن ِ ِ
آخ ُر َ
﴿و َ
وهب ْم َخ َل ُطوا
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ون اع َ َ
ِ
ِ
احلا َو َ
يم﴾ [التوبة]102 :؟
آخ َر َس ِّيئًا ع ََسى اهللَُّ َأ ْن َي ُت َ
ور َرح ٌ
وب َع َل ْي ِه ْم إِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
ع ََم ًال َص ً
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف قوم كانوا قد ختلفوا عن رسول اهلل  يف غزوة
تبوك ثم ندموا عىل ذلك ،وقالوا :نكون يف الكن والظالل مع النساء ورسول اهلل 
وأصحابه يف اجلهاد ،واهلل لنوثقن أنفسنا بالسواري فال نطلقها حتى يكون الرسول هوالذي
يطلقنا ويعذرنا ،وأوثقوا أنفسهم بسواري املسجد ،فلام رجع رسول اهلل  مر هبم فرآهم،
فقال( :من هؤالء؟) قالوا :هؤالء ختلفوا عنك ،فعاهدوا اهلل أن ال يطلقوا أنفسهم حتى
تكون أنت الذي تطلقهم وترىض عنهم ،فقال النبي ( :وأنا أقسم باهلل ال أطلقهم وال
أعذرهم حتى أومر بإطالقهم ،رغبوا عني وختلفوا عن الغزومع املسلمني) ،فأنزل اهلل تعاىل
هذه اآلية ،فلام نزلت أرسل إليهم النبي  وأطلقهم وعذرهم ،فلام أطلقهم قالوا :يا رسول
اهلل هذه أموالنا التي خلفتنا عنك فتصدق هبا عنا وطهرنا واستغفر لنا ،فقال( :ما أمرت أن
﴿خ ْذ ِمن َأمو ِ
اهل ْم َصدَ َق ًة ُت َط ِّه ُر ُه ْم َو ُتزَ ك ِ
آخذ من أموالكم شيئا) ،فأنزل اهلل عز وجل ُ
ِّيه ْم ِ َهبا
ْ َْ
َك س َك ٌن َهلم َواهللَُّ س ِم ٌ ِ
يم﴾ [التوبة ،]103 :وكانوا عرشة رهط(.)2
يع عَل ٌ
َ
ُْ
َو َص ِّل َع َل ْي ِه ْم إِ َّن َص َالت َ َ
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3هذه اآلية الكريمة تتحدث عن صنف ممن صحب النبي  ،وليسوا
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هم من السابقني إىل اهلجرة والنرصة ،وال من التابعني للصنفني بإحسان ،وال من الصنفني
اآلخرين من األعراب ..بل صنف آخر ،وهم من اشتملت صحيفة أعامهلم عىل أعامل
حسنة وأخرى سيئة ،وقد جاءوا إىل النبي  معرتفني بذنوهبم ،فاستحقوا بذلك رجاء
املغفرة.
م﴾ [التوبة:
قال آخر( :)1وهؤالء وعدهم اهلل تعاىل بقوله﴿ :ع ََسى اهللَُّ َأ ْن َي ُت َ
وب َع َل ْي ِه ْ

 ]102وذلك حتى يكونوا عىل طمع وإشفاق ،رجاء أن يتوبوا ،فريجع عليهم سبحانه بالتوبة
ِ
يم﴾ [املزمل ]20 :فلعله علة
ور َرح ٌ
واملغفرة والرمحة ،ولذلك ختم اآلية بقوله﴿ :إِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
لرجاء قبول توبتهم.
قال آخر( :)2ومن املعلوم أن الرجاء باملعنى احلقيقي ال يعقل يف حقه سبحانه ،ألنه
من شأن اجلاهل ال العامل ،لكن استعمل يف املقام تنزال لفكر املخاطب ،حتى ال يقطع
املخاطب باملغفرة فيتجاوز حده ،بل يكون بني اخلوف والرجاء ،فإن الرجاء الكامل من
دون حذر وخوف يفيض إىل الطغيان ،كام أن احلذر جمردا عن الرجاء يورث اليأس ،فعىل
هؤالء أن يعيشوا بني األمرين.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )3دعوة للمسارعة للتوبة،
وإبدال السيئة باحلسنة ،وفيها ذكر لبعض الطرق يف ذلك.
آخ ُر َ
﴿و َ
ون ُم ْر َج ْو َن ِألَ ْم ِر اهللَِّ إِ َّما
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
يم﴾ [التوبة]106 :؟
ُي َع ِّذ ُ ُهب ْم َوإِ َّما َي ُت ُ
يم َحك ٌ
وب َع َل ْي ِه ْم َواهللَُّ عَل ٌ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف كعب بن مالك ومرارة بن الربيع أحد بني عمروبن

( )3سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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عوف وهالل بن أمية من بني واقف ختلفوا عن غزوة تبوك ،وهم الذين ذكروا يف قوله
﴿وع ََىل ال َّث َال َث ِة ا َّل ِذي َن ُخ ِّل ُفوا َحتَّى إِ َذا َضا َق ْت َع َل ْي ِه ُم ْاألَ ْر ُض بِ َام َر ُح َب ْت َو َضا َق ْت
تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
اب
َاب َع َل ْي ِه ْم ل َي ُتو ُبوا إِ َّن اهللََّ ُهوالت ََّّو ُ
َع َل ْي ِه ْم َأ ْن ُف ُس ُه ْم َو َظنُّوا َأ ْن َال َم ْل َج َأ م َن اهللَِّ إِ َّال إِ َل ْيه ُث َّم ت َ
ِ
يم﴾ [التوبة]118 :؟ (.)1
الرح ُ
َّ
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة إشارة إىل جمموعة من املذنبني الذين مل تتضح
جيدا عاقبة أمرهم ،فال هم مستحقون حتام للرمحة اإلهلية ،وال من املغضوب عليهم حتام،
ِ
آخ ُر َ
﴿و َ
وب َع َل ْي ِه ْم
ون ُم ْر َج ْو َن ألَ ْم ِر اهللَِّ إِ َّما ُي َع ِّذ ُ ُهب ْم َوإِ َّما َي ُت ُ
لذا فإن اهلل تعاىل يقول يف حقهمَ :
ِ
ِ
يم﴾ [التوبة ،]106 :و(مرجون) مأخوذ من مادة (إرجاء) بمعنى التأخري
يم َحك ٌ
َواهللَُّ عَل ٌ
والتوقيف ،ويف األصل أخذت من (رجاء) بمعنى األمل ،وملا كان اإلنسان قد يؤخر شيئا
ما أحيانا رجاء حتقق هدف من هذا التأخري ،فإن هذه الكلمة قد جاءت بمعنى التأخري ،إال
أنه تأخري ممزوج بنوع من األمل.
قال آخر( :)3وهؤالء يف احلقيقة ليس هلم من اإليامن اخلالص والعمل الصالح بحيث
يمكن عدهم من أهل السعادة والنجاة ،وليسوا ملوثني باملعايص ومنحرفني عن اجلادة
بحيث يكتبون من األشقياء ،بل يوكل أمرهم إىل اللطف اإلهلي كيف سيعامل هؤالء ،وهذا
طبعا حسب أوضاعهم الروحية ومواقعهم.
قال آخر( :)4وتضيف اآلية ـ بعد ذلك ـ أن اهلل سبحانه سوف ال حيكم عىل هؤالء
ِ
ِ
يم﴾ [التوبة]106 :
بدون حساب ،بل يقتيض بعلمه وحكمتهَ :
يم َحك ٌ
﴿واهللَُّ عَل ٌ
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قال آخر( :)1أما الفرق بني هذه الفئة ،والفئة التي اعرتفت بذنوهبا ،فإن كال اجلامعتني
كانوا من املذنبني ،وكال املجموعتني تابوا ،إال أن املجموعة األوىل اعرتفوا بذنوهبم،
وأظهروا الندم عليها ،وسارعوا إىل ذلك بينام املجموعة الثانية قرصت يف ذلك.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )2بيان لعظم التوبة وكثرة
رشوطها ،وأنه ليس كل من تاب تيب عليه ،بل هلل األمر من قبل ومن بعد ..وفيها رد قوي
رصيح عىل كل األحاديث التي ينرشها املرجئة ،والتي يتومهون فيها أن بعض الكلامت أو
األفعال البسيطة يمكنها أن متحو ذنوب العمر كلها ،بل تبدهلا حسنات.
رتى ِم َن املُْؤْ ِمنِنيَ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ ْاش َ َ
ون ِيف َسبِ ِ
ون َو ُي ْق َت ُل َ
يل اهللَِّ َف َي ْق ُت ُل َ
اجلَنَّ َة ُي َقاتِ ُل َ
َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َأ ْم َو َاهل ُ ْم بِ َأ َّن َهل ُ ُم ْ
ون َوعْدً ا َع َل ْي ِه َح ًّقا ِيف
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اإلن ِ
الت َّْو َر ِاة َو ْ ِ
ْج ِ
رشوا بِ َب ْي ِع ُك ُم ا َّل ِذي َبا َي ْع ُت ْم بِ ِه َو َذلِ َك
يل َوا ْل ُق ْرآن َو َم ْن َأ ْو َىف بِ َع ْهده م َن اهللَِّ َف ْ
اس َت ْب ُ
ِ
يم﴾ [التوبة]111 :؟
ُهوا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ
قال أحدهم :روي أنه ملا بايعت األنصار رسول اهلل  ليلة العقبة بمكة وهم
سبعون نفسا ،قال عبد اهلل بن رواحة :يا رسول اهلل اشرتط لربك ولنفسك ما شئت ،فقال:
(أشرتط لريب أن تعبدوه وال ترشكوا به شيئا ،وأشرتط لنفيس أن متنعوين مما متنعون منه
أنفسكم) ،قالوا :فإذا فعلنا ذلك فامذا لنا؟ قال( :اجلنة) قالوا :ربح البيع ال نقيل وال
نستقيل ،فنزلت هذه اآلية(.)3
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4بعد أن ذكر اهلل تعاىل يف آيات سابقة فضائح املنافقني بسبب ختلفهم
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عن غزوة تبوك ،وأصناف املقرصين من املؤمنني ،أردف ذلك بذكر حال املؤمنني الصادقني
ىف إيامهنم البالغني فيه حد الكامل ،وبذا تم معرفة مجيع أحوال املؤمنني.
رتى ِم َن املُْؤْ ِمنِنيَ َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َأ ْم َو َاهل ُ ْم بِ َأ َّن َهل ُ ُم
قال آخر( :)1ويف قوله تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ ْاش َ َ
اجلنَّ َة﴾ [التوبة ]111 :ترغيب ىف اجلهاد عىل أبلغ وجه وأحسن صورة ،فقد مثل اهلل تعاىل إثابة
َْ
املؤمنني عىل بذل أنفسهم وأمواهلم ىف سببله بتمليكهم اجلنة التي هى دار النعيم والرضوان
الدائم الرسمدي تفضال منه تعاىل وكرما ـ بصورة من باع شيئا هو له آلخر ـ وعاقد عقد
البيع هو رب العزة واملبيع هو بذل األنفس واألموال ،والثمن هو ما ال عني رأت وال أذن
سمعت وال خطر عىل قلب برش ،وجعل هذا العقد مسجال ىف الكتب اإلهلية ،وناهيك به
من صك ال يقبل التحلل والفسخ ،وىف هذا منتهى الربح والفوز العظيم.
قال آخر( :)2وكل هذا لطف منه تعاىل وتكريم لعباده املؤمنني ،فهو املالك ألنفسهم
إذ هو الذي خلقها ،وألمواهلم إذ هو الذي رزقها ،وهلذا قال بعضهم( :اشرتى أنفسا هو
خلقها ،وأمواال هو رزقها) ،إال أنه تعاىل غنى عن أنفسهم وأمواهلم واملبيع والثمن له وقد
جعله بفضله وكرمه هلم.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،فهي شاملة لكل املؤمنني الصادقني يف كل
العصور ،والذين يبذلون كل ما يملكون يف سبيل اهلل سواء أمواهلم أو أنفسهم ..وهؤالء
وحدهم من يستحقون البشارات والفوز العظيم.
َان املُْؤْ ِمنُ َ
﴿و َما ك َ
ون لِ َين ِْف ُروا كَا َّف ًة
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
َف َل ْو َال َن َف َر ِم ْن ُك ِّل فِ ْر َق ٍة ِمن ُْه ْم َطائِ َف ٌة لِ َي َت َف َّق ُهوا ِيف الدِّ ِ
ين َولِ ُين ِْذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِ َل ْي ِه ْم
حي َذ ُر َ
ون﴾ [التوبة]122 :؟
َل َع َّل ُه ْم َ ْ
( )2تفسري املراغي ()30 /11

( )1تفسري املراغي ()30 /11

366

قال أحدهم :روي أنه ملا أنزل اهلل تعاىل عيوب املنافقني لتخلفهم عن اجلهاد قال
املؤمنون :واهلل ال نتخلف عن غزوة يغزوها رسول اهلل  وال رسية أبدا ،فلام أمر رسول
اهلل  بالرسايا إىل العدو نفر املسلمون مجيعا وتركوا رسول اهلل  وحده باملدينة ،فأنزل
اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم(:)2تشري اآلية الكريمة إىل حقيقة حياتية بالنسبة للمسلمني ،وهي أن
اجلهاد وإن كان عظيم األمهية ،والتخلف عنه ذنب وعار ،إال أنه يف غري احلاالت الرضورية
ال لزوم لتوجه املؤمنني

كافة إىل ساحات اجلهاد ،خاصة يف املوارد التي يبقى فيها النبي 

يف املدينة ،بل يبقى منهم مجاعة لتعلم أحكام الدين ويتوجه الباقون إىل اجلهاد.
قال آخر( :)3فإذا رجع أصحاهبم من اجلهاد يقومون بتعليمهم هذه األحكام
واملعارف اإلسالمية ،وحيذروهنم من خمالفتهاِ ِ :
م﴾ [التوبة:
َ
﴿ول ُينْذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِ َل ْي ِه ْ
 ]122واهلدف من ذلك أن حيذر هؤالء عن خمالفة أوامر اهلل سبحانه بانذارهم ﴿ َل َع َّل ُه ْم
حي َذ ُر َ
ون﴾ [التوبة]122 :
َْ
قال اإلمام :بورك فيكمام ،وبذلك ،ففي اآلية

الكريمة()4

دعوة لكل من حيتاج

املسلمون إىل خدماته يف املجاالت املختلفة إىل اإلبقاء عىل نفسه ،وعدم املشاركة يف اجلهاد
العسكري ،واملشاركة يف سائر جماالت اجلهاد ،وأوهلا اجلهاد العلمي.
ص َع َل ْي َك َأ ْح َس َن
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :ن َْح ُن َن ُق ُّ
ا ْل َق َص ِ
ص بِ َام َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك َه َذا ا ْل ُق ْر َ
آن َوإِ ْن ُكن َْت ِم ْن َق ْبلِ ِه ملَِ َن ا ْلغَافِلِنيَ ﴾ [يوسف]3 :؟
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قال أحدهم :روي أن اهلل تعاىل أنزل القرآن عىل رسول اهلل  فتاله عليهم زمانا،
فقالوا :يا رسول اهلل لوقصصت ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية ..فتاله عليهم زمانا ،فقالوا :يا رسول
احل ِد ِ
يث كِتَا ًبا ُمت ََش ِ ً ِ
اين َت ْق َش ِع ُّر ِمنْ ُه
اهلل لوحدثتنا ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية﴿ :اهللَُّ نَزَّ َل َأ ْح َس َن ْ َ
اهبا َم َث َ
ِ
ِ
وهب ْم ِإ َىل ِذك ِْر اهللَِّ َذلِ َك ُهدَ ى اهللَِّ َ ْهي ِدي ِب ِه َم ْن
ُج ُلو ُد ا َّلذي َن َخي َْش ْو َن َر َّ ُهب ْم ُث َّم تَلنيُ ُج ُلو ُد ُه ْم َو ُق ُل ُ ُ
ي َشاء ومن ي ْضلِ ِل اهللَُّ َفام َله ِمن َه ٍ
اد﴾ [الزمر ،]23 :قال :كل ذلك تؤمرون بالقرآن(.)1
َ ُ ْ
َ ُ َ َ ْ ُ
قال آخر :ومثله ما روي أن أصحاب رسول اهلل  قالوا :يا رسول اهلل حدثنا ،فأنزل
احل ِد ِ
يث كِتَا ًبا ُمت ََش ِ ً ِ
اين َت ْق َش ِع ُّر ِمنْ ُه ُج ُلو ُد ا َّل ِذي َن َخي َْش ْو َن َر َّ ُهب ْم
اهلل تعاىل﴿ :اهللَُّ نَزَّ َل َأ ْح َس َن ْ َ
اهبا َم َث َ
ِ
وهب ْم إِ َىل ِذك ِْر اهللَِّ َذلِ َك ُهدَ ى اهللَِّ َ ْهي ِدي بِ ِه َم ْن َي َشا ُء َو َم ْن ُي ْضلِ ِل اهللَُّ َف َام
ُث َّم تَلنيُ ُج ُلو ُد ُه ْم َو ُق ُل ُ ُ
َله ِمن َه ٍ
اد﴾ [الزمر ،]23 :ثم إهنم قالوا :يا رسول اهلل فوق احلديث ودون القرآن ،يعنون
ُ ْ
ص َع َل ْي َك َأ ْح َس َن ا ْل َق َص ِ
ص بِ َام َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك َه َذا ا ْل ُق ْر َ
آن
القصص ،فأنزل اهلل تعاىل﴿ :ن َْح ُن َن ُق ُّ
َوإِ ْن ُكن َْت ِم ْن َق ْبلِ ِه ملَِ َن ا ْلغَافِلِنيَ ﴾ [يوسف ،]3 :فأرادوا احلديث فدهلم عىل أحسن احلديث،
وأرادوا القصص فدهلم عىل أحسن القصص(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3أي نحن نقص عليك ونحدثك أحسن ما ُيقص و ُيتحدث عنه
موضوعا وفائدة ،ملا يتضمنه من العرب واحلكم ،بإحيائنا إليك هذه السورة من القرآن
الكريم ،إذ هى الغاية ىف بالغتها وتأثريها ىف النفس وحسن موضوعها ،وقد كنت من قبل
ذلك ىف زمرة الغافلني عنه من قومك األميني الذين ال خيطر ىف باهلم التحديث بأخبار
األنبياء وأقوامهم وبيان ما كانوا عليه من دين ورشع.

( )3تفسري املراغي ()112 /12
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قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )1دعوة الستعامل كل أساليب
ووسائل اهلداية ،تأسيا بالقرآن الكريم ،وإقامة حلجة اهلل البالغة.
ِ
اج ُروا ِيف اهللَِّ ِم ْن َب ْع ِد
﴿وا َّلذي َن َه َ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
ْرب َلوكَا ُنوا َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [النحل]41 :؟
َما ُظل ُموا َلنُ َب ِّو َئن َُّه ْم ِيف الدُّ ْن َيا َح َسنَ ًة َو َألَ ْج ُر ْاآلخ َرة َأك َ ُ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف أصحاب النبي  بمكة بالل وصهيب وخباب
وعامر وأيب جندل بن سهيل أخذهم املرشكون بمكة فعذبوهم وآذوهم ،فبوأهم اهلل تعاىل
بعد ذلك املدينة.
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يستخدم القرآن الكريم أسلوب املقايسة واملقارنة كأهم أسلوب
للرتبية والتوجيه ،فام يريد أن يعرضه للناس يطرح معه ما يقابله لتتشخص الفروق
ويستوعب الناس معناه بشكل أكثر وضوحا ،ولذلك نرى يف اآليات السابقة احلديث عن
املرشكني ومنكري يوم القيامة ،وينتقل احلديث يف هذه اآلية الكريمة إىل املهاجرين
املخلصني ،ليقارن بني املجموعتني ويبني طبيعتهام.
ِ
اج ُروا ِيف اهللَِّ ِم ْن َب ْع ِد َما ُظلِ ُموا َلنُ َب ِّو َئن َُّه ْم
﴿وا َّلذي َن َه َ
قال آخر( :)3حيث يقول أوالَ :
ِ ِ
ْرب َل ْو كَا ُنوا َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [النحل:
ِيف الدُّ ْن َيا َح َسنَ ًة﴾ [النحل ]41 :أما يف اآلخرة َ
﴿و َألَ ْج ُر ْاآلخ َرة َأك َ ُ
 ..]41ثم يصف يف اآلية التالية املهاجرين املؤمنني الصاحلني بصفتني ،فيقول﴿ :ا َّل ِذي َن
ربوا َوع ََىل َر ِّهبِ ْم َيت ََو َّك ُل َ
ون﴾ [النحل]42 :
َص َ ُ
قال اإلمام :بورك فيكام ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )4بيان لشمول اجلزاء اإلهلي

( )1سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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الدنيا واآلخرة ،فاهلل أكرم من أن يؤجل ثواب املؤمنني الصادقني إىل اآلخرة ،مع أن جزاء
اآلخرة أعظم وأكرب تفضيال.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :م ْن َك َف َر بِاهللَِّ ِم ْن َب ْع ِد إِ َيامنِ ِه إِ َّال
من ُأك ِْره و َق ْلبه م ْطمئِن بِ ْ ِ ِ ِ
ب ِم َن اهللَِّ َو َهل ُ ْم
رش َح بِا ْل ُك ْف ِر َصدْ ًرا َف َع َل ْي ِه ْم غ ََض ٌ
َ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ٌّ
اإل َيامن َو َلك ْن َم ْن َ َ
ِ
يم﴾ [النحل]106 :؟
ع ََذ ٌ
اب عَظ ٌ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف عامر بن يارس ،وذلك أن املرشكني أخذوه وأباه يارسا
وأمه سمية وصهيبا وبالال وخبابا وساملا فعذبوهم ،فأما سمية فإهنا ربطت بني بعريين
ووجئت بحربة ،وقيل هلا :إنك أسلمت من أجل الرجال فقتلت وقتل زوجها يارس ومها
أول قتيلني قتال يف اإلسالم ،وأما عامر فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها ،فأخرب النبي
 بأن عامرا كفر ،فقال( :كال ،إن عامرا ملئ إيامنا من قرنه إىل قدمه واختلط اإليامن بلحمه
ودمه) ،فأتى عامر رسول اهلل  وهويبكي ،فجعل رسول اهلل  يمسح عينيه ،وقال( :إن
عادوا لك فعد هلم بام قلت) (.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2بعد أن ذكر اهلل تعاىل ىف اآليات السالفة أن قريشا كفروا برسول اهلل
 وتقولوا عليه األقاويل فوصفوه بأنه مفرت وأن الكتاب الذي جاء به هو من كالم البرش
ال من عند اهلل ،ثم هددهم عىل ذلك أعظم هتديد ،قفى عىل ذلك ببيان حال من يكفر بلسانه
وقلبه مىلء باإليامن ..أي إن من كفر باهلل بعد اإليامن والتبرص فعليه غضب من اهلل إال إذا
أكره عىل ذلك وقلبه ميلء باإليامن باهلل والتصديق برسوله ،فال تثريب عليه كام فعل عامر بن
ِ
يارس﴿ ..و َلكِن من َرشح بِا ْل ُك ْف ِر صدْ را َفع َلي ِهم غ ََض ِ
يم﴾ [النحل:
ب م َن اهللَِّ َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
ٌ
َ ْ َ ْ َ َ
اب عَظ ٌ
َ ً َ ْ ْ
( )2تفسري املراغي ()145 /14
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]106

أي ولكن غضب اهلل وشديد عقابه ملن طابت أنفسهم بالكفر ،واعتقدوه طائعني

خمتارين ،لعظيم جرمهم ،وكبري إثمهم.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )1بيان ملفهوم الكفر ،وأنه ذاك
الذي يكون عن انرشاح صدر ،أما ما قد يضطر إليه املؤمن حفظا عىل نفسه ،فليس كفرا،
واهلل أكرم من أن يعاقب عليه ..ومثل ذلك ما عدا الكفر ،ألنه أيرس وأوىل.
ِ ِ
اج ُروا ِم ْن
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم إِ َّن َر َّب َك ل َّلذي َن َه َ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [النحل]110 :؟
َب ْع ِد َما ُفتِنُوا ُث َّم َج َ
ور َرح ٌ
ربوا إِ َّن َر َّب َك م ْن َب ْعد َها َل َغ ُف ٌ
اهدُ وا َو َص َ ُ
قال أحدهم :روي أنه ملا أنزل اهلل تعاىل قبل هذه اآلية أن أهل مكة ال يقبل منهم
إسالمهم حتى هياجروا كت ب هبا أهل املدينة إىل أصحاهبم من أهل مكة ،فلام جاءهم ذلك
ِ
رت ُكوا َأ ْن َي ُقو ُلوا آ َمنَّا َو ُه ْم
ب الن ُ
خرجوا فلحقهم املرشكون فردوهم ،فنزلتَ ﴿ :أ َحس َ
َّاس َأ ْن ُي ْ َ
َال ُي ْف َتنُ َ
ون﴾ [العنكبوت ]2 :كتبوا هبا إليهم فتبايعوا بينهم عىل أن خيرجوا ،فإن حلقهم املرشكون
من أهل مكة قاتلوهم حتى ينجوا ويلحقوا باهلل ،فأدركهم املرشكون فقاتلوهم ،فمنهم من
ِ ِ
اج ُروا ِم ْن َب ْع ِد َما ُفتِنُوا ُث َّم
قتل ومنهم من نجا ،فأنزل اهلل عز وجلُ ﴿ :ث َّم إِ َّن َر َّب َك ل َّلذي َن َه َ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [النحل.)2(]110 :
َج َ
ور َرح ٌ
ربوا إِ َّن َر َّب َك م ْن َب ْعد َها َل َغ ُف ٌ
اهدُ وا َو َص َ ُ
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3اآلية الكريمة تشري إىل املؤمنني الذين كانوا يتعرضون للبالء
والتعذيب من قبل املرشكني الذين أرادوا أن يفتنوهم عن دينهم ،وينحرفوا هبم عن اخلط
املستقيم ،لكنهم قاوموا كل وسائل الضغط والتعذيب ،ورفضوا التنازل عن مواقفهم ،وملا

( )3من وحي القرآن ()309 /13
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اشتد عليهم الضغط وخافوا أن يضعفوا ،هاجروا إىل مواقع أخرى ،ليحصلوا عىل القوة
ربوا﴾ [النحل ]110 :ملا
فيها ويعودوا إىل مواقعهم األوىل من خالل اجلهاد ﴿ ُث َّم َج َ
اهدُ وا َو َص َ ُ
يفرضه اجلهاد عىل املجاهدين من الصرب الذي يتحدى كل اآلالم واخلسائر واملشاعر
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [النحل:
ور َرح ٌ
احلميمة التي تثقلها اهلجرة ،ويثقلها العذاب ﴿إِ َّن َر َّب َك م ْن َب ْعد َها َل َغ ُف ٌ
 ]119يغفر ذنوهبم التي كانوا قد ارتكبوها يف ساحة التجربة ويفيض عليهم من رمحته التي
تنهمر عليهم باللطف والرضوان والنعيم يف الدنيا واآلخرة.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )1دعوة الستعامل كل الوسائل
لتدارك التقصري؛ وأن اهلل تعاىل يغفر ملن فعل ذلك ..وفيها تصوير لبعض معاناة املؤمنني
للثبات عىل إيامهنم.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلُ ﴿ :أ ِذ َن لِ َّل ِذي َن ُي َقا َت ُل َ
ون بِ َأ َّهنُ ْم ُظلِ ُموا
َوإِ َّن اهللََّ ع ََىل ن ْ ِ
َرص ِه ْم َل َق ِد ٌير﴾ [احلج]39 :؟
قال أحدهم :روي أن مرشكي أهل مكة كانوا يؤذون أصحاب رسول اهلل  فال
يزالون جييئون من بني مرضوب وجمشوج ،وعندما كانوا يشكوهنم إىل رسول اهلل  كان
يقول هلم( :اصربوا فإين مل أؤمر بالقتال) حتى هاجر رسول اهلل  فأنزل اهلل تعاىل هذه
اآلية(.)2
قال آخر :ومثله ما روي عن ابن عباس قال :ملا أخرج رسول اهلل  من مكة قال
أبوبكر :إنا هلل وإنا إليه راجعون ،لنهلكن ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)3
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟

( )3أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.308
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قال أحدهم( :)1أي رخص للمؤمنني ،وأبيح هلم أن يقاتلوا املرشكني لظلمهم إياهم،
فقد كانوا يؤذون أصحاب النبي  أذى شديدا فيأتون إليه بني مرضوب ومشجوج ىف رأسه
ويتظلمون إليه فيقول هلم صربا صربا ،فإنى مل أوذن بالقتال حتى هاجر ،وأنزل اهلل هذه
اآلية ،وهى أول آية نزلت باإلذن بالقتال بعد ما هنى عنه ىف نيف وسبعني آية ..ثم وعدهم
﴿وإِ َّن اهللََّ ع ََىل ن ْ ِ
َرص ِه ْم َل َق ِد ٌير﴾ [احلج ]39 :أي وإن
بالنرص ودفع أذى املرشكني عنهم فقالَ :
اهلل عىل نرص املؤمنني الذين يقاتلون ىف سبيله لقادر ،وقد فعل فأعزهم ورفعهم ،وأهلك
عدوهم وأذهلم بأيدهيم.
قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية

الكريمة()2

إذن للمؤمني ويف كل

العصور باستعامل الوسائل التي تتيح هلم محاية أنفسهم من املعتدين عليهم ،حتى لو
اضطروا إىل قتاهلم.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :قدْ َأ ْف َل َح املُْؤْ ِمنُ َ
ون ا َّل ِذي َن ُه ْم ِيف
َاة َف ِ
ون وا َّل ِذين ُهم لِلزَّ ك ِ
ص َال ِ ِهتم َخ ِ
ون َوا َّل ِذي َن ُه ْم ع ِ
اع ُل َ
اش ُع َ
ون َوا َّل ِذي َن ُه ْم
َن ال َّلغْو ُم ْع ِر ُض َ َ
َ
َ ْ
ْ
َت َأيامهنم َفإِهنم غَري م ُل ِ
ِ
لِ ُفر ِ
وج ِه ْم َحافِ ُظ َ
ومنيَ َف َم ِن ا ْب َتغَى َو َرا َء
ون إِ َّال ع ََىل َأزْ َواج ِه ْم َأو َما َم َلك ْ ْ َ ُ ُ ْ َّ ُ ْ ْ ُ َ
ُ
ون َوا َّل ِذي َن ُهم ِألَمان ِ
َاهتِ ْم َوع َْه ِد ِه ْم َرا ُع َ
َذلِ َك َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْل َعا ُد َ
ون َوا َّل ِذي َن ُه ْم ع ََىل َص َل َو ِاهتِ ْم
ْ َ
ِ
ون ُأو َلئِ َك ُهم ا ْلو ِار ُثو َن ا َّل ِذين ي ِر ُث َ ِ
يها َخالِدُ َ
حيافِ ُظ َ
ون﴾ [املؤمنون 1 :ـ ]11؟
ون ا ْلف ْر َد ْو َس ُه ْم ف َ
َ َ
ُ َ
َُ
قال أحدهم :روي أن رسول اهلل  استقبل القبلة ورفع يديه فقال( :اللهم زدنا وال
تنقصنا ،وأكرمنا وال هتنا ،وأعطنا وال حترمنا ،وآثرنا وال تؤثر علينا ،وأرضنا وارض عنا)،
ثم قال( :لقد أنزلت علينا عرش آيات من أقامهن دخل اجلنة) ثم قرأها(.)3

( )3أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.308

( )1تفسري املراغي ()117 /17
( )2سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)1يف هذه اآليات الكريمة حكم اهلل سبحانه بالفالح ملن كان جامعا
خلصال سبع من اخلري ..أوهلا اإليامن ﴿ َقدْ َأ ْف َل َح املُْؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [املؤمنون ]1 :أي فاز وسعد
املصدقون باهلل ورسله واليوم اآلخر.
ِ

ِ

قال آخر( :)2وثانيها اخلشوع ىف الصالة ﴿ا َّلذي َن ُه ْم ِيف َص َال ِهتِ ْم َخاش ُع َ
ون﴾ [املؤمنون:
 ]2أي الذين هم خمبتون هلل أذالء منقادون له خائفون من عذابه.
﴿وا َّل ِذي َن ُه ْم ع ِ
َن ال َّلغ ِْو ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾
قال آخر( :)3وثالثها اإلعراض عن اللغو َ
[املؤمنون ]3 :أي والذين يعرضون عن كل ما ال يعنيهم ،وعن كل كالم ساقط حقه أن يلغى
كالكذب واهلزل والسب ،إذ هلؤالء من اجلد ما يشغلهم ،فهم ىف صالهتم معرضون عن كل
شى إال عن خالقهم ،وىف خارجها معرضون عن كل ما ال فائدة فيه ،فهم متجهون للجد
وصالح العمل ،فهم قد استفادوا من خشوع الصالة درسا انتفعوا منه بعدها ،وختلقوا
بأخالق للنبيني والصديقني.
َاة َف ِ
قال آخر( :)4ورابعها تطهريهم ألنفسهم بأداء الزكاة ﴿وا َّل ِذين ُهم لِلزَّ ك ِ
اع ُل َ
ون﴾
َ
َ ْ
[املؤمنون ]4 :أي والذين هم ألجل طهارة أنفسهم وتزكيتها يؤدون املفروض للفقري واملسكني
ن تَزَ كَّى﴾ [األعىل]14 :
َأ ْف َل َح َم ْ

َّاها﴾ [الشمس ]9 :وقالَ ﴿ :قدْ
كام قال تعاىلَ ﴿ :قدْ َأ ْف َل َح َم ْن زَ ك َ
ون إِ َّال ع ََىل َأزْ َو ِ
﴿وا َّل ِذي َن ُهم لِ ُفر ِ
وج ِه ْم َحافِ ُظ َ
اج ِه ْم
قال آخر( :)5وخامسها عفافهم َ
ْ ُ
َت َأيامهنم َفإِهنم غَري م ُل ِ
ومنيَ ﴾ [املؤمنون ]6-5 :أي والذين حيفظون فروجهم ىف كافة
َأ ْو َما َم َلك ْ ْ َ ُ ُ ْ َّ ُ ْ ْ ُ َ
األحوال إال ىف حال تزوجهم أو ترسهيم فإهنم حينئذ يكونون غري ملومني ،واملراد هبذا
( )1تفسري املراغي ()5 /18

( )4تفسري املراغي ()5 /19

( )2تفسري املراغي ()5 /18

( )5تفسري املراغي ()5 /19

( )3تفسري املراغي ()5 /18

374

الوصف مدحهم بنهاية العفة واإلعراض عن الشهواتَ ﴿ ..ف َم ِن ا ْب َتغَى َو َرا َء َذلِ َك َف ُأو َلئِ َك
ُه ُم ا ْل َعا ُد َ
ون﴾ [املؤمنون ]7 :أي فمن طلب غري أربع من احلرائر وما شاء من اإلماء فأولئك
هم املتناهون ىف العدوان واملتعدون حلدود اهلل.
﴿وا َّل ِذي َن ُه ْم ِألَ َمان ِ ِ
َاهت ْم َوع َْه ِد ِه ْم
قال آخر( :)1وسادسها رعاية األمانة والعهد َ
َرا ُع َ
ون﴾ [املؤمنون ]8 :أي والذين إذا ائتمنوا مل خيونوا ،بل يؤدون األمانة ألهلها ،وإذا عاهدوا
أو عاقدوا أوفوا بام عاهدوا عليه ،إذ اخليانة وخلف العهد من صفات املنافقني.
﴿وا َّل ِذي َن ُه ْم ع ََىل َص َل َو ِ ِ
اهت ْم
قال آخر( :)2وسابعها املحافظة عىل الصلوات َ
حيافِ ُظ َ
ون﴾ [املؤمنون ]9 :أي والذين يواظبون عليها عىل أكمل وجه ىف األوقات التي رسمها
َُ
الدين ..وقد افتتح سبحانه هذه الصفات احلميدة بالصالة واختتمها بالصالة ،داللة عىل
عظيم فضلها ،وكبري مناقبها.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية

الكريمة()3

بيان لرشوط الفالح،

وارتباطها بكل القيم الروحية واألخالقية وليس بام وضعته الطوائف لنفسها من رشوط.
﴿وا َّل ِذي َن َي ْر ُم َ
اج ُه ْم َو َمل ْ َي ُك ْن
ون َأزْ َو َ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ِِ
ِ
ٍ
ِ ِ
اخل ِام َس ُة َأ َّن
الصادقنيَ َو ْ َ
َهل ُ ْم ُش َهدَ ا ُء إِ َّال َأ ْن ُف ُس ُه ْم َف َش َها َد ُة َأ َحده ْم َأ ْر َب ُع َش َها َدات بِاهللَِّ إِ َّن ُه ملَ َن َّ

َاذبِنيَ ويدْ ر ُأ َعنْها ا ْلع َذاب َأ ْن ت َْشهدَ َأربع َشهاد ٍ
َان ِمن ا ْلك ِ
ِ
ات بِاهللَِّ إِ َّن ُه َملِ َن
َ َْ َ َ َ
ََ َ َ َ َ
َل ْعن ََت اهللَِّ َع َل ْيه إِ ْن ك َ َ
َان ِمن الص ِ
َاذبِنيَ و ْ ِ
ا ْلك ِ
اد ِقنيَ ﴾ [النور 6 :ـ ]9؟
ب اهللَِّ َع َل ْي َها إِ ْن ك َ َ َّ
اخلَام َس َة َأ َّن غ ََض َ
َ

قال أحدهم :روي عن ابن عب اس قال :ملا نزلت قال سعد بن عبادة وهوسيد
األنصار :أهكذا أنزلت يا رسول اهلل؟ فقال رسول اهلل ( :أال تسمعون يا معرش األنصار

( )3سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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إىل ما يقول سيدكم؟) قالوا :يا رسول اهلل إنه رجل غيور ،واهلل ما تزوج امرأة قط إال بكرا
وما طلق امرأة قط فاجرتأ رجل منا عىل أن يتزوجها من شدة غريته ،فقال سعد :واهلل يا
رسول اهلل إين ألعلم أهنا حق وأهنا من عند اهلل ،ولكن قد تعجبت ..فام لبثوا إال يسريا حتى
جاء هالل بن أمية من أرضه عشيا فوجد عند أهله رجال فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم هييجه
حتى أصبح وغدا عىل رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل ،إين جئت أهيل عشيا فوجدت
عندها رجال فرأيت بعيني وسمعت بأذين ،فكره رسول اهلل  ما جاء به واشتد عليه ،فقال
سعد بن عبادة :اآلن يرضب رسول اهلل  هالل بن أمية ويبطل شهادته يف املسلمني ،فقال
هالل :واهلل إين ألرجوأن جيعل اهلل يل منها خمرجا ،فقال هالل :يا رسول اهلل إين قد أرى ما
قد اشتد عليك مما جئتك به ،واهلل يعلم إين لصادق ،فواهلل إن رسول اهلل  يريد أن يأمر
برضبه إذ نزل عليه الوحي ،وكان إذا نزل عليه عرفوا ذلك يف تربد جلده ،فأمسكوا عنه
حتى فرغ من الوحي ،فنزلت ،فرسي عن رسول اهلل  فقال( :أبرش يا هالل ،فقد جعل
اهلل لك فرجا وخمرجا) ،فقال هالل :قد كنت أرجو ذاك من ريب(.)1
قال آخر :ومثله ما روي عن عبد اهلل قال :إنا ليلة اجلمعة يف املسجد إذ دخل رجل
من األنصار فقال :لوأن رجال وجد مع امرأته رجال فإن تكلم جلدمتوه ،وإن قتل قتلتموه
وإن سكت سكت عىل غيظ ،واهلل ألسألن عنه رسول اهلل  فلام كان من الغد أتى رسول
اهلل  فسأله فقال :لو أن رجال وجد مع امرأته رجال فتكلم جلدمتوه أوقتل قتلتموه،
أوسكت سكت عىل غيظ فقال( :اللهم افتح) ،وجعل يدعو ،فنزلت آية اللعان ،فابتيل به
الرجل من بني الناس فجاء هو وامرأته إىل رسول اهلل  فتالعنا ،فشهد الرجل أربع
شهادات باهلل إنه ملن الصادقني ،ثم لعن اخلامسة أن لعنة اهلل عليه إن كان من الكاذبني،
( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.316
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فذهبت لتلتعن ،فقال رسول اهلل ( :مه) فلعنت ،فلام أدبرت قال( :لعلها أن جتيء به
أسود جعدا) ،فجاءت به أسود جعدا(.)1
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2بعد أن ذكر اهلل تعاىل أن من قذف األجنبية ترتتب عليه عقوبات
ثالث إذا مل يأت بأربعة شهداء ،استثنى يف هذه اآليات الكريمة من هذا احلكم ما إذا كان
القاذف زوجا ،فإنه إذا رأى عمل الزنا بأم عينيه عىل النحو املعهود ،وليس لديه سبيل إلثباته
ـ أي إقامة أربعة شهود ،كام هو احلال يف حكم رمي األجنبية ـ ألنه إذا حاول إحضارهم ربام
ينقيض األمر ويفرتقان ..هذا من جانب ،ومن جانب آخر إذا أمره الرشع بالسكوت ـ كمن
يسكت عىل من مل يستطع تقديم الدليل الرشعي عىل رمي األجنبية ـ فربام ال يتحمل كظم
الغيظ ،فتكليف الزوج بإحضار الشهود أمر حرجي ،وأمره بالسكوت وكظم الغيظ ال
يتحمله الزوج الغيور.
قال آخر( :)3فلذلك تنزل القرآن الكريم بحل آخر هلذه املشكلة ،وهو ما يسمى
باللعان ،وهو أشبه باملباهلة ،بني زوج يقذف زوجته بالزنا وال شهود لديه عىل دعواه ،وبني
زوجة تنفي هتمة الزنا عن نفسها ..والغاية من هذا اللعان سقوط احلد عن الزوج بسبب
القذف ،أو نفي الولد عنه ،وعىل كل تقدير فمن رمى زوجته بالزنا أو بنفي الولد فعليه حد
القذف إال أن يقيم البينة ـ وهو نادر ـ أو يالعن ،وهو ما وضحت طريقته هذه اآليات
الكريمة.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )4ردع من اهلل تعاىل لعباده عن

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.316

( )3منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.199 /19 ،

( )2منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.199 /19 ،
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الوقوع يف الفواحش حتى ال يتعرضوا للفضيحة والغضب واللعنة.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َال تَدْ ُخ ُلوا
َري ُب ُيوتِ ُك ْم َحتَّى ت َْس َت ْأنِ ُسوا َو ُت َس ِّل ُموا ع ََىل َأ ْهلِ َها َذلِ ُك ْم َخ ْ ٌري َل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم ت ََذك َُّرو َ
ن﴾ [النور:
ُب ُيوتًا غ ْ َ
]27؟
قال أحدهم :روي أن امرأة من األنصار قالت :يا رسول اهلل إين أكون يف بيتي عىل
حال ال أحب أن يراين عليها أحد ال والد وال ولد ،فيأيت األب فيدخل عيل ،وإنه ال يزال
يدخل عيل رجل من أهيل وأنا عىل تلك احلال فكيف أصنع؟ فنزلت (.)1
قال آخر :ومثله ما روي أهنا ملا نزلت هذه اآلية قيل :يا رسول اهلل أفرأيت اخلانات
َاح َأ ْن تَدْ ُخ ُلوا
واملساكن يف طرق الشام ليس فيها ساكن؟ فأنزل اهلل تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس َع َل ْي ُك ْم ُجن ٌ
ٍ ِ
ون َو َما َت ْك ُت ُم َ
َاع َل ُك ْم َواهللَُّ َي ْع َل ُم َما ُت ْبدُ َ
ون﴾ [النور]29 :؟(.)2
يها َمت ٌ
َري َم ْس ُكونَة ف َ
ُب ُيوتًا غ ْ َ
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف هذه اآلية الكريمة أدب اهلل عباده املؤمنني بآداب نافعة ألجل بقاء
الود وحسن العرشة بينهم ،ومن ذلك أال يدخلوا بيوت غريهم إال بعد االستئذان والسالم
حتى ال يطلعوا عىل عورات سواهم ،وال ينظروا إىل ما ال حيل هلم النظر إليه ،وال يقفوا عىل
األحوال التي يطوهيا الن اس ىف العادة ،ويتحفظون من اطالع أحد عليها إىل أن ىف هذا
ترصفا ىف ملك غريك فالبد أن يكون برضاه.
قال آخر( :)4ثم قال تعاىلَ ﴿ :ذلِ ُك ْم َخ ْ ٌري َل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم ت ََذك َُّر َ
ون﴾

[النور]27 :

أي

االستئذان والتسليم واالنتظار حتى يؤذن لكم خري من الدخول بغتة أو من الدخول عىل

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.323

( )3تفسري املراغي ()94 /18

( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.323

( )4تفسري املراغي ()95 /18
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عادة اجلاهلية ،فقد كان الرجل منهم إذا أراد أن يدخل بيتا غري بيته يقول حييتم صباحا،
حييتم مساء.
قال اإلمام :بورك فيكام ،وبذلك ،ففي اآلية

الكريمة()1

تعليم للمؤمنني لرعاية

خصوصيات الغري ،وعدم االقتحام عليهم من دون استئذان ،وهي تشمل كل اجلوانب
املرتبطة هبذا.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس ع ََىل ْاألَع َْمى َح َر ٌج َو َال ع ََىل
ْاألَع َْرجِ َح َر ٌج َو َال ع ََىل املَْ ِر ِ
يض َح َر ٌج﴾ [النور]61 :؟

﴿و َال َت ْأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َل ُك ْم َب ْينَ ُك ْم بِا ْل َباطِ ِل
قال أحدهم :روي أنه ملا أنزل اهلل تبارك وتعاىلَ :
احلكَّا ِم لِ َت ْأ ُك ُلوا َف ِري ًقا ِم ْن َأم َو ِ
َّاس بِ ْ ِ
ال الن ِ
اإل ْث ِم َو َأ ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة ]188 :حترج
ْ
َو ُتدْ ُلوا ِ َهبا إِ َىل ْ ُ
املسلمون عن مؤاكلة املرىض والزمنى والعمي والعرج ،وقالوا :الطعام أفضل األموال،
وقد هنى اهلل تعاىل عن أكل املال بالباطل ،واألعمى ال يبرص موضع الطعام الطيب،
واألعرج ال يستطيع املزامحة عىل الطعام ،واملريض ال يستويف الطعام ،فأنزل اهلل هذه

اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3حتدثت اآليات السابقة عن االستئذان يف أوقات معينة ،أو بشكل
عام حني الدخول إىل املنزل اخلاص باألب واألم ،أما هذه اآلية الكريمة فإهنا استثناء هلذا
احلكم ،حيث ذكرت أنه جيوز للبعض ،وبرشوط معينة ،الدخول إىل منازل األقرباء
وأمثاهلم ،حتى أنه جيوز هلم األكل فيها دون استئذان ،وأوهلا ،ما عرب عنه اهلل تعاىل بقوله:

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()165 /11

( )1سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.323
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﴿ َل ْي َس ع ََىل ْاألَع َْمى َح َر ٌج َو َال ع ََىل ْاألَع َْرجِ َح َر ٌج َو َال ع ََىل املَْ ِر ِ
يض َح َر ٌج﴾ [الفتح ،]17 :ويف
ذلك رد عىل الذين يمنعون األعمى واألعرج واملريض من املشاركة يف مائدهتم ،ويتنفرون
من هذا العمل.
قال آخر( :)1أو قد يفعلون ذلك ،ليس الحتقارهم املشاركة معهم عىل مائدة واحدة،
وإنام ألسباب إنسانية ،فاألعمى قد ال يرى الغذاء اجليد يف املائدة ،وهم يرونه ،ويأكلونه،
وكذلك األمر بالنسبة لألعرج واملريض ،حيث حيتمل تأخرمها عن الغذاء ،وتقدم الساملني
عليهام ..وهلذا كان األعمى واألعرج واملريض يسحب نفسه حتى ال يزعج اآلخرين بيشء،
ويعترب الواحد منهم نفسه مذنبا إن شارك الساملني غذاءهم يف مائدة واحدة.
قال آخر( :)2وقد سئل رسول اهلل  عن هذا املوضوع ،فنزلت اآلية الكريمة تص
عىل عدم وجود مانع من مشاركة األعمى واألعرج واملريض للصحيح غذاءه عىل مائدة
واحدة.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )3دعوة للتآلف االجتامعي مع
اجلميع ،وخصوصا من ذوي العاهات واحلاجات ،والذين حيتاجون إىل التواصل والتآلف
أكثر من غريهم.
َاح َأ ْن َت ْأ ُك ُلوا
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس َع َل ْي ُك ْم ُجن ٌ

َمجِي ًعا َأو َأ ْشتَاتًا﴾ [النور]61 :؟

قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف حي من كنانة يقال هلم بنو ليث بن عمرو ،وكانوا
يتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده ،فربام قعد الرجل والطعام بني يديه من الصباح

( )3سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()166 /11
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()166 /11
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إىل الرواح ،والشول حفل واألحوال منتظمة حترجا من أن يأكل وحده ،فإذا أمسى ومل جيد
أحدا أكل ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أهنا نزلت يف قوم من األنصار كانوا ال يأكلون إذا نزل هبم
ضيف إ ال مع ضيفهم ،فرخص اهلل هلم أن يأكلوا كيف شاءوا مجيعا متحلقني أوأشتاتا
متفرقني(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3أي ال حرج عليكم أن تأكلوا جمتمعني أو متفرقني ،حيث كان
بعضهم يف اجلاهلية يمكث طوال يومه ال يأكل حتى جيد ضيفا يأكل معه.
قال آخر( :)4وكان بعضهم عىل عكس ذلك ،يرى عدم جواز تناول األغنياء الغذاء
مع الفقراء ،للمحافظة عىل الفروق الطبقية عىل مائدة الطعام ،وهلذا رد القرآن الكريم عىل
هذا التقليد اخلاطىء والظامل.
قال اإلمام :بورك فيكم،ا وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )5بيان لرفع اهلل تعاىل احلرج
يف الشؤون الشخصية مما ال يتعلق به أي أذى لآلخرين.
﴿وا َّل ِذي َن َال َيدْ ُع َ
ون َم َع اهللَِّ إِ َهلًا
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ِ
احل ِّق َو َال َيزْ ُن َ
آخ َر َو َال َي ْق ُت ُل َ
َ
ون َو َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َك َي ْل َق َأ َثا ًما
ون النَّ ْف َس ا َّلتي َح َّر َم اهللَُّ إِ َّال ِب ْ َ

ِ
ِ
َف َله ا ْلع َذاب يوم ا ْل ِقيام ِة و َ ْ ِ ِ
احلا
خي ُلدْ فيه ُم َهانًا إِ َّال َم ْن ت َ
ُي َضاع ْ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
َاب َوآ َم َن َوعَم َل ع ََم ًال َص ً
ِ
ِ
ِ
َاهتِم حسن ٍ
ِ
ِ
َات َوك َ
وب
َاب َوعَم َل َصاحلًا َفإِ َّن ُه َي ُت ُ
ورا َرح ًيام َو َم ْن ت َ
َان اهللَُّ َغ ُف ً
َف ُأو َلئ َك ُي َبدِّ ُل اهللَُّ َس ِّيئ ْ َ َ
إِ َىل اهللَِّ َمتَا ًبا﴾ [الفرقان 68 :ـ ]71؟
( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.323

( )4األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()168 /11

( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.323

( )5سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )3تفسري املراغي ()137 /18
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قال أحدهم :روي أن ناسا من أهل الرشك أكثروا من املعايص ،ثم أتوا رسول اهلل
 فقالوا :إن الذي تقول وتدعوإليه حلسن لوختربنا أن ملا عملنا كفارة ،فنزلت(.)1
قال آخر :ومثله ما روي عن عبد اهلل بن مسعود قال :سألت رسول اهلل  أي
الذنب أعظم؟ قال( :أن جتعل هلل ندا وهوخلقك) ،قلت ثم أي؟ قال( :أن تقتل ولدك خمافة
أن يطعم معك) ،قلت ثم أي قال( :أن تزاين حليلة جارك) ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف هذه اآليات الكريمة وصف لعباد اهلل املخلصني الذين استوجبوا
املثوبة منه ،ومنها أهنم يوحدون اهلل ،وال يدعون وال يعبدون إهلا غريه ،وال يقتلون النفس
التي حرم اهلل قتلها إال بام حيق قتلها به ،وال يزنون ،بل حيفظون فروجهم ،إال عىل أزواجهم
أو ما ملكت أيامهنم ،ومن يفعل شيئا من هذه الكبائر يلق يف اآلخرة عقابا ،يضاعف له
العذاب يوم القيامة ،وخيلد فيه ذليال حقريا.
قال آخر( :)4لكن من تاب من هذه الذنوب توبة نصوحا وآمن إيامنا جازما مقرونا
بالعمل الصالح ،فأولئك يمحو اهلل عنهم سيئاهتم وجيعل مكاهنا حسنات؛ بسبب توبتهم
وندمهم ،وكان اهلل غفورا ملن تاب ،رحيام بعباده حيث دعاهم إىل التوبة بعد مبارزته بأكرب
املعايص ..ومن تاب عام ارتكب من الذنوب ،وعمل عمال صاحلا فإنه بذلك يرجع إىل اهلل
رجوعا صحيحا ،فيقبل اهلل توبته ويكفر ذنوبه.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )5حتذير من كل املعايص
املبعدة عن اهلل ..وفيها تبشري بتوبة اهلل عىل من يصدق يف التوبة إليه.
( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.334

( )4التفسري امليرس (ص )366

( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.334

( )5سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )3التفسري امليرس (ص )366
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ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َم ْن َوعَدْ نَا ُه َوعْدً ا َح َسنًا
َفه َ ِ ِ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا ُث َّم ُهو َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ِم َن املُْ ْح َ ِ
رضي َن﴾ [القصص]61 :؟
والقيه ك ََم ْن َم َّت ْعنَا ُه َمت َ
ُ
َاع ْ َ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف عيل ومحزة وأيب جهل ،وقيل :نزلت يف عامر والوليد
بن املغرية ،وقيل :نزلت يف النبي  وأيب جهل.
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
فعرب عن
قال أحدهم( :)1يف اآلية الكريمة موازنة بني أصحاب اجلنة وغريهمّ ،
أصحاب اجلنة بقولهَ ﴿ :أ َفمن وعَدْ نَاه وعْدً ا حسنًا َفهو َال ِق ِ
يه﴾ [القصص ،]61 :واملراد بالوعد
َ َ َُ
ُ َ
َ ْ َ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ات َهل ُ ْم
﴿وعَدَ اهللَُّ ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
احلسن هو املغفرة واجلنة ،كام قال تعاىلَ :
الص َ
ِ
ِ
عرب عن املرشكني املتمتّعني بنعم الدنيا بقوله﴿ :ك ََم ْن
َمغْف َر ٌة َو َأ ْج ٌر عَظي ٌم﴾ [املائدة ،]9 :كام ّ
م َّتعنَاه متَاع ْ ِ
احل َياة الدُّ ْن َيا﴾ [القصص]61 :
َ ْ ُ َ َ َ
قال آخر( :)2ثم يشري إىل ّ
أن املوازنة باطلة ،فأين أصحاب اجلنة املتمتّعني بقصورها
ومناظرها املونقة ونعيمها الدائم ،وبني اآلخرين الذين ُحي َرضون إىل احلساب واجلزاء ،كام
قال تعاىلُ ﴿ :ث َّم ُه َو َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ِم َن املُْ ْح َ ِ
رضي َن﴾ [القصص ،]61 :أي املُساقني قهر ًا حتى
رهبم للحساب واجلزاء.
حيرضوا عند ّ
قال آخر( :)3وحاصل هذه اآلية الكريمة والتي سبقتها أنه ال يمكن أن تقاس نعم
اآلخرة بنعم الدنيا كام ال يقاس أصحاب اجلنة بأصحاب النار ،فعىل هؤالء املتقاعدين عن
اإليامن بالنبي



ممّن خيافون االستالب واخلطف ،أن يفكّروا يف النعمتني واملصريين،

وخيتاروا أحدمها.

( )3منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.449 /20 ،

( )1منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.449 /20 ،
( )2منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.449 /20 ،
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قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة تسلية للمؤمنني وبيان للفرق
العظيم بينهم وبني غريهم من املعاندين اجلاحدين الذين حياربوهنم ،ويف ذلك دعوة هلم
لعدم النزول ملستواهم.
﴿و َو َّص ْينَا ْ ِ
اإلن َْس َ
ان بِ َوالِدَ ْي ِه ُح ْسنًا
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
اك لِ ُت ْ ِ
اهدَ َ
رش َك ِيب َما َل ْي َس َل َك بِ ِه ِع ْل ٌم َف َال ُتطِ ْع ُه َام إِ َ َّيل َم ْر ِج ُع ُك ْم َف ُأ َن ِّب ُئ ُك ْم بِ َام ُكنْ ُت ْم
َوإِ ْن َج َ
َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [العنكبوت]8 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف سعد بن أيب وقاص وذلك أنه ملا أسلم قالت له أمه
محنة :يا سعد بلغني أنك صبوت فواهلل ال يظلني سقف بيت من الضح والريح وال آكل وال
أرشب حتى تكفر بمحمد  وترجع إىل ما كنت عليه ،وكان أحب ولدها إليها ،فأبى
سعد ،فصربت هي ثالثة أيام مل تأكل ومل ترشب ومل تستظل بظل حتى غيش عليها ،فأتى
سعد النبي  وشكا ذلك إليه ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية والتي يف لقامن واألحقاف(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة يدعو اهلل تعاىل إىل الرب بالوالدين واحلدب
عليهام ،وأن هلام حق اإلحسان والطاعة ..فاإلحسان إىل الوالد باإلنفاق ،وإىل الوالدة
باإلشفاق ،إال إذا حرضاه عىل الرشك وأمراه باملتابعة عىل دينهام إذا كانا مرشكني ،فإنه ال
يطيعهام ىف ذلك ،ثم بني أن من يعمل الصاحلات يدخله اهلل ىف زمرة األنبياء واألولياء،
ويؤتيه من الكرامة والدرجة الرفيعة والزلفى عنده مثل ما أوتى هؤالء.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )3دعوة لإلحسان للوالدين

( )3سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.338
( )2تفسري املراغي ()116 /20
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والرب هبام ،ولكن ال عىل حساب اإليامن ومقتضياته.
ِ ِ
الرو ُم ِيف َأ ْدنَى ْاألَ ْر ِ
ض
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :امل ُغل َبت ُّ
َو ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد َغ َلبِ ِه ْم َس َيغْلِ ُب َ
ون ِيف بِ ْض ِع ِسنِنيَ هللَِّ ْاألَ ْم ُر ِم ْن َق ْب ُل َو ِم ْن َب ْعدُ َو َي ْو َمئِ ٍذ َي ْف َر ُح
ِ
ون بِن ْ ِ
املُْؤْ ِمنُ َ
يم﴾ [الروم 1 :ـ ]5؟
الرح ُ
ْرص َم ْن َي َشا ُء َو ُهوا ْل َع ِزيزُ َّ
َرص اهللَِّ َين ُ ُ
قال أحدهم :روي أن كرسى بعث جيشا إىل الروم واستعمل عليهم رجال يسمى
شهريراز ،فسار إىل الروم بأهل فارس وظهر عليهم ،فقتلهم وخرب مدائنهم وقطع
زيتوهنم ،وقد كان قيرص بعث رجال يدعى حينس فالتقى مع شهريراز بأذرعات وبرصى
وهي أدنى الشام إىل أرض العرب ،فغلب فارس الروم ،وبلغ ذلك النبي  وأصحابه
بمكة ،فشق ذلك عليهم ،وفرح الكفار وشتموا ،فلقوا أصحاب النبي  فقالوا :إنكم أهل
كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون ،وقد ظهر إخواننا من أهل فارس عىل إخوانكم
من الروم ،وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي عن أيب سعيد اخلدري قال :ملا كان يوم بدر ظهرت الروم
عىل فارس ،فأعجب املؤمنون بذلك(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3هتدف هذه اآليات الكريمة إىل تقوية قلوب املؤمنني الذين كانوا
يتعرضون للمحن الشداد يف مكة ،وإشعارهم بأن اإلرادة اإلهلية هي التي تقف وراء ما
جيري يف ساحة احلياة من قضايا وأحداث ،وقد ذكرت لذلك مثاال من الواقع ،وهو هزيمة
الروم يف املعركة التي دارت بينهم وبني الفرس ،وذكرت أن هذه اهلزيمة سيعقبها الظفر،
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وسيكون الغالب مغلوبا واملغلوب غالبا ،بعد بضع سنني ،ولذلك ،فليثق املؤمنون برهبم،
وليستعينوا به يف مواجهة املرشكني املغرتين بقوهتم ،وال يعيشوا القلق واالضطراب عىل
مصريهم ،فإنه نعم املوىل ونعم النصري.
قال آخر( :)1وهي تندرج ضمن ما يوحى إىل النبي  من أخبار عن احلوادث
املستقبلية ،كام أخرب اهلل تعاىل نبي اهلل صالح عليه السالم عن مصري قومه حيث قال:
ِ
ِ ِ
َري َمك ُْذ ٍ
وب﴾ [هود ،]65 :ومثله أخرب
﴿ َف َع َق ُر َ
وها َف َق َال َمت َ َّت ُعوا يف َدار ُك ْم َث َال َث َة َأ َّيا ٍم َذل َك َوعْدٌ غ ْ ُ
اهلل تعاىل رسول اهلل  واملؤمنني عن هزيمة جيش عرمرم يف املنطقة يف مدة ال تزيد عن
تسع سنني ،وهو هزيمة الفرس بعد غلبتهم عىل الروم.
قال اإلمام :بورك فيكام ،وبذلك ،ففي اآلية

الكريمة()2

إخبار برسعة تقلب

األحوال ،وأن املنهزم قد يتحول إىل منترص ،ويف فرتة قصرية ،وهو ما يدعو إىل العمل
واجلد ،وعدم اخلضوع لليأس واإلحباط ،خاصة مع التأييد الغيبي الذي حيظى به املؤمنون.
ِ
ِ
الساع َِة َو ُينَزِّ ُل
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ عنْدَ ُه ع ْل ُم َّ
ِ
ب َغدً ا َو َما تَدْ ِري َن ْف ٌس بِ َأ ِّي َأ ْر ٍ
ض
ا ْل َغ ْي َث َو َي ْع َل ُم َما ِيف ْاألَ ْر َحا ِم َو َما تَدْ ِري َن ْف ٌس َما َذا َتكْس ُ

ِ
يم َخبِ ٌري﴾ [لقامن]34 :؟
َمت ُ ُ
وت إِ َّن اهللََّ عَل ٌ

قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف بعض أهل البادية ،أتى النبي  فسأله عن الساعة
ووقتها ،وقال :إن أرضنا أجدبت ،فمتى ينزل الغيث وتركت امرأيت حبىل فامذا تلد؟ وقد
علمت أين ولدت فبأي أرض أموت؟ فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)3
قال آخر :ومثله ما روي أن رجال جاء بفرس له يقودها عقوق ومعها مهر هلا يتبعها،
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فقال له :من أنت؟ قال( :أنا نبي اهلل) ،قال :ومن نبي اهلل؟ قال( :رسول اهلل) ،قال :متى
تقوم الساعة ،قال رسول اهلل ( :غيب وال يعلم الغيب إال اهلل) ،قال :متى متطر السامء؟
قال( :غيب وال يعلم الغيب إال اهلل) ،قال :ما يف بطن فريس هذه؟ قال( :غيب وال يعلم
الغيب إال اهلل) ،قال :أرين سيفك ،فأعطاه النبي  سيفه فهزه الرجل ثم رده إليه فقال
النبي ( : أما إنك مل تكن لتستطيع الذي أردت) ،قال :وقد كان الرجل قال :أذهب إليه
فأسأله عن هذه اخلصال ،ثم أرضب عنقه(.)1
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة يذكّر اهلل تعاىل الذين سألوا عن موعد القيامة
بأهنا ليست هي املسألة الوحيدة اخلافية عليكم ،ففي حياتكم اليومية ،ومن بني أقرب
املسائل املرتبطة بحياتكم ومماتكم ،مسائل كثرية جتهلوهنا ..فأنتم ال تعلمون زمان نزول
قطرات املطر ،والتي ترتبط هبا حياة كل الكائنات احلية ،وإنام تتوقعوهنا عىل أساس احلدس
والظن والتخمني ..وكذلك زمان تكونكم يف بطون األمهات وخصائص اجلنني فال علم
ألحد منكم بذلك ..ومثل ذلك مستقبلكم القريب ،أي حوادث الغد ،وكذلك مكان
موتكم وتوديعكم للحياة ،خاف عىل اجلميع ..فإذا كنتم جاهلني هبذه املسائل القريبة من
حياتكم واملتصلة هبا ،فال جمال للعجب من عدم علمكم بلحظة قيام القيامة.
قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )3دعوة لإليامن بعلم اهلل املطلق
بكل َشء ،وحتذير من الوقوع يف فخاخ أدعياء العلم بالغيب.
َان َف ِ
َان ُمؤْ ِمنًا ك ََم ْن ك َ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َم ْن ك َ
اس ًقا
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َال َي ْست َُو َ
ون﴾ [السجدة]18 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف عيل بن أيب طالب والوليد بن عقبة ،فقد قال الوليد
بن عقبة بن أيب معيط لعيل بن أيب طالب :أنا أحد منك سنانا ،وأبسط منك لسانا ،وأمأل
للكتيبة منك؛ فقال له عيل :اسكت فإنام أنت فاسق ،فنزلت ،يعني باملؤمن عليا ،وبالفاسق
الوليد بن عقبة(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2ملا تقدم يف آيات سابقة ذكر املجرمني ومصريهم ،ثم املؤمنني وما
أعد هلم من قرة أعني ،جاءت اآلية الكريمة لنفي أي موازنة بني الطائفتني ،ذلك أن بينهام
بون بعيد ،فأين املعتقد باهلل سبحانه وصفاته وأنبيائه ورسله ،امللتزم باملنهج اإلهلي يف حياته،
من الفاسق املنكر لصفات اهلل ورسله ورشائعه التابع هلواه يف حياته!؟ َ
﴿ال َي ْست َُو َ
ون﴾
[السجدة ]18 :عند اهلل.
قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة بيان للفروق الشاسعة بني
املؤمنني امللتزمني بطاعة اهلل والفاسقني املنحرفني عنها ،ويتجىل الفرق عندما يكون املؤمن
عليا ،والفاسق الوليد.
﴿و َما َج َع َل َأ ْد ِع َيا َء ُك ْم َأ ْبنَا َء ُك ْم
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
احل َّق و ُه ِ
َذلِ ُكم َقو ُل ُكم بِ َأ ْفو ِ
اه ُك ْم َواهللَُّ َي ُق ُ
السبِ َيل﴾ [األحزاب]4 :؟
ْ ْ ْ َ
وهيدي َّ
ول ْ َ َ َ ْ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف زيد بن حارثة كان عبدا لرسول اهلل  فأعتقه وتبناه
قبل الوحي ،فلام تزوج النبي  زينب بنت جحش ،وكانت حتت زيد بن حارثة ،قالت
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اليهود واملنافقون :تزوج حممد امرأة ابنه وهوينهى الناس عنها (.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة إبطال ملا كان ىف اجلاهلية وصدر اإلسالم من
أنه :إذا تبنى الرجل ابن غريه أجريت عليه أحكام االبن النسبي ،ثم أكد ذلك بقولهَ ﴿ :ذلِ ُك ْم
َقو ُل ُكم بِ َأ ْفو ِ
اه ُك ْم﴾ [األحزاب ]4 :أي هذا الذي تقدم من قول الرجل المرأته :أنت عىل كظهر
ْ ْ َ
أمي ،ودعاء من ليس بابنه أنه ابنه إنام هو قولكم بأفواهكم ،ال حقيقة له ،فال تصري الزوجة
أما ،وال يثبت هبذا الدعاء دعوى النسب.
﴿واهللَُّ َي ُق ُ
احل َّق َو ُه َو َ ْهي ِدي
قال آخر( :)3وختم اهلل تعاىل اآلية الكريمة بقولهَ :
ول ْ َ
السبِ َيل﴾ [األحزاب ]4 :أي أن اهلل هو الصادق ،الذي يقول احلق وبقوله يثبت نسب من أثبت
َّ
نسبه ،وبه تكون املرأة أما إذا حكم بذلك ،وهو يبني لعباده سبيل احلق ،وهيدهيم إىل طريق
الرشاد ،فدعوا قولكم ،وخذوا بقوله عز اسمه.
قال اإلمام :بورك فيكام ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )4دعوة إىل تقديم الرشيعة عىل
األعراف والتقاليد يف كل َشء؛ فاحلالل ما أحله اهلل ال ما أحلته األعراف والتقاليد ،واحلرام
كذلك.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلِ :
﴿م َن املُْؤْ ِمنِنيَ ِر َج ٌال َصدَ ُقوا َما
َاهدُ وا اهللََّ َع َل ْي ِه َف ِمن ُْه ْم َم ْن َق َىض ن َْح َب ُه َو ِمن ُْه ْم َم ْن َينْتَظِ ُر َو َما َبدَّ ُلوا َت ْب ِد ًيال﴾ [األحزاب]23 :؟
ع َ
قال أحدهم :روي عن أنس قال :غاب عمي أنس بن النرض عن قتال بدر ،فشق
عليه ملا قدم وقال :غبت عن أول مشهد شهده رسول اهلل  واهلل لئن أشهدين اهلل سبحانه
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قتاال لريين اهلل ما أصنع ،فلام كان يوم أحد انكشف املسلمون فقال :اللهم إين أبرأ إليك مما
جاء به هؤالء املرشكون وأعتذر إليك مما صنع هؤالء ،يعني املسلمني ،ثم مشى بسيفه فلقيه
سعد بن معاذ فقال :أي سعد ،والذي نفيس بيده إين ألجد ريح اجلنة دون أحد ،فقاتلهم
حتى قتل ،قال أنس :فوجدناه بني القتىل به بضع وثامنون جراحة من بني رضبة بالسيف
وطعنة بالرمح ورمية بالسهم ،وقد مثلوا به ،وما عرفناه حتى عرفته أخته ببنانه ،وكنا نقول:
أنزلت هذه اآلية فيه ويف أصحابه(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2ملا أخرب اهلل تعاىل عن املنافقني والذين يف قلوهبم مرض بنقض العهد
َان ع َْهدُ اهللَِّ َم ْس ُئ ً
ون ْاألَ ْد َب َار َوك َ
َاهدُ وا اهللََّ ِم ْن َق ْب ُل َال ُي َو ُّل َ
وال﴾ [األحزاب:
﴿و َل َقدْ كَا ُنوا ع َ
وقالَ :
 ]15وكان تويل األدبار من صفات املنافقني ،صار الثبات واالستعداد للقاء العدو والعزم
عىل بذل النفس والنفيس من صفات املؤمنني ،ولذلك قال يف هذه اآلية الكريمةِ :
﴿م َن
َاهدُ وا اهللََّ َع َل ْي ِه﴾ [األحزاب ،]23 :أي عملوا بعهدهم وحققوه،
املُْؤْ ِمنِنيَ ِر َج ٌال َصدَ ُقوا َما ع َ
وهم عىل طائفتني ..أوالمها ﴿ َف ِمن ُْه ْم َم ْن َق َىض ن َْح َب ُه﴾ [األحزاب ،]23 :أي وىف بعهده
﴿و ِمن ُْه ْم َم ْن َينْتَظِ ُر﴾
واستشهد ،ولعله إشارة إىل من استشهد يوم بدر وأحد ..وثانيهام َ
﴿و َما َبدَّ ُلوا َت ْب ِد ًيال﴾ [األحزاب ،]23 :أي مل
[األحزاب ]23 :الشهادة وحتقيق ما عاهد اهلل عليهَ ،
يغريوا العهد الذي عاهدوا اهلل عليه ،كام غريه املنافقون.
قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )3دعوة لاللتحاق بزمر املؤمنني
الصادقني املوفني بعهودهم ،وأول عالماهتم الثبات وعدم التبديل ،وفيها إشارة إىل أن هناك
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من سيبدل ويغري من أصحاب رسول اهلل  ،فلذلك جيب احلذر منهم ومن تبديالهتم
وتغيرياهتم.
ِ ِ
ب َعنْ ُك ُم
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِن ََّام ُي ِريدُ اهللَُّ ل ُي ْذه َ
الرجس َأ ْه َل ا ْلبي ِ
ت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْط ِه ًريا﴾ [األحزاب]33 :؟
َْ
ِّ ْ َ
قال أحدهم :روي عن أيب سعيد قال :نزلت يف مخسة :يف النبي  وعيل وفاطمة
واحلسن واحلسني عليهم السالم(.)1
قال آخر :ومثله ما روي عن أم سلمة :أن النبي  كان يف بيتها ،فأتته فاطمة بربمة
فيها خزيرة ،فدخلت هبا عليه ،فقال هلا( :ادعي يل زوجك وابنيك) ،قالت :فجاء عيل
وحسن وحسني ،فدخلوا فجلسوا يأكلون من تلك اخلزيرة وهوعىل منامة له ،وكان حتته
كساء خيربي ،قالت :وأنا يف احلجرة أصيل ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية ،فأخذ فضل الكساء
فغشاهم به ،ثم أخرج يديه فألوى هبام إىل السامء ،ثم قال( :اللهم هؤالء أهل بيت وخاصتي
وحاميتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا) ،قالت :فأدخلت رأيس البيت فقلت:
وأنا معكم يا رسول اهلل ،قال( :إنك إىل خري ،إنك إىل خري) ()2

قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم :يف هذه اآلية الكريمة إشادة بفضل اهلل تعاىل عىل أهل بيت النبوة،
وتطهريهم من الرجس واخلطايا واألخطاء التي حتول بينهم وبني األدوار التي هيئت هلم.
قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )3بيان الصطفاء اهلل تعاىل
اخلاص ألهل بيت النبوة ،مثلام اصطفى آل غريه من األنبياء عليهم السالم ..وفيه إشادة

( )3سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.353
( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.354
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هبم وبطهارهتم ودعوة إىل التمسك هبم لذلك.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِ َّن املُْسلِ ِمنيَ واملُْسلِام ِ
ت َواملُْؤْ ِمنِنيَ
َ ْ َ
ْ
ات والصابِ ِرين والصابِر ِ
اد َق ِ
اد ِقنيَ والص ِ
َات والص ِ
َات وا ْل َقانِتِنيَ وا ْل َقانِت ِ
واملُْؤْ ِمن ِ
ات
َ َّ
َ َّ
َ َّ
َ
َ
َ
َ َ َّ َ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
اش ِعنيَ و ْ ِ ِ
اخل ِ
احلافِظِنيَ
الصائمنيَ َو َّ
اخلاش َعات َواملُْت ََصدِّ قنيَ َواملُْت ََصدِّ َقات َو َّ
َ َ
َو ْ َ
الصائ َامت َو ْ َ
الذاكِر ِ
ِ
ِ
ُفروجهم و ْ ِ ِ
ات َأعَدَّ اهللَُّ َهل ُ ْم َمغ ِْف َر ًة َو َأ ْج ًرا عَظِ ًيام﴾
احلاف َظات َوال َّذاك ِري َن اهللََّ كَث ًريا َو َّ َ
ُ َ ُ ْ َ َ
[األحزاب]35 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف أسامء بنت عميس ملا رجعت من احلبشة معها
زوجها جعفر بن أيب طالب ،حيث دخلت عىل نساء النبي  فقالت :هل نزل فينا َشء
من القرآن؟ قلن :ال ،فأتت النبي  فقالت :يا رسول اهلل إن النساء لفي خيبة وخسار،
قال( :ومم ذلك؟) قالت :ألهنن ال يذكرن باخلري كام يذكر الرجال ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف اآلية الكريمة تسوية بني الرجل واملرأة يف مقام التكليف واجلزاء،
وهذا ما جيعل للمرأة وجودها الكامل مع الرجل ،إذا ارتبطا برباط الزوجية ..وإال فإن أي
حيف يدخل عىل وجودها ـ بحكم الرشيعة ـ حيلها من االلتزام بأحكام هذه الرشيعة وآداهبا،
إذ كانت ـ واألمر كذلك ـ غري مالكة أمرها عىل الوجه الذي حتقق فيه ذاتيتها ،وحترر فيه
إرادهتا ،ومتىض به مشيئتها.
قال آخر( :)3وقد ذكرت اآلية الكريمة هنا عرشة أوصاف للرجال والنساء ،من
حققها من أى من الرجال والنساء ،استحق ما وعد اهلل به من املغفرة واألجر العظيم.

( )3التفسري القرآين للقرآن ()709 /11

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.355
( )2التفسري القرآين للقرآن ()708 /11
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قال آخر( :)1وهي ال تعترب اجتامع هذه األوصاف رشطا يف تلقى اجلزاء الذي وعد
اهلل سبحانه وتعاىل به ،ذلك أنه يكفى أن حيقق املرء وصفا واحدا منها ،فيكون أهال لتلقى
هذا اجلزاء ..لكن عند التدبر سنجد أن أي وصف من هذه األوصاف إذا حققه املرء حتقيقا
كامال ،كان يف الوقت نفسه ،حمققا ،جامعا لألوصاف األخرى كلها.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية

الكريمة()2

بيان بأن النساء شقائق

الرجال ،وكل التكاليف التي كلف هبا الرجال كلف هبا النساء ،إال ما ورد فيه التخصيص.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلُ ﴿ :ت ْر ِجي َم ْن ت ََشا ُء ِمن ُْه َّن َو ُتؤْ ِوي
ِ
ِ
حيزَ َّن
إِ َل ْي َك َم ْن ت ََشا ُء َو َم ِن ا ْب َت َغ ْي َت مم َّ ْن عَزَ ْل َت َف َال ُجن َ
َاح َع َل ْي َك َذل َك َأ ْدنَى َأ ْن َت َق َّر َأ ْع ُينُ ُه َّن َو َال َ ْ

ني بِ َام آ َت ْيت َُه َّن ُك ُّل ُه َّن َواهللَُّ َي ْع َل ُم َما ِيف ُق ُلوبِ ُك ْم َوك َ
َان اهللَُّ عَلِ ًيام َحلِ ًيام﴾ [األحزاب]51 :؟
َو َي ْر َض ْ َ

قال أحدهم :روي أهنا نزلت حني غار بعض نساء النبي  وآذينه بالغرية فطلبن
زيادة النفقة ،فهجرهن رسول اهلل شهرا حتى نزلت آية التخيري ،وأمر اهلل تعاىل أن خيريهن
بني الدنيا واآلخرة ،وأن خييل سبيل من اختارت الدنيا ويمسك منهن من اختارت اهلل
سبحانه ورسوله عىل أهنن أمهات املؤمنني وال ينكحن أبدا ،وعىل أن يؤوي إليه من يشاء
ويرجي منهن إليه من يشاء ،فرضني به قسم هلن أومل يقسم ،أوفضل بعضهم عىل بعض
بالنفقة والقسمة والعرشة ،ويكون األمر يف ذلك إليه يفعل ما يشاء ،فرضني بذلك كله،
فكان رسول اهلل  مع ما جعل اهلل تعاىل له من التوسعة يسوي بينهن يف القسمة(.)3
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4هذه اآلية الكريمة تتضمن حكام خاصا بالنبي  وهو أن الرجل

( )1التفسري القرآين للقرآن ()709 /11

( )3أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.356

( )2سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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إذا كان له أكثر من زوجة جيب عليه تقسيم املضاجعة بينهن ،ففي كل ليلة عند واحدة منهن،
وأما النبي  فقد استثني من هذا احلكم.
قال آخر( :)1ثم بني احلكمة يف ذلك ،وأنه ىف مصلحتهن ،فقالَ ﴿ :ذلِ َك َأ ْدنَى َأ ْن َت َق َّر
ني ِب َام آ َت ْيت َُه َّن ُك ُّل ُه َّن﴾ [األحزاب ]51 :أي إهنن إذا علمن أن اهلل قد وضع
حيزَ َّن َو َي ْر َض ْ َ
َأ ْع ُينُ ُه َّن َو َال َ ْ
عنك احلرج ىف القسم ،فإن شئت قسمت ،وإن شئت مل تقسم ال جناح عليك ىف أى ذلك
فعلت ،وأنت مع هذا تقسم هلن اختيارا منك ال وجوبا عليك ،فرحن بذلك ،واستبرشن
به ،واعرتفن بمنتك عليهن ىف قسمك هلن ،وتسويتك بينهن ،وإنصافك هلن ،وعدلك
بينهن.
﴿واهللَُّ َي ْع َل ُم َما ِيف ُق ُلوبِ ُك ْم﴾ [األحزاب ]51 :من امليل إىل
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ :
بعضهن دون بعض مما ال يمكن دفعه ،ومن الرضا بام دبر له ىف حقهن من تفويض األمر
إليه  ..وىف هذا حث عىل حتسني ما ىف القلوب ،ووعيد ملن مل يرض منهن بام دبر اهلل له من
ذلك ،وفوضه إىل مشيئته ،وبعث عىل تواطؤ قلوهبن ،والتصايف بينهن ،والتوافق عىل رضا
﴿وك َ
َان اهللَُّ عَلِ ًيام َحلِ ًيام﴾ [األحزاب ]51 :أي وكان اهلل عليام بالرسائر ،حليام فال
رسول اهلل َ ..
يعاجل أهل الذنوب بالعقوبة ،ليتوب منهم من شاء له أن يتوب ،وينيب من ذنوبه من
ينيب.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة بيان لفضل اهلل تعاىل عىل
رسوله  بإباحة ما أبيح له يف شأن النساء ،ليكون ذلك فتنة للذين جيهلونه ،ألن رسول اهلل
 ظل أكثر شبابه وعمره مع زوجة واحدة ،وما أبيح له ذلك يف آخر عمره إال ليتبني
املخلص الصادق من الذي حتجبه أمثال هذه األمور.
( )2تفسري املراغي ()25 /22

( )1تفسري املراغي ()25 /22
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ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َال تَدْ ُخ ُلوا
ِ
ِ
َري نَاظِ ِري َن إِنَا ُه َو َلكِ ْن إِ َذا ُد ِعي ُت ْم َفا ْد ُخ ُلوا َفإِ َذا َط ِع ْم ُت ْم
ُب ُي َ
وت النَّبِ ِّي إ َّال َأ ْن ُيؤْ َذ َن َل ُك ْم إ َىل َط َعا ٍم غ ْ َ
َفا ْنت َِرشوا و َال مس َت ْأنِ ِسنيَ ِحل ِد ٍ
يث إِ َّن َذلِ ُك ْم ك َ
َان ُيؤْ ِذي النَّبِ َّي َف َي ْست َْحيِي ِمنْ ُك ْم َواهللَُّ َال َي ْست َْحيِي
َ
ُ َ ُ ْ
ِ
وب ُك ْم َو ُق ُل ِ ِ
اب َذلِ ُك ْم َأ ْط َه ُر لِ ُق ُل ِ
وه َّن ِم ْن َو َر ِاء ِح َج ٍ
وهب َّن
اس َأ ُل ُ
احل ِّق َو ِإ َذا َس َأ ْل ُت ُم ُ
وه َّن َمتَاعًا َف ْ
م َن ْ َ

ِ
َان َل ُك ْم َأ ْن ُتؤْ ُذوا َر ُس َ
اج ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه َأ َبدً ا إِ َّن َذلِ ُك ْم ك َ
َو َما ك َ
َان ِعنْدَ
ول اهللَِّ َو َال َأ ْن َتنْك ُحوا َأزْ َو َ
اهللَِّ عَظِ ًيام﴾ [األحزاب]53 :؟

قال أحدهم :روي أنه ملا تزوج رسول اهلل  بزينب بنت جحش أومل عليها بتمر
وسويق وذبح شاة ،قال أنس :وبعثت إليه أمي أم سليم بحيس يف تور من حجارة ،فأمرين
النبي  أن أدعوأصحابه إىل الطعام فدعوهتم ،فجعل القوم جييئون فيأكلون فيخرجون،
ثم جييء القوم فيأكلون وخيرجون ،فقلت :يا نبي اهلل قد دعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه،
فقال( :ارفعوا طعامكم) فرفعوا فخرج القوم وبقي ثالثة أنفار يتحدثون يف البيت ،فأطالوا
املكث ،وتأذى منهم رسول اهلل  وكان شديد احلياء ،فنزلت هذه اآلية ،ورضب رسول
اهلل  بيني وبينه سرتا(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2بعد أن ذكر اهلل تعاىل حال النبي  مع أمته بقولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النَّبِ ُّي إِنَّا
َأرس ْلن َ ِ
رشا َون َِذ ًيرا﴾ [األحزاب ]45 :أردف ذلك بيان حال املؤمنني معه  إرشادا
ْ َ
َاك َشاهدً ا َو ُم َب ِّ ً
ملا جيب عليهم نحوه من االحرتام والتعظيم ىف خلوته وىف املإل.
قال آخر( :)3ويف اآلية الكريمة آداب دعا اهلل تعاىل عباده إىل أن يتخلقوا هبا ،ملا فيها

( )3تفسري املراغي ()28 /22

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.357
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من احلكم االجتامعية واملزايا العمرانية ،وأوهلا ما عرب عنه بقولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َال
ِ
ِ
َري نَاظِ ِري َن إِنَا ُه﴾ [األحزاب ،]53 :أي أهيا
تَدْ ُخ ُلوا ُب ُي َ
وت النَّبِ ِّي إ َّال َأ ْن ُيؤْ َذ َن َل ُك ْم إ َىل َط َعا ٍم غ ْ َ
الذين آمنوا باهلل ورسوله ال تدخلوا بيوت نبيه إال أن تدعوا إىل طعام تطعمونه غري منتظرين
إدراكه ونضجه ..إذ قبل ذلك يكون أهل البيت ىف شغل عنكم ،وقد يلبسن ثياب البذلة
والعمل فال حيسن أن تروهن وهن عىل هذه احلال ،إىل أنه ربام بدا من إحداهن ما ال حيل
النظر إليه.
﴿و َلكِ ْن إِ َذا ُد ِعي ُت ْم َفا ْد ُخ ُلوا َفإِ َذا
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل أدبا آخر ،فقالَ :
َط ِعم ُتم َفا ْنت َِرشوا و َال مس َت ْأنِ ِسنيَ ِحل ِد ٍ
يث﴾ [األحزاب ،]53 :أي ولكن إذا دعاكم رسول اهلل 
َ
ُ َ ُ ْ
ْ ْ
فادخلوا البيت الذي أذن لكم بدخوله ،فإذا أكلتم الطعام الذي دعيتم إىل أكله فتفرقوا
واخرجوا وال متكثوا فيه لتتبادلوا ألوان احلديث وفنونه املختلفة ..ثم علل ذلك بقوله﴿ :إِ َّن
َان ُيؤْ ِذي النَّبِ َّي َف َي ْست َْحيِي ِمنْ ُك ْم َواهللَُّ َال َي ْست َْحيِي ِم َن ْ
َذلِ ُك ْم ك َ
احلَ ِّق﴾ [األحزاب ،]53 :أي إن
ذلك اللبث واالستئناس والدخول عىل هذا الوجه كان يؤذى النبي  ،ألنه كان يمنعه من
قضاء بعض حاجاته ،إىل ما فيه من تضييق املنزل عىل أهله ،لكنه كان يستحيى من
إخراجكم ومنعكم مما يؤذيه ،واهلل مل يرتك احلق وأمركم باخلروج ،وىف هذا إيامء إىل أن اللبث
حيرم عىل املدعو إىل طعام بعد أن يطعم إذا كان ىف ذلك أذى لرب البيت ،ولو كان البيت
غري بيت النبي  فالتثقيل مذموم ىف كل مكان ،حمتقر لدى كل إنسان.
وه َّن
اس َأ ُل ُ
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل أدبا آخر ،فقالَ ﴿ :وإِ َذا َس َأ ْل ُت ُم ُ
وه َّن َمتَاعًا َف ْ
ِم ْن َو َر ِاء ِح َج ٍ
اب ﴾ [األحزاب ]53 :أي وإذا سألتم أزواج رسول اهلل  ونساء املؤمنني اللواتى
لسن لكم بأزواج ،شيئا تتمتعون به من ماعون وغريه فاطلبوا منهن ذلك من وراء سرت
( )2تفسري املراغي ()30 /22

( )1تفسري املراغي ()29 /22
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بينكم وبينهن.
ِ

ِ

قال آخر( :)1ثم بني سبب ما تقدم بقولهَ ﴿ :ذل ُك ْم َأ ْط َه ُر ل ُق ُلوبِ ُك ْم َو ُق ُل ِ
ن﴾ [األحزاب:
وهبِ َّ
 ،]53أي ذلك الدخول باإلذن وعدم االستئناس لألحاديث أطهر لقلوبكم وقلوهبن من
وساوس الشيطان والريب ،ألن العني رسول القلب ،فإذا مل تر العني مل يشته القلب ،فالقلب
عند عدم الرؤية أطهر ،وعدم الفتنة حينئذ أظهر.
قال آخر( :)2وملا ذكر اهلل تعاىل ما ينبغى من اآلداب حني دخول بيت رسول اهلل 
َان َل ُك ْم َأ ْن ُتؤْ ُذوا َر ُس َ
﴿و َما ك َ
ول اهللَِّ﴾
أكده بام حيملهم عىل مالطفته وحسن معاملته بقولهَ :
[األحزاب ]53 :أي وما كان ينبغى لكم أن تفعلوا ىف حياته  فعال يتأذى به ويكرهه كاللبث
واالستئناس للحديث الذي كنتم تفعلونه ،فإن الرسول يسعى خلريكم ومنفعتكم يف دنياكم
وآخرتكم ،فعليكم أن تقابلوا باحلسنى كفاء جليل أعامله.
﴿و َال
قال آخر :وملا كان رسول اهلل  قد قرص عىل زوجاته قرصهن اهلل عليه بقولهَ :
ِ
اج ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه َأ َبدً ا﴾ [األحزاب ]53 :أي وال تتزوجوا أزواجه أبدا من بعد
َأ ْن َتنْك ُحوا َأزْ َو َ
مفارقتهن بموت أو طالق ،زيادة يف رشفه ،وإظهارا لعظمته وجالله ،وألهنن أمهات
املؤمنني ،واملرء ال يتزوج أمه.
قال آخر( :)3ثم بني السبب فيام تقدم بقوله﴿ :إِ َّن َذلِ ُك ْم ك َ
َان ِعنْدَ

ِ

يام﴾ [األحزاب:
اهللَِّ عَظ ً

 ]53أي إن ذلك اإليذاء وزواج نسائه من بعده أمر عظيم ،وخطب جلل ،ال يقدر قدره غري
اهلل تعاىل ،وال خيفى ما يف هذا من شديد الوعيد وعظيم التهديد عىل هذا العمل ،إىل ما فيه
من تعظيم شأن الرسول وإجياب حرمته حيا وميتا.
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قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )1دعوة اللتزام آداب الضيافة،
وخاصة إن كان الداعي ممن وكلت هبم الوظائف الكربى التي حتتاج إىل تفرغه.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :و َلو بس َط اهللَُّ الرزْ َق لِ ِعب ِ
اد ِه َل َبغ َْوا
َ
ِّ
َ ََ
ض و َلكِن ينَزِّ ُل بِ َقدَ ٍر ما ي َشاء إِ َّنه بِ ِعب ِ
اد ِه َخبِ ٌري َب ِص ٌري﴾ [الشورى]27 :؟
َ َ ُ ُ َ
ِيف ْاألَ ْر ِ َ ْ ُ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف قوم من أهل الصفة متنوا سعة الدنيا والغنى ..وقال
خباب بن األرت :فينا نزلت هذه اآلية ،وذلك أنا نظرنا إىل أموال قريظة والنضري فتمنيناها،
فأنزل اهلل تبارك وتعاىل هذه اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3هذه اآلية الكريمة جواب عىل إشكال قد يرد عىل اخلواطر ،وهو أنه
سبحانه وعد أن يستجيب دعاء الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ،لكن كثريا منهم يلتمسون
الغنى ،فال يصيبهم ويطلبون البسط يف الرزق ،فال يستجاب هلم ،فجاءت هذه اآلية تذكر
أن تقسيم األرزاق نابع عن حماسبة دقيقة من جانب اخلالق يف مورد عباده.
ِ ِ ِِ
ِ
ري﴾ [الشورى:
قال آخر( :)4ويشهد لذلك قوله يف فاصلة اآلية﴿ :إ َّن ُه بِع َباده َخبِ ٌري َبص ٌ
 ،]27فهو يرزق كل شخص وفق ما تقتضيه احلكمة واملصلحة ،فإن كثرة املال مدعاة لألرش
والبطر ،واالستكبار والطغيان ،كام قال تعاىل﴿ :ك ََّال إِ َّن ْ ِ
اإلن َْس َ
اس َت ْغنَى﴾
ان َل َي ْطغَى َأ ْن َرآ ُه ْ
الرزْ َق
[العلق 6 :ـ  ،]7وألجل ذلك ربام ال يستجاب دعاء العباد ،كام قال تعاىلَ :
﴿و َل ْو َب َس َط اهللَُّ ِّ
لِ ِعب ِ
اد ِه َل َبغ َْوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َو َلكِ ْن﴾ [الشورى ]27 :ألجل صيانة العباد عن البغي ﴿ ُينَزِّ ُل بِ َقدَ ٍر﴾
َ
[الشورى ]27 :أي بمقدار وتعيني خاص ﴿ َما َي َشا ُء﴾ [الشورى ]27 :اهلل سبحانه ال ما يشاء العباد،
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﴿إِ َّنه بِ ِعب ِ
اد ِه َخبِ ٌري﴾ [الشورى ]27 :بمصاحلهم ﴿ َب ِص ٌري﴾ [الشورى ]27 :بأحواهلم.
ُ َ
قال اإلمام :بورك فيكام ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )1دعوة للتأمل يف حكمة اهلل
تعاىل يف توزيع األرزاق ،ويف كل َشء؛ فاهلل ال يصدر منه إال العدل والرمحة واحلكمة.
ِ
الر ُس ِل َو َما
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َما ُكن ُْت بِدْ عًا م َن ُّ
وحى إِ َ َّيل َو َما َأنَا إِ َّال ن َِذ ٌير ُمبِنيٌ ﴾ [األحقاف]9 :؟
َأ ْد ِري َما ُي ْف َع ُل ِيب َو َال بِ ُك ْم إِ ْن َأتَّبِ ُع إِ َّال َما ُي َ
قال أحدهم :روي أنه ملا اشتد البالء بأصحاب رسول اهلل  رأى يف املنام أنه هياجر
إىل أرض ذات نخل وشجر وماء ،فقصها عىل أصحابه ،فاستبرشوا بذلك ورأوا فيها فرجا
مما هم فيه من أذى املرشكني ،ثم إهنم مكثوا برهة ال يرون ذلك ،فقالوا :يا رسول اهلل متى
هناجر إىل األرض التي رأيت؟ فسكت رسول اهلل  فأنزل اهلل تعاىل اآلية ..يعني ال أدري
أخرج إىل املوضع الذي رأيته يف منامي أوال؟ ثم قال( :إنام هوَشء رأيته يف منامي ما أتبع
إال ما يوحى إيل) ()2

قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يظهر من صدر اآلية الكريمة أن املرشكني كانوا يستشكلون عىل
النبي  بعض أفعاله أو أحواله العادية ،لكن ال تتضمن اآلية بيان ما استشكلوه عليه،
ولذلك حيتمل أن تكون اآلية الكريمة إشارة إىل احلياة العادية التي كان يعيشها رسول اهلل
﴿و َقا ُلوا م ِ
ال َه َذا
 وقد جاء يف بعض اآليات هذا النوع من اإلشكال ،كام قال تعاىلَ :
َ
الرس ِ
ول َي ْأ ُك ُل ال َّط َعا َم َو َي ْم ِيش ِيف ْاألَ ْس َو ِاق َل ْو َال ُأن ِْز َل إِ َل ْي ِه َم َل ٌك َف َي ُك َ
ون َم َع ُه ن َِذ ًيرا َأ ْو ُي ْل َقى إِ َل ْي ِه
َّ ُ
ون إِ ْن َتتَّبِ ُع َ
ون َل ُه َجنَّ ٌة َي ْأ ُك ُل ِمن َْها َو َق َال ال َّظاملُِ َ
َكنْزٌ َأ ْو َت ُك ُ
ف
ورا ا ْن ُظ ْر َك ْي َ
ون إِ َّال َر ُج ًال َم ْس ُح ً

( )3منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.34 /26 ،
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رض ُبوا َل َك ْاألَ ْم َث َال َف َض ُّلوا َف َال َي ْستَطِي ُع َ
ون َسبِ ًيال﴾ [الفرقان 7 :ـ  ،]9وقد أمره اهلل تعاىل أن جييب
َ َ
ِ
الر ُس ِل﴾ [األحقاف ]9 :أي ليس يف فعايل ما يكون عىل غري مثال
بقولهُ ﴿ :ق ْل َما ُكن ُْت بِدْ عًا م َن ُّ
ممن صدر عن السالفني.
قال آخر( :)1وهكذا كانوا يطلبون من رسول اهلل  اإلخبار عن املغيبات خصوصا
فيام يرجع إىل حياهتم الشخصية ،ومن املعلوم أن اإلجابة عن مقرتحات كل إنسان يورث
﴿و َما َأ ْد ِري
اشتغال النبي  عن مهام األمور عىل فرض علمه هبا ،ولذلك ُأمر بأن يقولَ :
َما ُي ْف َع ُل ِيب َو َال بِ ُك ْم﴾ [األحقاف ،]9 :وأن ما يدريه هو اتباع ما يطلعه اهلل تعاىل عليه ،كام قال
وحى إِ َ َّيل﴾ [األحقاف ]9 :ال باإلخبار عام مل يوح إليه من املغيبات كام
تعاىل﴿ :إِ ْن َأتَّبِ ُع إِ َّال َما ُي َ
﴿و َما َأنَا إِ َّال ن َِذ ٌير ُمبِنيٌ ﴾ [األحقاف ]9 :أنذركم بآيات اهلل سبحانه ال باإلخبار عن
يقرتحون َ
الغيب.
قال اإلمام :بورك فيكام ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )2بيان لعبودية رسول اهلل 
وأن دعوته مثل دعوة سائر األنبياء عليهم السالم ،وأن وظيفته ترتبط بتبليغ دين اهلل وهداية
عباده ،وليس إطالع الناس بشؤون الغيب التي قد ال تفيدهم يف آخرهتم ،إال ما كانت
املصلحة يف إطالعهم عليه.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِنَّا َفت َْحنَا َل َك َفت ًْحا ُمبِينًا لِ َيغ ِْف َر
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْرص َك اهللَُّ
رصا ًطا ُم ْستَق ًيام َو َين ُ َ
َل َك اهللَُّ َما َت َقدَّ َم م ْن َذنْبِ َك َو َما َت َأ َّخ َر َو ُيت َّم ن ْع َم َت ُه َع َل ْي َك َو َ ْهيد َي َك َ
َرصا ع َِزيزً ا﴾ [الفتح 1 :ـ ]3؟
ن ْ ً
قال أحدهم :روي عن أنس قال :ملا رجعنا من غزوة احلديبية وقد حيل بيننا وبني
نسكنا فنحن بني احلزن والكآبة ،أنزل اهلل عز وجل ﴿إِنَّا َفت َْحنَا َل َك َفت ًْحا ُمبِينًا﴾ فقال رسول
( )2سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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اهلل ( : لقد أنزلت عيل آية هي أحب إيل من الدنيا وما فيها كلها) ( )1

قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة بيان لبعض ما أفاض اهلل تعاىل عىل نبيه  من
فتوح ،ذلك أنه ملا كان لكل عامل ثمرة جينيها من عمله ،وغاية يبتغيها منه ،كان للنبوة هناية
مطلوبة ىف هذه احلياة وثمرة تتبع هذه النهاية ،فنهاية أمر النبوة أن تلتئم األمور وجيتمع
شملها ،وتكمل نظمها التي تبنى عليها احلياة اهلنية حتى يعيش العامل ىف طمأنينة وهدوء،
ولن يتم ذلك إال بعد بث الدعوة واجلهاد العلمي والعميل بقتال األعداء وخضد شوكتهم،
ومتى تم هذا وأنقذ املستضعفون ودخل الناس ىف دين اهلل أفواجا كرها ثم طوعا انتظم أمر
النبوة ،وأدى الرسول واجبه.
قال آخر :ومن الثامر التي ذكرها اهلل تعاىل للفتح :مغفرة ما فرط من ذنبه مما يعد ذنبا
بالنظر إىل مقامه الرشيف ..ومنها متام النعمة باجتامع اإلمامة والنبوة بعد أن كانت له النبوة
وحدها ..ومنها اهلداية إىل الرصاط املستقيم ىف تبليغ الرسالة ،وإقامة مراسم الرياسة..
ومنها املنعة والعزة ونفاذ الكلمة ورهبة اجلانب ومحى الذمار ..ومنها هذا الفتح الذي كان
كفيال هبذه الشئون األربعة ،فكأنه سبحانه يقول لرسوله( :لقد بلغت الرسالة ،ونصبت ىف
العمل ،وجاهدت بلسانك وسيفك ،ومجعت الرجال والكراع والسالح ،وتلطفت
وأغلظت ،وأخلصت ىف عملك ،وفعلت ىف وجيز الزمن ما مل ينله مثلك ىف طويله ،حتى
تم ماندبناك له ،فلتجن ثامر عملك ،ولتقر عينا بام آل إليه أمرك ىف الدنيا واآلخرة)
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )3إخبار بأن اهلل تعاىل هو الذي
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يفتح ما يشاء ملن يشاء ..وفيها دعوة لتوفري القابلية واالستعداد لتحقق الفتح اإلهلي الشامل
لكل الشؤون.
َف َأ ْي ِد َ ُهي ْم َعنْ ُك ْم
﴿و ُهوا َّل ِذي ك َّ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
َان اهللَُّ ِبام َتعم ُل َ ِ
َو َأ ْي ِد َي ُك ْم َعن ُْه ْم ِب َب ْط ِن َم َّك َة ِم ْن َب ْع ِد َأ ْن َأ ْظ َف َر ُك ْم َع َل ْي ِه ْم َوك َ
ريا﴾ [الفتح:
َ ْ َ
ون َبص ً
]24؟
قال أحدهم :روي عن أنس أن ثامنني رجال من أهل مكة هبطوا عىل رسول اهلل 
من جبل التنعيم متسلحني يريدون غرة النبي  وأصحابه ،فأخذهم أرساء فاستحياهم،
فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي عن عبد اهلل بن مغفل املزين قال :كنا مع رسول اهلل 
باحلديبية يف أصل الشجرة التي قال اهلل يف القرآن ،فبينام نحن كذلك ،إذ خرج علينا ثالثون
شابا عليهم السالح فثاروا يف وجوهنا ،فدعا عليهم النبي  فأخذ اهلل تعاىل بأبصارهم
وقمنا إليهم فأخذناهم ،فقال هلم رسول اهلل ( :هل جئتم يف عهد أحد؟ وهل جعل لكم
أحد أمانا؟) فقالوا :اللهم ال ،فخىل سبيلهم ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3تشري اآلية الكريمة إىل قدرة املسلمني عىل السيطرة عىل مكة
عسكريا وفرض قوهتم عىل كل مواقعها ،حيث كانت قريش وأحالفها يف موقف املواجهة
للنبي  ومن معه ،مما جعل وقوع احلرب أمرا واردا يف أية حلظة ،ليسقط املزيد من القتىل
واجلرحى هنا وهناك ..لكن اهلل أراد أن يكف كل طرف عن اآلخر يف هذه املرحلة ،التي قد
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ال تكون للحرب فيها مصلحة ألي من الطرفني ،ال سيام بالنسبة للمسلمني ،الذين كانوا
َان اهللَُّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
﴿وك َ
ون َب ِص ًريا﴾ [الفتح ]24 :فجعلكم يف
يتطلعون إىل فتح مكة دون قتالَ ..
موضع رعايته وعنايته ،وأعطاكم من فضله الكثري ،مما هيأ لكم أمره ،ومهد لكم فعله.
قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )1تذكري بحفظ اهلل تعاىل عباده،
وخصوصا ملن ينرص دينه ..وفيها دعوة لإلقدام وعدم اخلوف ،والثقة يف فضل اهلل وحفظه.
جت ِ
اد ُل َك
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :قدْ َس ِم َع اهللَُّ َق ْو َل ا َّلتِي ُ َ
ِيف زَ و ِجها وت َْشتَكِي إِ َىل اهللَِّ واهللَُّ يسمع َحتَاور ُكام إِ َّن اهللََّ س ِميع ب ِصري ا َّل ِذين ي َظ ِ
اه ُر َ
ون ِمنْ ُك ْم
َ ُ
ْ َ َ
َ َ ْ َ ُ َُ َ
َ ٌ َ ٌ
ِ ِ ِ
ِ
اهت ْم إِ َّال ال َّالئِي َو َلدْ َهنُ ْم َوإِ َّهنُ ْم َل َي ُقو ُل َ
ون ُمنْك ًَرا ِم َن ا ْل َق ْو ِل
م ْن ن َسائ ِه ْم َما ُه َّن ُأ َّم َهاهتِ ْم إِ ْن ُأ َّم َه ُ ُ

وزُ ورا وإِ َّن اهللََّ َلع ُفو َغ ُفور وا َّل ِذين ي َظ ِ
ون ِم ْن نِ َسائِ ِه ْم ُث َّم َي ُعو ُد َ
اه ُر َ
ون ملَِا َقا ُلوا َفت َْح ِر ُير َر َق َب ٍة
َ ُ
ٌ َ
َ
َ ً َ
ون َخبِري َف َم ْن َمل َجيِدْ َف ِص َيا ُم َش ْه َر ْي ِن ُم َتتَابِ َع ْ ِ
ون بِ ِه َواهللَُّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن َيت ََام َّسا َذلِ ُك ْم ُتو َع ُظ َ
ني
ٌ
ْ
ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن َيت ََام َّسا َف َم ْن َمل ْ َي ْستَطِ ْع َفإِ ْط َعا ُم ِستِّنيَ ِم ْسكِينًا َذلِ َك لِ ُتؤْ ِمنُوا بِاهللَِّ َو َر ُسولِ ِه َوتِ ْل َك
ِ
ِ ِ
يم﴾ [املجادلة 1 :ـ ]4؟
ُحدُ و ُد اهللَِّ َول ْلكَاف ِري َن ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
قال أحدهم :روي عن عائشة قالت :تبارك الذي وسع سمعه كل َشء ،إين ألسمع
كالم خولة بنت ثعلبة ،وخيفى عيل بعضه وهي تشتكي زوجها إىل رسول اهلل  وهي
تقول :يا رسول اهلل أبىل شبايب ونثرت له بطني حتى إذا كرب سني وانقطع ولدي ظاهر مني،
اللهم إين أشكوإليك ،فام برحت حتى نزل جربيل عليه السالم هبذه اآليات(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف اآلية الكريمة حديث عن الظهار ،وذلك عىل طريقة القرآن
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الكريم ،يف انطالقه من املشكلة يف ساحة الواقع ،ليكون احلكم الرشعي الكيل متجسدا يف
وعي الناس بالواقع ،فيتحسس الناس املشكلة يف القضية اجلزئية الصغرية ،ليواجهوا احلل
يف اخلط الواسع الكبري.
قال آخر( :)1وهذا ما أثارته قصة تلك املرأة التي غضب عليها زوجها الصحايب فقال
هلا :أنت عيل كظهر أمي ،وكان اجلاهليون يرون يف ذلك لونا من ألوان الطالق ،وأسقط يف
يد املرأة هلذا األسلوب يف إهناء العالقة الزوجية ،وحاول الرجل أن يرتاجع فأبت عليه
العودة إىل العالقة ،وأرادت ،أو أراد منها ،أن تذهب إىل النبي  لتحدثه عن ذلك شاكية
له ما حدث ..واستمع النبي  إليها ،ومل يكن لديه َشء من الترشيع الذي حيل املشكلة
بطريقة العودة إىل الزوجية فيام بينهام وبدأت تلح عىل الرسول  ألن املسألة متثل مركز
اخلطورة يف حياهتا ،ومل يكن لديه َشء ،ورفعت شكواها إىل اهلل ودعته إىل االستجابة
لشكواها.
قال آخر( :)2فأنزل اهلل هذه اآليات ليعالج املسألة الكلية يف الترشيع احلاسم الذي
جيمع بني احلل يف إعادة العالقة الزوجية إىل طبيعتها الرشعية ،ألن الكلمة مل تلغ الزواج،
وبني العقوبة العملية التي ال بد من أن يتحملها الرجل قبل أن يعود إىل سابق عهده.
قال آخر( :)3وهكذا سمع اهلل قول هذه املرأة املستضعفة التي كانت تتحدث مع
﴿وت َْشتَكِي إِ َىل اهللَِّ﴾ [املجادلة ]1 :فتطلب منه حال رشعيا ،فلم تكن مقتنعة بأن هذه
النبي َ 
الكلمة الطائشة الصادرة من زوجها تستطيع إهناء الزواج ،فهي كلمة غري واقعية ،فكيف
يشبهها بأمه لتحرم عليه كام حترم عليه أمه ،فلألم عمق النسب اخلاضع حلرمة العالقة
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العضوية يف اللحم والدم ،فكيف يكون للزوجة ذلك ،فإذا مل تكن الكلمة واقعية ،فلن
يكون مضموهنا الرشعي ـ يف ما يستهدفه الزوج منها ـ واقعيا.
َاو َر ُك َام﴾ [املجادلة:
﴿واهللَُّ َي ْس َم ُع َحت ُ
قال آخر( :)1وقد عقب اهلل تعاىل عىل ذلك بقولهَ :

ِ
يع َب ِص ٌري﴾ [املجادلة ]1 :حيث يسمع كل
 ]1وهو اللطيف بعباده ،الرحيم هبم ﴿إِ َّن اهللََّ َسم ٌ
شكاواهم يف داخل ذواهتم ،ونجاواهم يف دائرة حوارهم مع اآلخرين ،ويبرص كل مواقع
احلزن واألمل يف حياهتم ..وتلك هي الرمحة اإلهلية التي حيس اإلنسان بروحيتها يف عمق
شعوره عند ما يستمع الرب العظيم الرحيم إليه وهو يطلب منه حكام رشعيا حلل مشكلته
الزوجية ،كام يطلب منه يف موقف آخر رزقا غذائيا حلل مشكلته الغذائية ..وهذا هو احلل
بكل تفاصيله الرشعية.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )2بيان للطف اهلل تعاىل بعباده،
وسامعه لشكواهم ،ورمحته هبم ..وفيها حتذير من الكذب والتعسف والظلم ،وخصوصا
املرتبط بالنساء ،وبيان لبعض أحكام الكفارات املرتبطة بذلك.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :وا َّل ِذين ي َظ ِ
اه ُر َ
ون ِم ْن نِ َسائِ ِه ْم ُث َّم
َ ُ
َ
ون ملَِا َقا ُلوا َفت َْح ِر ُير َر َق َب ٍة ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن َيت ََام َّسا َذلِ ُك ْم ُتو َع ُظ َ
َي ُعو ُد َ
ون بِ ِه َواهللَُّ بِ َام َت ْع َم ُلو َن َخبِ ٌري﴾
[املجادلة]3 :؟
قال أحدهم :روي أن أوس بن الصامت ظاهر من امرأته خويلة بنت ثعلبة ،فشكت
ذلك إىل النبي  فقالت :ظاهر مني حني كرب سني ورق عظمي ،فأنزل اهلل تعاىل آية
الظهار ،فقال رسول اهلل  ألوس( :أعتق رقبة) ،فقال :مايل بذلك يدان ،قال( :فصم
شهرين متتابعني) ،قال :أما إين إذا أخطأين أن ال آكل يف اليوم مرتني كل برصي ،قال:
( )2سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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(فأطعم ستني مسكينا) ،قال ال أجد إال أن تعينني منك بعون وصلة ،قال :فأعانه رسول
اهلل  بخمسة عرش صاعا حتى مجع اهلل له ،واهلل رحيم ،وكانوا يرون أن عنده مثلها؛ وذلك
لستني مسكينا(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف اآلية الكريمة تفصيل لبعض أحكام الظهار ..أي والذين يقولون
هذا القول املنكر ،ثم يتداركونه بنقضه ويرجعون عام قالوا فرييدون املسيس فعىل كل منهم
عتق عبد أو أمة قبل التامس إن كان ذلك لديه ..ثم بني السبب ىف رشع هذا احلكم فقال:
ون بِ ِه َواهللَُّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
﴿ َذلِ ُك ْم ُتو َع ُظ َ
ون َخبِ ٌري﴾ [املجادلة ]3 :أي إنه رشع لكم حكم الكفارة عند
طلب العودة إىل املسيس ،ليكون ذلك زاجرا لكم عن ارتكاب املنكر ،فإن الكفارة متنع من
وقوع اجلرم ،واهلل خبري بأعاملكم ال خيفى عليه شىء منها ،وهو جمازيكم هبا ،فانتهوا عن
قول املنكر ،وحافظوا عىل ما رشع لكم من احلدود ،وال ختلوا بشىء منها.
قال اإلمام :بورك فيك ،باإلضافة إىل ذلك ففي اآلية الكريمة( )3دعوة إىل االهتامم
بتحرير الرقيق ،واعتباره من الكفارات عن اخلطايا.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِ َذا ِق َيل َل ُك ْم
َت َف َّس ُحوا ِيف املَْ َجالِ ِ
س َفا ْف َس ُحوا َي ْف َسحِ اهللَُّ َل ُك ْم َوإِ َذا ِق َيل ان ُْشزُ وا َفان ُْشزُ وا َي ْر َف ِع اهللَُّ ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
ِمنْ ُكم وا َّل ِذين ُأو ُتوا ا ْل ِع ْلم درج ٍ
ات َواهللَُّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون َخبِ ٌري﴾ [املجادلة]11 :؟
َ ََ َ
َ
ْ َ

قال أحدهم :روي أن رسول اهلل  كان يكرم أهل بدر من املهاجرين واألنصار،
فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إىل املجلس ،فقاموا حيال النبي  عىل أرجلهم

( )3سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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ينتظرون أن يوسع هلم فلم يفسحوا هلم ،وشق ذلك عىل رسول اهلل  فقال ملن حوله من
غري أهل بدر( :قم يا فالن وأنت يا فالن) ،فأقام من املجلس بقدر النفر الذي قاموا بني
يديه من أهل بدر ،فشق ذلك عىل من أقيم من جملسه وعرف النبي  الكراهية يف
وجوههم ،فقال املنافقون للمسلمني :ألستم تزعمون أن صاحبكم يعدل بني الناس؟ فواهلل
ما عدل بني هؤالء :قوم أخذوا جمالسهم وأحبوا القرب من نبيهم أقامهم وأجلس من أبطأ
عنهم مقامهم ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة يبني اهلل تعاىل بعض آداب املعارشة ،وذلك
بعد أن ذم النجوى وعدها من وساوس الشيطان وإغوائه ،وهي تذكر أنه إذا كان ثمة جملس
واجتمع الناس فيه الستامع كالم من يتحدث فيه ،فورد مؤمن ومل جيد مكانا ،فعىل املؤمنني
أن يوسعوا له يف املجلس ترحيبا وترغيبا حتى يأخذ مكانه فيه ،وقد ذكر يف سبب النزول
أن املسلمني كانوا يتنافسون إىل جملس رسول اهلل  ،فإذا رأوا من جاءهم مقبال ضنوا
بمجلسهم عند رسول اهلل  ،فأمرهم أن يفسح بعضهم لبعض.
قال آخر( :)3وهي تذكر كذلك أنه إذا كان املجلس غاصا بأهله ،لكن ورد عليهم
من ُيعد أفضل منهم يف اإليامن والتقوى أو العلم الستامع كالم النبي  ومل جيد مكانا ،فإذا
قيل لبعضهم :انشزوا واتركوا مكانكم ليجلس فيه شخص آخر ،فعليهم امتثال ذلك ،فإن
اجلالس ال يؤمر برتك مكانه إال إذا كان الثاين أفضل منه وأسمى درجة.
قال آخر( :)4وقد عقب اهلل تعاىل عىل األمر الوارد يف قوله﴿ :ان ُ
ْشزُ وا﴾ [املجادلة]11 :
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بقوله﴿ :ير َف ِع اهللَُّ ا َّل ِذين آمنُوا ِمنْ ُكم وا َّل ِذين ُأو ُتوا ا ْل ِع ْلم درج ٍ
ات﴾ [املجادلة ،]11 :واجلملة
َ ََ َ
َ
ْ َ
َ َ
َْ
جزاء للرشط املقدر بشهادة كون (يرفع) جمزوما ،أي إذا نشز املؤمن وترك مكانه وحل
الفاضل مكانه ،فاهلل سبحانه هبذا العمل يرفع درجة طائفتني ،ومها املؤمنون ،والذين أوتوا
العلم ،فإن النشوز عن املجلس وإقامة الغري مكانه جتسيد لرفع مقام املؤمن والعامل ،وربام
يكونان مها شخصا واحدا أي مؤمنا وعاملا.
قال آخر( :)1ويف اآلية الكريمة دليل عىل تعظيم أمر العلامء ورفع قدرهم ،وقد أكد
﴿واهللَُّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
ري﴾ [املجادلة]11 :
اهلل تعاىل ذلك بقوله يف فاصلة اآليةَ :
ون َخبِ ٌ
قال آخر :واآلية الكريمة تشري إىل املقياس احلقيقي للتفاضل الذي يريد القرآن
الكريم أن يقرره يف نفوس املؤمنني ،وهو املقياس القائم عىل اعتبار اإليامن والعلم ،مها
مالكا الفضل والفضيلة ،وليس املال والثروة ،أو اجلاه واملنصب ،أو غري ذلك من
االعتبارات الزائفة التي تعتمدها املقاييس املادية.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة إىل التزام آداب املجالس،
واحرتام املحال فيها ،بإنزال كل شخص منزلته التي أنزله اهلل فيها.
ِ
َاج ْي ُت ُم
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا إِ َذا ن َ
ني َيدَ ْي ن َْج َوا ُك ْم َصدَ َق ًة َذلِ َك َخ ْري َل ُك ْم َو َأ ْط َه ُر َفإِ ْن َمل َ ِ
الر ُس َ
ور
ول َف َقدِّ ُموا َب ْ َ
جتدُ وا َفإِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
َّ
ٌ
ْ
ِ
يم﴾ [املجادلة]12 :؟
َرح ٌ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف األغنياء ،وذلك أهنم كانوا يأتون النبي  فيكثرون
مناجاته ويغلبون الفقراء عىل املجالس حتى كره رسول اهلل  ذلك من طول جلوسهم
ومناجاهتم(.)2
( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.412
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قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)1هذه اآلية الكريمة تشري إىل ما كان عليه املؤمنون من التنافس ىف
القرب من جملس رسول اهلل  لسامع أحاديثه وملناجاته ىف أمور الدين ،وأكثروا ىف ذلك
حتى شق عليه  وشغلوا أوقاته التي حيب أن تكون موزعة بني إبالغ الرسالة والعبادة،
والقيام ببعض وظائفه اخلاصة ،فإنه برش حيتاج إىل قسط من الراحة ،وإىل التحنث إىل ربه
ىف خلواته.
قال آخر( :)2من أجل هذا نزلت هذه اآلية الكريمة تدعو إىل تقديم الصدقات قبل
مناجاة رسول اهلل  واحلديث معه ،ملا ىف ذلك من منافع ومزايا ،كإعظام رسول اهلل 
وإعظام مناجاته ،فإن اليشء إذا نيل مع املشقة استعظم ،وإن نيل بسهولة مل يكن له منزلة
ورفعة شأن.
قال آخر( :)3باإلضافة إىل ذلك نفع الفقراء بتلك الصدقات املقدمة قبل املناجاة..
ومتييز املنافقني الذين حيبون املال ويريدون عرض الدنيا ،من املؤمنني حق اإليامن الذين
يريدون اآلخرة وما عند اهلل من نعيم مقيم ،وقد قال ابن عباس يشري إىل ذلك( :إن املسلمني
أكثروا املسائل عىل رسول اهلل  حتى شقوا عليه ،وأراد اهلل أن خيفف عن نبيه فأنزل هذه
اآليات فكف كثري من الناس عن املناجاة)
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة لالهتامم بالصدقات يف
كل املحال ،ومنها زيارة الصاحلني واجللوس إليهم ،ألهنا من أعظم الشعائر.
﴿وا َّل ِذي َن َت َب َّو ُءوا الدَّ َار َو ْ ِ
اإل َيام َن ِم ْن
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :

( )3تفسري املراغي ()18 /28
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ون ِيف صدُ ِ ِ
اج ًة ِممَّا ُأو ُتوا َو ُيؤْ ثِ ُر َ
َق ْبلِ ِه ْم ُحيِ ُّب َ
ون ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم
وره ْم َح َ
اج َر إِ َل ْي ِه ْم َو َال َجيِدُ َ ُ
ون َم ْن َه َ
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
اص ٌة َو َم ْن ُي َ
َو َلوك َ
ون﴾ [احلرش]9 :؟
َان ِهبِ ْم َخ َص َ
قال أحدهم :روي أن األنصار قالوا :يا رسول اهلل ،اقسم بيننا وبني إخواننا من
املهاجرين األرض نصفني ،قال( :ال ،ولكنهم يكفونكم املؤونة وتقاسموهنم الثمرة
واألرض أرضكم) ،قالوا :رضينا ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة مدح اهلل تعاىل األنصار وأثنى عليهم ،فذكر
أهنم الذين سكنوا املدينة ،وأرشبت قلوهبم حب اإليامن من قبل هجرة أولئك املهاجرين،
وهلم صفات كريمة ،وشيم جليلة تدل عىل كرم النفس ،ونبل الطباع ،فهم حيبون املهاجرين
ويتمنون هلم من اخلري ما يتمنون ألنفسهم ،وهم يقدمون ذوي احلاجة عىل أنفسهم،
ويبدؤون بسواهم قبلهم.
﴿و َم ْن ُي َ
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َلئِ َك
قال آخر( :)3ثم بني اهلل تعاىل سوء عاقبة الشح ،فقالَ :

ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾

[التغابن]16 :

أي ومن حيفظوا أنفسهم من احلرص عىل املال والبخل به

فأولئك هم الفائزون بكل مطلوب ،الناجون من كل مكروه.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )4دعوة للتحمل وسعة الصدر
واإليثار وكل ما يؤلف بني قلوب املؤمنني ،واعتبار كل ذلك من وسائل الفالح.
ون ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َلوك َ
﴿و ُيؤْ ثِ ُر َ
َان
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
اص ٌة َو َم ْن ُي َ
ون﴾ [احلرش]9 :؟
ِهبِ ْم َخ َص َ
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قال أحدهم :روي أن رسول اهلل  دفع إىل رجل من األنصار رجال من أهل
الصفة ،فذهب به األنصاري إىل أهله ،فقال للمرأة :هل من َشء؟ قالت :ال إال قوت
الصبية ،قال :فنوميهم فإذا ناموا فأتيني به ،فإذا وضعت فأطفئ الرساج ،قال :ففعلت
وجعل األنصاري يقدم إىل ضيفه ما بني يديه ،ثم غدا به إىل رسول اهلل  فقال( :لقد عجب
من فعالكام أهل السامء) ونزلت(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أنه أهدي لرجل من أصحاب رسول اهلل  رأس شاة،
فقال :إن أخي فالنا وعياله أحوج إىل هذا منا ،فبعث به إليه ،فلم يزل يبعث به واحدا إىل
﴿و ُيؤْ ثِ ُر َ
ون ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم
آخر حتى تداوله سبعة أهل أبيات حتى رجعت إىل األول ،فنزلتَ :
ون﴾ [احلرش]9 :؟( )2
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
اص ٌة َو َم ْن ُي َ
َو َلوك َ
َان ِهبِ ْم َخ َص َ
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف هذه اآلية الكريمة إشادة بفضل اإليثار ،وهو تقديم حاجة الغري
عىل حاجة النفس ،سخاء وتفضال ..وهذا ال يكون إال من نفوس مهيأة للتضحية ..وهو
ضد األثرة ،وهى حب النفس حبا يعميها عن كل شىء ،فال يرى املرء إال ذاته ،وال يعمل
إال من خالل هذه الذات ،وما حيقق هلا من نفع ذاتى ال يشاركها فيه أحد.
قال آخر( :)4واملراد من اخلصاصة احلاجة ،والفقر الذي يعجز اإلنسان عن إدراك
الرضوري من مطالب احلياة ..أي أن هؤالء األنصار ،من طبيعتهم السامحة والبذل ،وإيثار
إخواهنم املهاجرين عىل أنفسهم ،والنزول هلم عن الطيب األكثر مما ىف أيدهيم ،مع حاجتهم
إليه.
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قال آخر( :)1وهذا هو الفضل عىل متامه وكامله ،حيث جيىء عن حاجة ،وال جيىء
عن غنى وسعة ..وإذن فهم ال جيدون ىف صدورهم حاجة من احلسد ملا أصاب إخواهنم
من خري ،بل إهنم ليجدون ىف هذا سعادة ورىض هلم ..فإن النفوس الطيبة الكريمة ليسعدها
أن جتد اخلري يغمر احلياة ،ويعمر البيوت ،ويشيع ىف الناس الغبطة والرضا ..أما النفوس
اللئيمة اخلبيثة ،فإنه يزعجها ويسوؤها أن ترى خريا يصيب أي أحد من الناس ،ولو كان
من أقرب املقربني إليها.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية

الكريمة()2

دعوة لإليثار والتأيس

باملؤمنني الصاحلني يف ذلك.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا َال َتت ِ
َّخ ُذوا
َ َ
َ ُّ َ
ِ
ِ
الر ُس َ
احل ِّق ُخي ِْر ُج َ
عَدُ ِّوي َوعَدُ َّو ُك ْم َأ ْولِ َيا َء ُت ْل ُق َ
ول
ون َّ
ون إِ َل ْي ِه ْم بِاملَْ َو َّدة َو َقدْ َك َف ُروا بِ َام َجا َء ُك ْم م َن ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رس َ
ون إِ َل ْي ِه ْم
َوإ َّيا ُك ْم َأ ْن ُتؤْ منُوا بِاهللَِّ َر ِّب ُك ْم إ ْن ُكنْ ُت ْم َخ َر ْج ُت ْم ج َها ًدا يف َسبِييل َوا ْبتغَا َء َم ْر َضايت ُت ُّ
ِ
ِ
الس ِب ِ
يل﴾ [املمتحنة:
ِباملَْ َو َّدة َو َأنَا َأ ْع َل ُم ِب َام َأ ْخ َف ْي ُت ْم َو َما َأ ْع َلنْ ُت ْم َو َم ْن َي ْف َع ْل ُه منْ ُك ْم َف َقدْ َض َّل َس َوا َء َّ
]1؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف حاطب بن أيب بلتعة وذلك أن سارة موالة أيب عمرو
بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف أتت رسول اهلل  من مكة إىل املدينة ورسول اهلل 
يتجهز لفتح مكة فقال هلا( :أمسلمة جئت؟) قالت :ال ،قال( :فام جاء بك؟) قالت :أنتم
كنتم األهل والعشرية واملوايل ،وقد احتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوين
وتكسوين ،قال هلا( :فأين أنت من شباب أهل مكة) ،وكانت مغنية ،قالت :ما طلب مني
َشء بعد وقعة بدر فحث رسول اهلل  بني عبد املطلب فكسوها ومحلوها وأعطوها،
( )2سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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فأتاها حاطب بن أيب بلتعة وكتب معها إىل أهل مكة وأعطاها عرشة دنانري عىل أن توصل
الكتاب إىل أهل مكة ،وكتب يف الكتاب :من حاطب إىل أهل مكة ،إن رسول اهلل 
يريدكم فخذوا حذركم ،فخرجت سارة ونزل جربيل عليه السالم ،فأخرب النبي  بام فعل
حاطب ،فبعث رسول اهلل  عليا وعامرا والزبري وطلحة واملقداد بن األسود وأبا مرثد
وكانوا كلهم فرسانا ،وقال هلم( :انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ،فإن فيها ظعينة معها
كتاب من حاطب إىل املرشكني ،فخذوه منها وخلوا سبيلها ،فإن مل تدفعه إليكم فارضبوا
عنقها) ،فخرجوا حتى أدركوها يف ذلك املكان ،فقالوا هلا :أين الكتاب؟ فحلفت باهلل ما
معها من كتاب ،ففتشوا متاعها فلم جيدوا معا كتابا ،فهموا بالرجوع ،فقال عيل :واهلل ما
كذبنا وال كذبنا ،وسل سيفه ،وقال :أخرجي الكتاب وإال واهلل ألرضبن عنقك ،فلام رأت
اجلد أخرجته من ذؤابتها وكانت قد خبأته يف شعرها ،فخلوا سبيلها ورجعوا بالكتاب إىل
رسول اهلل  فأرسل رسول اهلل  إىل حاطب فأتاه ،فقال له( :هل تعرف الكتاب؟) قال:
نعم  ،قال( :فام محلك عىل ما صنعت؟) فقال :يا رسول اهلل ،واهلل ما كفرت منذ أسلمت،
وال غششتك منذ نصحتك ،وال أحببتهم منذ فارقتهم ،ولكن مل يكن أحد من املهاجرين
إال وله بمكة من يمنع عشريته ،وكنت غريبا فيهم وكان أهيل بني ظهرانيهم ،فخشيت عىل
أهيل فأردت أن أختذ عندهم يدا وقد علمت أن اهلل ينزل هبم بأسه وأن كتايب ال يغني عنهم
شيئا ،فصدقه رسول اهلل  وعذره(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة ترهيب شديد من اختاذ أعداء اهلل وأعداء
املؤمنني أولياء ،ذلك أنه إذا كان املرشك عدوا هلل وعدوا للمؤمنني فال مسوغ يف منطق العقل
( )2منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.191 /28 ،
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ِ
اختاذهم ﴿ َأ ْولِ َيا َء ُت ْل ُق َ
﴿و َقدْ َك َف ُروا بِ َام َجا َء ُك ْم
ون إِ َل ْي ِه ْم بِاملَْ َو َّدة﴾ [املمتحنة ..]1 :وقوله تعاىلَ :
ِ
احل ِّق﴾ [املمتحنة ]1 :مجلة حالية ،وهي سبب ثان للنهي عن اختاذهم أولياء.
م َن ْ َ
قال آخر( :)1وعىل هذا فقد ذكر اهلل تعاىل للنهي سببان ..أوهلام كوهنم أعداء هلل
وللمؤمنني ..وثانيهام كوهنم كافرين بام جاء من احلق ..ثم أضاف سببا ثالثا عرب عنه قوله
الر ُس َ
﴿خي ِْر ُج َ
ول َوإِ َّيا ُك ْم َأ ْن ُتؤْ ِمنُوا بِاهللَِّ َر ِّب ُك ْم﴾ [املمتحنة ،]1 :أي كيف تلقون إليهم
تعاىلُ :
ون َّ
باملودة مع أهنم أخرجوا النبي  من بلده ،كام أخرجوكم منه ،ألجل إيامنكم باهلل ورسالة
الرسول ؟
قال آخر( :)2واإلتيان بصيغة املضارع (خيرجون) مع أهنم أخرجوه مع املؤمنني من
مكة قبل سنوات لتصوير احلال التي كانوا عليها حني صدر منهم هذا الفعل ..واملراد من
اإلخراج هو متهيد مقدماته وإجياد أسبابه ،بالتضييق عىل النبي  واضطهاد املؤمنني به حتى
اضطروهم إىل مغادرة موطنهم.
قال آخر( :)3وقوله تعاىل﴿ :إِ ْن ُكنْ ُت ْم َخ َر ْج ُت ْم ِج َها ًدا ِيف َسبِ ِييل َوا ْبتِغَا َء َم ْر َض ِايت﴾
﴿ال َتت ِ
[املمتحنة ]1 :قيد للنهي الوارد يف قولهَ :
َّخ ُذوا﴾ [املمتحنة ،]1 :فقد علقت النهي عن اختاذ
األولياء وإلقاء املودة إليهم بخروجهم جهادا يف سبيل اهلل ،مع أن النهي عن اختاذ األولياء
مطلق يف عامة احلاالت ،سواء خرجوا جهادا يف سبيل اهلل أم ال ..ومع ذلك فالتعليق
صحيح ،جاء للتأكيد وتبيني أن ما خرجتم إليه من اجلهاد يف سبيل اهلل ال ينسجم مع اختاذ
الكافرين أولياء ،فاملجاهد يف سبيل اهلل يبتغي مرضاة اهلل ال مرضاة الناس ،فال يمكن اجلمع
بينهام.
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قال آخر( :)1ونظري ذلك يف التأكيد وفقدان املفهوم يف الذكر احلكيم قوله تعاىل:
﴿وا ْع َلموا َأنَّام غَنِم ُتم ِمن َ ٍ
مخس ُه َولِلرس ِ
ول َولِ ِذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكِ ِ
ني
َّ ُ
َشء َف َأ َّن هللَِّ ُ ُ َ
َ ُ
َ ْ ْ ْ ْ
يل إِ ْن ُكنْ ُتم آمنْ ُتم بِاهللَِّ وما َأنْزَ ْلنَا ع ََىل َعب ِدنَا يوم ا ْل ُفر َق ِ
السبِ ِ
ان﴾ [األنفال ،]41 :فالرشط
ْ َْ َ ْ
َ َ
ْ َ ْ
َوا ْب ِن َّ
تأكيد ملا تقدم ،وليس قيدا واقعيا ..ذلك أن املراد أن اإليامن باهلل وما أنزل عىل الرسول
يبعثكم إىل قبول ترشيعاته.
ِ
رس َ
ون إِ َل ْي ِه ْم بِاملَْ َو َّد ِة َو َأنَا َأ ْع َل ُم بِ َام َأ ْخ َف ْي ُت ْم َو َما َأ ْع َلنْ ُت ْم﴾
قال آخر( :)2وقوله تعاىلُ ﴿ :ت ُّ
[املمتحنة ]1 :تفسري لقولهُ ﴿ :ت ْل ُق َ
ون إِ َل ْي ِه ْم بِاملَْ َو َّد ِة﴾ [املمتحنة ،]1 :حيث تبني كيفية اإللقاء إليهم
باملودة وذلك باإلخبار عن أحوال رسول اهلل  يف الرس بسبب املودة بينكم وبينهم..
وحيتمل أن يكون املراد أنكم تعلموهنم بالرس أن بينكم وبينهم مودة ،وتقومون بذلك مع
ِ
َش ٌء ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َو َال
أنه سبحانه أعلم باخلفاء والعلن ،كام قال تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ َال َ ْ
خي َفى َع َل ْيه َ ْ
ِ
ِ
الس َام ِء﴾ [آل عمران ،]5 :وقالَ ﴿ :ي ْع َل ُم َما َيلِ ُج ِيف ْاألَ ْر ِ
الس َام ِء
ض َو َما َخي ُْر ُج من َْها َو َما َين ِْز ُل م َن َّ
ِيف َّ
ِ

م﴾ [احلديد]4 :
َو َما َي ْع ُر ُج ف َ
يها َو ُه َو َم َع ُك ْم َأ ْي َن َما ُكنْ ُت ْ

﴿و َم ْن َي ْف َع ْل ُه
قال آخر( :)3ثم إن اهلل تعاىل وصف من اختذ عدو اهلل أولياء بقولهَ :

ِ
السبِ ِ
يل﴾ [املمتحنة ]1 :أي عدل عن طريق احلق وسبيل الرشد.
منْ ُك ْم َف َقدْ َض َّل َس َوا َء َّ

قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة حتذير من اخليانة ،ومن تويل
األعداء ،واعتبار ذلك من الضالل العظيم.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِ َذا َجا َء ُك ُم
وهن مؤْ ِمن ٍ
ِ
ات َفامت ِ
اجر ٍ
ِ
ِ
وه َّن
املُْؤْ ِمن ُ
َات َف َال ت َْر ِج ُع ُ
َحنُ ُ
وه َّن اهللَُّ َأ ْع َل ُم بِإِ َيام ِهن َّن َفإِ ْن عَل ْم ُت ُم ُ َّ ُ
ْ
َات ُم َه َ
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إِ َىل ا ْل ُك َّف ِار َال ُه َّن ِح ٌّل َهل ُ ْم َو َال ُه ْم َحيِ ُّل َ
َاح َع َل ْي ُك ْم َأ ْن
ون َهل ُ َّن َوآ ُت ُ
وه ْم َما َأ ْن َف ُقوا َو َال ُجن َ
ِ
ِ
ِ
اس َأ ُلوا َما َأ ْن َف ْق ُت ْم َو ْل َي ْس َأ ُلوا
وه َّن إِ َذا آ َت ْي ُت ُم ُ
َتنْكِ ُح ُ
ور ُه َّن َو َال ُمتْس ُكوا بِع َص ِم ا ْلك ََواف ِر َو ْ
وه َّن ُأ ُج َ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [املمتحنة]10 :؟
يم َحك ٌ
حي ُك ُم َب ْينَ ُك ْم َواهللَُّ عَل ٌ
َما َأ ْن َف ُقوا َذل ُك ْم ُحك ُْم اهللَِّ َ ْ
قال أحدهم :روي أن رسول اهلل  صالح قريشا يوم احلديبية عىل أن يرد عليهم
من جاء بغري إذن وليه ،فلام هاجرن النساء أبى اهلل تعاىل أن يرددن إىل املرشكني إذا هن
امتحن ،فعرفوا أهنن إنام جئن رغبة يف اإلسالم برد صدقاهتن إليهم إذا احتبسن عنهم إن
هم ردوا عىل املسلمني صدقة من حبسن من نسائهم ،قال :وذلكم حكم اهلل حيكم بينكم،
فأمسك رسول اهلل  النساء ورد الرجال(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف اآلية الكريمة إشارة إىل ما يمنحه القرآن الكريم للمرأة من قيمة
كبرية يف االستقالل العقيدي ،فليس لزوجها احلق يف أن يفرض عليها عقيدته عىل أساس
تبعيتها له ،بل هي إنسان مستقل يملك الفكر املستقل الذي يتحرك يف نطاق العقيدة ،كام
يملك اإلرادة التي تؤكد املوقف واالنتامء.
قال آخر( :)3كام تشري من الناحية التارخيية ،إىل أي مدى كانت املرأة مستقلة يف
مستوى اإليامن الكبري ،بحيث كانت ترتك زوجها وأهلها وأوالدها ،فرارا بدينها ،حتى ال
تسقط حتت تأثري الضغوط القاسية التي حياول الكافرون ممارستها ضدها ليفتنوها عن
دينها ،فكانت تتحمل الصعوبات الشديدة والسفر املجهد الطويل ،حتى تصل إىل رسول
اهلل  لتجد احلامية عنده ،كام جتد املناخ الذي تستطيع أن تتنفس فيه هواء اإلسالم النقي.
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قال آخر( :)1وكان الوحي واضحا يف تأكيده عىل املؤمنني الذين يمثلون املجتمع
اإلسالمي بأن حيققوا هلن احلامية إذا عرفوا صدق إيامهنن ،وثبات موقفهن ..وقد يكون يف
هذا بعض اإلحياء بحامية املرأة من كل ضغط حياول استغالل ضعفها إلبعادها عن تفاصيل
االلتزام اإلسالمي ،فيام يعمل له اخلط الكافر أو اخلط املنحرف من فرض السفور واخلالعة
واالنحراف عليها ،أو من ممارسة القهر والعنف اجلسدي واملعنوي ضدها ،لترتك
االلتزامات العبادية واألخالقية.
قال آخر( :)2ويف هذا دعوة للمجتمع املسلم لدراسة الوسائل الكفيلة بمواجهة
الضغوط االجتامعية أو السياسية التي تبتعد باملرأة املسلمة عن االنحراف ،عند ما تلجأ إىل
اجلامعة املسلمة حلاميتها من ذلك ،ألن مسألة احلامية ،يف حالة اهلجرة من بالد الكفار إىل
بالد اإلسالم ،ال ختتص هبذا اجلانب ،بل إهنا متثل النموذج يف مسألة االنحراف الذي يمكن
أن يمتد معناه إىل التفاصيل ،كام يتمثل يف املبدأ.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )3دعوة ملراعاة أحوال النساء
وضعفهن ،حتى ال يتسلط املستكربون الظاملون عليهن ..وهو شامل لكل العصور.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َال َتت ََو َّل ْوا َق ْو ًما
ِ
اب ا ْل ُق ُب ِ
ب اهللَُّ َع َل ْي ِه ْم َقدْ َيئِ ُسوا ِم َن ْاآل ِخ َر ِة ك ََام َيئِ َس ا ْل ُك َّف ُار ِم ْن َأ ْص َح ِ
ور﴾ [املمتحنة]13 :؟
غَض َ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف ناس من فقراء املسلمني كانوا خيربون اليهود بأخبار
املسلمني ويواصلوهنم فيصيبون بذلك من ثامرهم ،فنهاهم اهلل تبارك وتعاىل عن ذلك(.)4
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
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قال أحدهم( :)1يف اآلية الكريمة هنى عن مواالة اليهود والنصارى وسائر الكفار
ممن غضب اهلل عليهم واستحقوا الطرد من رمحته ،أولياء وأصدقاء مع اإلرسار إليهم بام
يرض نرش الدعوة ،وحيول دون تقدم شئون امللة ،ثم بني أوصافهم ومعتقداهتم فقالَ ﴿ :قدْ
اب ا ْل ُق ُب ِ
َيئِ ُسوا ِم َن ْاآل ِخ َر ِة ك ََام َيئِ َس ا ْل ُك َّف ُار ِم ْن َأ ْص َح ِ
ور﴾ [املمتحنة ]13 :أي قد يئسوا من خري
اآلخرة وثواهبا ،لعنادهم رسول اهلل



املبرش به ىف كتاهبم ،املؤيد باآليات البينات،

واملعجزات الباهرات فهم قد أفسدوا آخرهتم بتكذيبهم له وعلموا أن ال سبيل هلم لنيل
نعيمها ،كام يئس الكفار من بعث موتاهم ،ألهنم ال يعتقدون ببعث وال نشور.
قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة حتذير من اخليانة والوالء ألعداء
اهلل.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ِمل َ َت ُقو ُل َ
ون َما
َال َت ْف َع ُل َ
ون﴾ [الصف]2 :؟
قال أحدهم :روي أنه ملا كان املسلمون يقولون :لونعلم أحب األعامل إىل اهلل تعاىل
لبذلنا فيه أموالنا وأ نفسنا ،فدهلم اهلل عىل أحب األعامل إليه ،فابتلوا يوم أحد بذلك فولوا
مدبرين ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف اآلية الكريمة إنكار من اهلل تعاىل عىل املؤمنني أن يلبسوا ثوب
اإليامن ظاهرا ،ثم يكون هذا الظاهر عىل خالف مع الباطن ..أو أن تقول ألسنتهم ما ليس
ىف قلوهبم ..فهذا وجه من وجوه النفاق ..ال يليق باملؤمن أن يلم به ،أو يدخل عىل إيامنه
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شىء منه ..فاألقوال التي ال يصدقها العمل ،ال ختلو من أحد وصفني :إما أن تكون لغوا
من القول ..وهذا مما ينبغى للمؤمن أن ينزه نفسه عنه ..فإن الكلمة عىل لسان املؤمن جيب
أن تكون عقدا بني املؤمن ونفسه ،ال تربأ ذمته حتى يفى هبذا العقد ،وحيققه ..فإنه عن
الكلمة تلقى املؤمن رسالة السامء ،وعرف رشيعة اهلل ..فليكن الكلمة عنده ـ سواء نطق هبا
هو ،أو استمع إليها ـ حساب وتقدير ..وإما أن تكون الكلمة التي ينطق هبا اللسان ،وال
يصدقها العمل ،كلمة كاذبة أو منافقة ..وال جيتمع اإليامن مع النفاق.
َرب َم ْقتًا ِعنْدَ اهللَِّ َأ ْن َت ُقو ُلوا َما َال
قال آخر( :)1ومن أجل هذا جاء قوله تعاىل﴿ :ك ُ َ
َت ْف َع ُل َ
ون﴾ [الصف ]3 :تعقيبا عىل هذا اإلنكار ،وجترحيا هلذا القول الذي ال يصدقه العمل،
وأنه قول ممقوت عند اهلل ،يبغضه ،ويبغض أهله.
قال اإلمام :بورك فيكام ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )2دعوة اللتزام الصدق يف كل
األحوال واألقوال واألفعال.
جت َار ًة َأ َ
وهل ْ ًوا ا ْن َف ُّضوا
﴿وإِ َذا َر َأ ْوا ِ َ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
وك َقائِام ُق ْل ما ِعنْدَ اهللَِّ َخري ِمن ال َّلهوو ِمن التِّجار ِة واهللَُّ َخري الر ِ ِ
ازقنيَ ﴾ [اجلمعة:
ٌْ َ ْ َ َ َ َ َ
ْ ُ َّ
َ
إِ َل ْي َها َوت ََر ُك َ ً
]11؟
قال أحدهم :روي أن رسول اهلل  كان خيطب يوم اجلمعة إذ أقبلت عري قد قدمت
من الشام ،فخرجوا إليها حتى مل يبق معه إال اثنا عرش رجال ،فأنزل اهلل تبارك وتعاىل
اآلية(.)3
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
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قال أحدهم( :)1يف اآلية الكريمة نعي عىل املسلمني ىف عهد رسول اهلل  تشاغلهم
عن سامع عظاته وهو خيطب عىل املنرب بأمور الدنيا من جتارة ورضب دف وغناء باملزامري
ونحو ذلك ،وأبان هلم أن ما عند اهلل من الثواب والنعيم املقيم خري هلم من خريات الدنيا
والتمتع بلذاهتا الفانية.
قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )2دعوة لالهتامم بام أعد اهلل
للمؤمنني يف اآلخرة ،ويف كل الشؤون ،فام ذكرت اآلخرة يف كثري إال قل ،وال يف قليل إال
كثر.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِ َّن ِم ْن
ِ
ِ
َأزْ َو ِ
ور
اح َذ ُر ُ
اج ُك ْم َو َأ ْو َالد ُك ْم عَدُ ًّوا َل ُك ْم َف ْ
وه ْم َوإِ ْن َت ْع ُفوا َوت َْص َف ُحوا َو َتغْف ُروا َفإِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
ِ
يم﴾ [التغابن]14 :؟
َرح ٌ
قال أحدهم :روي أن الرجل كان يسلم فإذا أراد أن هياجر منعه أهله وولده وقالوا:
ننشدك اهلل أن تذهب فتدع أهلك وعشريتك وتصري إىل املدينة بال أهل وال مال ،فمنهم من
يرق هلم ويقيم وال هياجر ،فأنزل اهلل هذه اآلية(.)3
قال آخر :ومثله ما روي أن هؤالء الذين منعهم أهلهم عن اهلجرة ملا هاجروا ورأوا
الناس قد فقهوا يف الدين مهوا أن يعاقبوا أهليهم الذين منعوهم ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية:
ِ
ِ
حيم﴾()4
َ
ور َر ٌ
﴿وإِ ْن َت ْع ُفوا َوت َْص َف ُحوا َو َتغْف ُروا َفإِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)5يف اآلية الكريمة دعوة للذين استجابوا هلل ولرسوله ،فآمنوا ،أن
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يعطوا هذا اإليامن حقه ..فإنه ال يكفى أن يؤمنوا دون أن حيرسوا هذا اإليامن من اآلفات
الكثرية التى تعرض له ،وتفسده ،أو تذهب به مجلة ..ومن هذه اآلفات ،الفتنة بالزوج
والولد ..حيث أهنام اللذان يمآلن عواطف اإلنسان ،ويستوليان عىل مشاعره ،وهبذا يكون
هلام تأثري بالغ عليه ،ىف جمال الصالح والفساد مجيعا.
قال آخر( :)1ذلك أن الزوج والولد ،أشبه باألعضاء العاملة ىف اجلسد ،فإن كانا
صاحلني ،سلم اجلسد ،واقتدر عىل أداء وظيفته كاملة ،وإن كانا فاسدين ،عجز اجلسد عن
أن يقوم بام هو مطلوب منه ،بقدر ما فيهام من فساد.
قال آخر( :)2وىف القرآن الكريم ،أمثله وشواهد كثرية هلذا ،ومنها امرأة نوح عليه
السالم وابنه ،حيث كانا عىل خالف معتقده ىف اهلل ..هو رسول اهلل ،مؤمن به ،داع إليه،
وامرأته وولده كافران باهلل ،يقفان من نوح موقف عداوة ومنابذة.
ِ
ِ
ِ
م﴾ [التغابن]14 :
قال آخر( :)3فقوله تعاىل﴿ :إِ َّن م ْن َأزْ َواج ُك ْم َو َأ ْو َالد ُك ْم عَدُ ًّوا َل ُك ْ
إلفات إىل ما قد يكون من خالف بني املؤمن وبني زوجه وولده ىف جمال العقيدة ..ذلك
اخلالف الذي كثريا ما تغطى عليه مشاعر احلب ،والعطف ،فال يكاد يشعر املؤمن بام يدخل
عىل إيامنه من ضيم وجور إذا هو استسلم لزوجه أو ولده ،وأصغى إىل ما يلقيان إليه من
وه ْم﴾ [التغابن ]14 :حتى يكون املؤمن دائام،
اح َذ ُر ُ
زور وهبتان ..وهلذا جاء قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْ
عىل حذر ،وانتباه من هذه الرياح املسمومة التى هتب عليه من أقرب الناس إليه.
قال آخر( :)4والعداوة التى ترد عىل اإلنسان من جهة الزوجة أو الولد ،ليست عداوة
ذاتية له ،وإنام هى عداوة متولدة عن فعل جيىء من قبل الزوجة أو الولد ..فإذا فعلت

( )1التفسري القرآين للقرآن ()988 /14

( )3التفسري القرآين للقرآن ()988 /14

( )2التفسري القرآين للقرآن ()988 /14

( )4التفسري القرآين للقرآن ()989 /14

421

الزوجة فعل العدو فهى عدو ،وإذا فعل الولد فعل العدو ،فهو عدو ..ذلك أنه ال عدو أبلغ
ىف عداوته ،وأشد ىف كيده ،وأعظم ىف رضره ـ ممن حيول بني املرء وبني طاعة ربه.
ِ
ِ
يم﴾
قال آخر( :)1وقوله تعاىلَ :
ور َرح ٌ
﴿وإِ ْن َت ْع ُفوا َوت َْص َف ُحوا َو َتغْف ُروا َفإِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
[التغابن ]14 :دعوة إىل الرفق ىف احلذر ،والتلطف ىف لقاء املكروه الذي جيىء إىل املؤمن من
زوجه أو ولده ..فإذا كان من واجب املؤمن أن حيذر هذا العدو الكامن ىف أقرب الناس إليه
وآثرهم عنده ،فإن هذا العدو جيب أن ينظر إليه من جانب آخر عىل أنه صديق ،وأن هذه
العداوة طارئة ،وأنه يمكن أن تعالج هذه العداوة باحلكمة ،واحلسنى ،عىل أال يكون ذلك
عىل حساب الدين.
قال آخر( :)2وهبذا يمكن أن يبقى املؤمن عىل هذين العضوين الفاسدين ىف جسده،
وأن يطب هلام ،وأن يعمل عىل إصالحهام ما استطاع ،وأال يعجل بقطعهام إال بعد أن يستنفد
مجيع وسائل العالج ،شأهنام ىف هذا شأن أعز األعضاء واجلوارح ىف اجلسد ..فالعفو،
والصفح ،واملغفرة ..من املؤمن ،لزوجه وولده ،الواقعني ىف موقع الفتنة له ىف دينه ،إنام هو
صرب عىل األذى ،واحتامل الرض ،ىف سبيل اإلبقاء عىل عالئق الود ،ووشائج القربى التي
هى من أمر الدين ،ومن طبيعة احلياة ..رشيطة أال يكون ذلك عىل حساب الدين ..كام قال
اهدَ َ
اك ع ََىل َأ ْن
تعاىل فيام بني الولد ،والوالدينَ ﴿ :أ ِن ْاش ُك ْر ِيل َولِ َوالِدَ ْي َك إِ َ َّيل املَْ ِص ُري َوإِ ْن َج َ
رش َك ِيب ما َليس َل َك بِ ِه ِع ْلم َف َال ُتطِعهام و ِ
ُت ْ ِ
صاح ْب ُه َام ِيف الدُّ ْن َيا َم ْع ُرو ًفا﴾ [لقامن 14 :ـ ]15
ْ َُ َ َ
َ ْ َ
ٌ
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة إىل اعتبار الوالء هلل،
أعظم والء ،وأنه جيب التربي من كل ما حيول بينه وبينه.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النَّبِ ُّي إِ َذا َط َّل ْق ُت ُم الن َِّسا َء
( )2التفسري القرآين للقرآن ()989 /14
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وه َّن ِم ْن ُب ُي ِ
وهتِ َّن َو َال َخي ُْر ْج َن إِ َّال
وه َّن لِ ِعدَّ ِهتِ َّن َو َأ ْح ُصوا ا ْل ِعدَّ َة َوا َّت ُقوا اهللََّ َر َّب ُك ْم َال ُخت ِْر ُج ُ
َف َط ِّل ُق ُ
َأ ْن ي ْأتِنيَ بِ َف ِ
اح َش ٍة ُم َب ِّين ٍَة َوتِ ْل َك ُحدُ و ُد اهللَِّ َو َم ْن َي َت َعدَّ ُحدُ و َد اهللَِّ َف َقدْ َظ َل َم َن ْف َس ُه َال َتدْ ِري َل َع َّل
َ
حي ِد ُ
ث َب ْعدَ َذلِ َك َأ ْم ًرا﴾ [الطالق]1 :؟
اهللََّ ُ ْ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف عبد اهلل بن عمر ،وذلك أنه طلق امرأته حائضا،
فأمره رسول اهلل  أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم حتيض حيضة أخرى ،فإذا طهرت
طلقها إن شاء قبل أن جيامعها ،فإهنا العدة التي أمر اهلل هبا(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة أمر اهلل املؤمنني أن يطلقوا نساءهم ىف الطهر
الذي حيسب هلن من عدهتن ،وهو الطهر الذي ال وقاع فيه ،وال يطلقوهن ىف حيض ال
يعتددن به من قروئهن ،كام أمرهم بضبط العدة وحفظها ،واخلوف من تعدى حدود اهلل،
وعدم إخراجهن من مساكنهن التي كن فيها قبل الطالق حتى تنتهى عدهتن إال أن يأتني
بمعصية ظاهرة كالبذاء عىل األمحاء واألزواج ،أو اخلروج من الدار قبل انقضاء العدة ،ومن
يتعد هذه احلدود فقد ظلم نفسه وارتكب ما يرضها وجيعلها تندم عىل ما فعلت ،ثم أبان
حكمة اإلبقاء ىف البيوت ،وهى سهولة مراجعتها مليل القلب إليها وحتوله من بغض إىل
حمبة.
قال آخر( :)3وقوله تعاىلَ :
حي ِد ُ
ث َب ْعدَ َذلِ َك َأ ْم ًرا﴾
﴿ال تَدْ ِري َل َع َّل اهللََّ ُ ْ

[الطالق]1 :

إخبار بأن هذه الفرتة التي جعلها اهلل حمطة للتأمل من قبل الزوج والزوجة ،وفرصة
للرجوع ،قد تغري الظروف التي فرضت الطالق ،وقد تفسح املجال ملشاعر جديدة
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وملشاريع وفاقية ،حيث يذوب االنفعال ،وتتبخر املشاعر املضادة ،وهتدأ األعصاب
املتوترة ،ويقف كل منهام وجها لوجه أمام الفراغ العاطفي يف ما كان يعيشه قبل ذلك من
االمتالء الروحي باملعاين العاطفية ،لتنطلق مسألة العودة بشكل جدي ،فال جتد أمامها
حاجزا ،بل جتد الساحة جاهزة للقاء يف روحية جديدة ،تتمرد عىل األخطاء املاضية ،لتبدأ
عملية التصحيح .وهذا هو الذي توحي به مسألة البقاء يف البيت الذي عاشت الزوجة فيه
ذكرياهتا احلميمة ،ومسألة اإلنفاق التي توحي ببقاء الزوج عىل حتمله مسئولية حياة
الزوجة ،ومسألة املنع من الزواج من أحد آخر ،األمر الذي يوحي بأن الطريق ال يزال
مفتوحا أمام الزوجة للرتاجع ،وأمام الزوج للرجوع ،متاما كام لو كانت احلياة الزوجية
مستمرة مع وقف التنفيذ ،لتكون عملية الطالق الرجعي عملية جتميد ال إزالة للزوجية.
قال اإلمام :بورك فيكام ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )1بيان ألحكام الطالق ودعوة
ملراعاهتا وحتذير من التعدي فيها ..وفيها دعوة ملراعاة حقوق املرأة املطلقة ،وعدم إذيتها.
جي َع ْل َل ُه خمَ َْر ًجا
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
﴿و َم ْن َيت َِّق اهللََّ َ ْ
ويرزُ ْقه ِمن حي ُث َال َ ِ
وح ْس ُب ُه إِ َّن اهللََّ َبالِغُ َأ ْم ِر ِه َقدْ َج َع َل اهللَُّ
ب َو َم ْن َيت ََوك َّْل ع ََىل اهللَِّ َف ُه َ
حيتَس ُ
ََْ ُ ْ َ ْ
ْ
ِ
َش ٍء َقدْ ًرا﴾ [الطالق 2 :ـ ]3؟
ل ُك ِّل َ ْ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف عوف بن مالك األشجعي ،وذلك أن املرشكني
أرسوا ابنا له ،فأتى رسول اهلل  وشكا إليه الفاقة ،وقال :إن العدو أرس بني وجزعت األم
فام تأمرين؟ فقال النبي ( : اتق اهلل واصرب ،وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول :ال حول
وال قوة إال باهلل) ،فعاد إىل بيته وقال المرأته :إن رسول اهلل  أمرين وإياك أن نستكثر من
قول ال حول وال قوة إال باهلل ،فقالت :نعم ما أمرنا به ،فجعال يقوالن ،فغفل العدو عن
( )1سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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ابنه ،فساق غنمهم وجاء هبا إىل أبيه وهي أربعة آالف شاة ،فنزلت هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2أي ومن يلتزم حدود اهلل ،ويراقب ربه وخيش سلطانه ،جيعل له
خمرجا مما هو فيه ،من معاناة وضيق ،وهو ىف مواجهة هذا املوقف ،الذي تتغري فيه حياته..
فإذا اتقى اهلل ،ولزم حدوده ،اختار له اهلل سبحانه وتعاىل الطريق املستقيم ،الذي يتبدل فيه
حاله من ضيق إىل سعة ،ومن هم إىل فرج ،سواء أكان ذلك بإمساك الزوجة أو فراقها ،أو
ىف أي أمر من أمور احلياة يعرض له ،فإن تقوى اهلل ىف هذا األمر ،كفيلة بأن تبلغ به مرفأ
األمن والسالم.

قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،فإن يف اآلية الكريمة( )3دعوة للثقة يف اهلل والتوكل
عليه ..وفيها دعوة للتقوى وأهنا حبل نجاة يف الدنيا واآلخرة.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النَّبِ ُّي ِمل َ ُحت َِّر ُم َما َأ َح َّل اهللَُّ
ِ
ِ
يم﴾ [التحريم]1 :؟
َل َك َت ْبت َِغي َم ْر َض َ
ور َرح ٌ
ات َأزْ َواج َك َواهللَُّ َغ ُف ٌ
قال أحدهم :روي أن سودة بنت زمعة كانت هلا خؤولة باليمن ،وكان هيدى إليها
العسل ،وكان رسول اهلل  يأتيها يف غري يومها يصيب من ذلك العسل ،وكانت حفصة
وعائشة متواخيتني عىل سائر أزواج النبي  فقالت إحدامها لألخرى :أما ترين إىل هذا؟
قد اعتاد هذه يأتيها يف غري يومها يصيب من ذلك العسل ،فإذا دخل عليك فخذي بأنفك،
فإذا قال :مالك؟ قويل :أجد منك رحيا ال أدري ما هي ،فإنه إذا دخل عيل قلت مثل ذلك،
فدخل رسول اهلل  فأخذت بأنفها فقال( :مالك؟) قالت :رحيا أجد منك وما أراه إال
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مغافري ،وكان رسول اهلل  يعجبه أن يأخذ من الريح الطيبة إذا وجدها ،ثم إذ دخل عىل
األخرى قالت له مثل ذلك ،فقال( :لقد قالت يل هذا فالنة ،وما هذا إال من َشء أصبته يف
بيت سودة ،وواهلل ال أذوقه أبدا) قال ابن أيب مليكة :قال ابن عباس :نزلت هذه اآلية يف
هذا(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة نداء كريم ،من رب كريم ،إىل نبى كريم ،يؤثر
عىل نفسه ،حتى ليحرم ما أحل اهلل له ،ىف سبيل مرضاة أزواجه الالئي تظاهرن عليه ،وكدن
له هذا الكيد الذي توعدهن اهلل عليه ،ودعاهن إىل التوبة منه ..وفيه دعوة للنبى  من ربه
أن يرفق بنفسه ،وأال حيملها عىل ما يكره ،ىف سبيل إرضاء غريه ..وهذا من لطف اهلل
سبحانه برسوله الكريم ،وليس عتابا ،وال لوما ،كام قد ُيتوهم.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )3وصف للني رسول اهلل 
ورمحته مع اجلميع ،ودعوة للتأيس به يف ذلك ..وفيها تصوير لبعض معاناته  التي ال
ترتبط بأعدائه اخلارجيني فقط.
ِ

﴿وإِن ََّك َل َع َىل ُخ ُل ٍق عَظي ٍ
م﴾ [القلم:
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
]4؟
قال أحدهم :روي أن عائشة قالت :ما كان أحد أحسن خلقا من رسول اهلل  ما
دعاه أحد من الصحابة وال من أهل بيته إال قال( :لبيك) ولذلك أنزل اهلل عز وجل اآلية(.)4
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.439

( )3سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )2التفسري القرآين للقرآن ()1022 /14

( )4أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.440

426

قال أحدهم( :)1يف اآلية الكريمة تقرير ملا تضمنه قوله تعاىلِ َ :
َري
﴿وإ َّن َل َك َألَ ْج ًرا غ ْ َ

َممْنُ ٍ
ون﴾ [القلم ،]3 :فهذا األجر غري املمنون ،هو ثمرة هلذا اخللق العظيم ،الذي كان عليه
رسول اهلل  ..وحسب رسول اهلل  هبذا الوصف الكريم ،من اهلل سبحانه وتعاىل ..حسبه
هبذا رشفا وعزا ،حيث توجه ربه ـ جل وعال ـ بتاج الكامل كله ،إذ ليس بعد حسن اخللق
حلية تتحىل هبا النفوس ،أو تاج تتوج به الرؤوس ..ففى مغارس اخللق احلسن ،كانت
رساالت املرسلني ،ومن أجل محاية هذه املغارس ،وإطالع ثمرها ،كانت دعوة الرسل،
وكان جهادهم ،الذي توج بدعوة سيد الرسل ،وجهاد خاتم النبيني.
قال اإلمام :بورك فيك ،ويف اآلية الكريمة بيان ألمهية األخالق احلسنة يف الدين،
وأخبار بأن رسول اهلل  هو أعظم قدوة فيها ،ودعوة للتأيس به يف ذلك.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :لِن َْج َع َل َها َل ُك ْم ت َْذكِ َر ًة َوت َِع َي َها ُأ ُذ ٌن
و ِ
اع َي ٌة﴾ [احلاقة]12 :؟
َ
قال أحدهم :روي أن رسول اهلل  قال لعيل( :إن اهلل أمرين أن أدنيك وال أقصيك،
وأن أعلمك وتعي وحق عىل اهلل أن تعي) ،فنزلت﴿ :وت َِعيها ُأ ُذ ٌن و ِ
اع َي ٌة﴾()2
َ
َ ََ
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3أي أن الغاية هي أن تكون عظة وعربة للبرشية ،يتذكرون هبا آالء
اهلل عىل عباده املؤمنني الذين انقادوا للحق ،ويتفكرون فيها ليدركوا عظيم قدرته سبحانه
يف إهالك اجلاحدين املرصين عىل الظلم والعصيان ..وهذه التذكرة ال ينتفع هبا إال صاحب
األذن الواعية.

( )3تفسري منية الطالبني للسبحاين ()352 /19

( )1التفسري القرآين للقرآن ()1081 /15
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قال آخر( :)1أي أن هذه التذكرة ،ال تعيها ،وال تعقلها وحتتفظ هبا ،وحتفظها ،إال أذن
عاقلة ،بينها وبني العقل صلة وثيقة ..أما األذن التي تسمع ،وال تورد ما تسمع عىل العقل،
فهى أذن حيوانية ،ال ينال منها صاحبها خريا أبدا.
قال اإلمام :بورك فيكام ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة لالهتامم بتحصيل الوعي
والبصرية ..وفيها إشادة باإلمام عيل ،وكونه متحققا بالوعي والبصرية ،وهو ما يقدمه عىل
غريه.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا املُْدَّ ِّث ُر ُق ْم َف َأن ِْذ ْر َو َر َّب َك
َرب َوثِ َيا َب َك َف َط ِّه ْر﴾ [املدثر 1 :ـ ]4؟
َفك ِّ ْ
قال أحدهم :روي عن جابر قال :حدثنا رسول اهلل  فقال( :جاورت بحراء شهرا
فلام قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي ،فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن
يميني وعن شاميل فلم أر أحدا ،ثم نوديت ،فرفعت رأيس فإذا هوعىل العرش يف اهلواء ـ
يعني جربيل عليه السالم ـ فقلت :دثروين دثروين ،فصبوا عيل ماء ،فأنزل اهلل عز وجل
اآليات)()2

قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف هذه اآليات الكريمة وصايا يويص هبا اهلل تعاىل رسول اهلل ،
عند أول خطوة خيطوها برسالته إىل الناس ..إنه مدعو إىل أن يقوم بكل قواه ،ليلقى الناس
منذرا ،غري ملتفت إىل عناد املعاندين ،وال متهيب كرب املتكربين ..فاهلل سبحانه الذي يدعو
الناس باسمه ،هو أكرب من كل كبري ..فليذكر هذا دائام ،فإنه إذا ذكر كربياء اهلل ،تضاءلت

( )3التفسري القرآين للقرآن ()1280 /15

( )1التفسري القرآين للقرآن ()1131 /15
( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.444
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أمام عينيه كربياء كل كبري ..وأن ينفض عن ثيابه غبار الدعة والراحة ،وأن يطهرها من غبار
الزمن الذي عاشه هبا قبل النبوة.
قال آخر( :)1ذلك أنه منذ اليوم األول للبعثة لبس ثياب النبوة ،وهي ثياب اجلهاد ىف
سبيل اهلل ،ولبوس احلرب والقتال ألعداء اهلل ..ومن شأن املحارب إذا أخذ لبوس حربه
أن ينظر فيه ،وأن يصلح منه ما حيتاج إىل إصالح ،حتى يكون صاحلا للعمل ،دفاعا أو
هجوما ..وهذا هو تطهري الثياب.
قال اإلمام :بورك فيكام ،وبذلك ،ففي اآلية

الكريمة()2

دعوة للعبودية الشاملة

وحتقيقها يف النفس واملجتمع.
﴿و ُي ْط ِع ُم َ
ون ال َّط َعا َم ع ََىل ُح ِّب ِه
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اف ِم ْن
ورا إِنَّا َن َخ ُ
م ْسكينًا َو َيت ًيام َو َأس ًريا إِن ََّام ُن ْطع ُم ُك ْم ل َو ْجه اهللَِّ َال ُن ِريدُ منْ ُك ْم َجزَ ا ًء َو َال ُش ُك ً
ورا َو َجزَ ُاه ْم بِ َام
رش َذلِ َك ا ْل َي ْو ِم َو َل َّق ُ
وسا َق ْم َط ِر ًيرا َف َو َق ُ
رس ً
َر ِّبنَا َي ْو ًما َع ُب ً
َرض ًة َو ُ ُ
اه ْم ن ْ َ
اه ُم اهللَُّ َ َّ
ربوا َجنَّ ًة َو َح ِر ًيرا﴾ [اإلنسان 8 :ـ ]12؟
َص َ ُ
قال أحدهم :روي عن ابن عباس قال :ذلك أن عيل بن أيب طالب نوبة أجر نفسه
يسقي نخال بيشء من شعري ليلة حتى أصبح ،وقبض الشعري وطحن ثلثه ،فجعلوا منه شيئا
ليأكلوه ،يقال له :اخلزيرة ،فلام تم إنضاجه ،أتى مسكني فأخرجوا إليه الطعام ،ثم عمل
الثلث الثاين ،فلام تم إنضاجه أتى يتيم فسأل فأطعموه ،ثم عمل الثلث الباقي ،فلام تم
إنضاجه أتى أسري من املرشكني فأطعموه ،وطووا يومهم ذلك ،فأنزلت فيه هذه اآلية(.)3
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟

( )3أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.446
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قال أحدهم( :)1يف هذه اآليات الكريمة وصف لألبرار من عباد اهلل ،فمن صفاهتم
أهنم يطعمون الطعام وهم ىف حمبة له وشغف به :املسكني العاجز عن االكتساب ،واليتيم
الذي مات كاسبه ،واألسري املأخوذ من قومه ،اململوكة رقبته ،الذي ال يملك لنفسه قوة وال
حيلة.
قال آخر( :)2واملراد من إطعام الطعام اإلحسان إىل املحتاجني ومواساهتم بأى وجه
كان ،وإنام خص الطعام لكونه أرشف أنواع اإلحسان ،ال جرم أن عرب به عن مجيع وجوه
املنافع ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َال ا ْقت ََح َم ا ْل َع َق َب َة َو َما َأ ْد َر َ
اك َما ا ْل َع َق َب ُة َف ُّك َر َق َب ٍة َأ ْو إِ ْط َعا ٌم ِيف َي ْو ٍم ِذي
مس َغب ٍة يتِيام َذا م ْقرب ٍة َأو ِمسكِينًا َذا م ْ ٍ
رت َبة﴾ [البلد 11 :ـ ]16
َ َ
َ ْ َ َ ً َ ََ ْ ْ
قال آخر( :)3وبعد أن ذكر اهلل تعاىل أن األبرار حيسنون إىل هؤالء املحتاجني ،بني أن
هلم ىف ذلك غرضني ..أوهلام رضا اهلل عنهم ،وإىل ذلك أشار بقوله﴿ :إِن ََّام ُن ْط ِع ُم ُك ْم لِ َو ْج ِه
اهللَِّ﴾ [اإلنسان ،]9 :أي ال نمن عليكم وال نتوقع منكم مكافأة وال غريها مما ينقص األجر..
ِ
ثم أكد هذا ووضحه بقولهَ :
ورا﴾ [اإلنسان ]9 :أي ال نطلب
﴿ال ُن ِريدُ منْ ُك ْم َجزَ ا ًء َو َال ُش ُك ً
منكم جمازاة تكافئوننا هبا وال أن تشكرونا لدى الناس ..وثانيهام خوف يوم القيامة ،وإىل
َخ ُ ِ
ذلك أشار قوله تعاىل﴿ :إِنَّا ن َ
وسا َق ْم َط ِر ًيرا﴾ [اإلنسان ]10 :أي إنا نفعل
اف م ْن َر ِّبنَا َي ْو ًما َع ُب ً
ذلك لريمحنا ربنا ويتلقانا بلطفه ىف ذلك اليوم العبوس القمطرير.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة بيان ألمهية اإليثار ،وأنه خلق
الصاحلني من عباد اهلل ،ودعوة للتأيس هبم يف ذلك.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :لِ ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ ِمن ُْه ْم َي ْو َمئِ ٍذ َش ْأ ٌن

( )3تفسري املراغي ()165 /29

( )1تفسري املراغي ()165 /29
( )2تفسري املراغي ()165 /29
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يغْنِ ِ
يه﴾ [عبس]37 :؟
ُ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت عندما قالت عائشة للنبي  أنحرش عراة؟ قال:
(نعم) ،قالت :واسوأتاه ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2أي أنه عندما حيل يوم القيامة يف ذلك العامل اجلديد ،فسيكون فيه
احلساب عسريا ومرعبا بحيث ينشغل كل بنفسه ،وال يفكر باآلخر حتى لو كان من خلص
ِ
يم َمحِ ًيام﴾ [املعارج ،]10 :فالكل مشغول بنفسه ،ويفكر
أصدقائه وأحبائهَ :
﴿و َال َي ْس َأ ُل َمح ٌ
بخالص نفسه﴿ ،لِ ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ ِمن ُْه ْم َي ْو َمئِ ٍذ َش ْأ ٌن ُيغْنِ ِيه﴾ [عبس ،]37 :وال يعني ذلك أن
وهنُ ْم﴾
رص َ
األصدقاء واألقرباء ينكر بعضهم بعضا ،بل إهنم يعرفوهنم ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ي َب َّ ُ
[املعارج ،]11 :غاية األمر هو أن هول املوقف ووحشته ال يمكنه من التفكر بغريه.
قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة بيان لعظم األهوال يف اآلخرة،
والتي جتعل اإلنسان مشغوال بنفسه عن غريه ،وفيها دعوة لالهتامم بذلك يف احلياة الدنيا،
حتى يتفرغ املؤمن لإلعداد لآلخرة عن كل َشء.
الض َحى َوال َّل ْي ِل إِ َذا َس َجى َما
﴿و ُّ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
َو َّدع َ
َك َر ُّب َك َو َما َق َىل﴾ [الضحى 1 :ـ ]3؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت عندما قالت قريش للنبي  ما أرى شيطانك إال قد
ودعك ،فنزلت(.)3
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟

( )3أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.456

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.446
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قال أحدهم( :)1يف القسم بالليل بعد الضحى ،وإىل سجو هذا الليل وسكونه ،إشارة
أخرى إىل أن فرتة انقطاع الوحى ،ليست إال فرتة هدوء ،واستجامم جيمع فيها النبي



نفسه ،ويلم فيها خواطره ،بعد هذا النور الغامر الذي هبره ،وهز أعامق نفسه ..ذلك أن بعد
هذا الليل اهلادئ الوادع هنارا ،مرشقا وضيئا ..فهكذا جيرى نظام السكون ،عىل ما أقامه
الصانع احلكيم.
قال آخر( :)2وليس ىف السورة ما يشري إىل أن املرشكني أو غريهم هم الذين ذكروا
ذلك  ..ومن أين للمرشكني أن يعلموا فرتة الوحى ،فيقولوا أو يطعنوا ،ولكن ذلك كان
شوق النبي  إىل مثل ما رأى وما فهم عن اهلل ،وما ذاق من حالوة االتصال بوحيه ..وكل
شوق يصحبه قلق ،وكل قلق يشوبه خوف ،وقد ورد أن النبي  سأل جربيل ،مل ال يداوم
﴿و َما َن َتنَزَّ ُل إِ َّال بِ َأ ْم ِر َر ِّب َ
ك﴾ [مريم]64 :
االتصال به ويكثر من الوحى إليه ،فنزل قوله تعاىلَ :
قال آخر( :)3وقوله تعاىلَ ﴿ :ما َو َّدع َ
َك َر ُّب َك َو َما َق َىل﴾ [الضحى ]3 :هو املقسم عليه،
فاهلل سبحانه مل يودع النبي  ،وداعا ال لقاء بعده ،بل إن اهلل معه ،ىف كل حلظة من حلظات
حياته ،ومع كل نفس من أنفاس صدره ،وانقطاع الوحى ىف تلك الفرتة مل يكن عن قىل
وهجر من اهلل سبحانه وتعاىل له ،فهو احلبيب إىل ربه ،املجتبى إليه من خلقه ..وىف توكيد
اخلرب بالقسم ،مزيد من فضل اهلل ورمحته ،للنبى الكريم ،ورفع ملنزلة النبى عند ربه ،حتى
لينزل منزلة احلبيب من حبيبه.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة تبشري بعناية اهلل تعاىل بعباده
الصاحلني ،وتقريبه هلم.

( )3التفسري القرآين للقرآن ()1600 /16

( )1التفسري القرآين للقرآن ()1599 /16
( )2التفسري القرآين للقرآن ()1600 /16
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ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِنَّا َأنْزَ ْلنَا ُه ِيف َل ْي َل ِة ا ْل َقدْ ِر َو َما َأ ْد َر َ
اك
ف َشه ٍر َتنَزَّ ُل املَْ َالئِ َك ُة والر ِ
ما َلي َل ُة ا ْل َقدْ ِر َلي َل ُة ا ْل َقدْ ِر َخري ِمن َأ ْل ِ
يها بِإِ ْذ ِن َر ِّهبِ ْم ِم ْن ُك ِّل َأ ْم ٍر
وح ف َ
َ ُّ ُ
ْ
ٌْ ْ
ْ
َ ْ
َس َال ٌم ِه َي َحتَّى َم ْط َل ِع ا ْل َف ْج ِر﴾ [القدر 1 :ـ ]5؟
قال أحدهم :روي أن النبي  ذكر رجال من بني إرسائيل لبس السالح يف سبيل
اهلل ألف شهر ،فتعجب املسلمون من ذلك ،فأنزل اهلل تعاىل اآليات(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال آخر( :)2تذكر هذه السورة الكريمة بأن القرآن الكريم منزل من اهلل سبحانه ال
من غريه ،وقد نزل يف ليلة القدر ،ثم تذكر عظمة تلك الليلة وتفضيلها عىل ألف شهر ،ثم
تذكر رفعة شأن هذه الليلة بنزول القرآن واملالئكة والروح فيها ،وبالتايل حترض املسلمني
عىل إحياء تلك الليلة.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ففي السورة الكريمة( )3دعوة للبحث
عن نفحات اهلل تعاىل يف األزمنة واألمكنة وغريها والتعرض هلا.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ف َم ْن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة َخ ْ ًريا َي َر ُه
ٍ
ِ
رشا َي َر ُه﴾ [الزلزلة 7 :ـ ]8؟
َو َم ْن َي ْع َم ْل م ْث َق َال َذ َّرة َ ًّ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف رجلني كان أحدمها يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه
الثمرة والكرسة واجلوزة ،ويقول :ما هذا بيشء ،وإنام نؤجر عىل ما نعطي ونحن نحبه،
وكان اآلخر يتهاون بالذنب اليسري الكذبة والغيبة والنظرة ويقول :ليس عيل من هذا َشء،
إنام أوعد اهلل بالنار عىل الكبائر ،فأنزل اهلل عز وجل يرغبهم يف القليل من اخلري فإنه يوشك

( )3سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.460
( )2منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.520 /30 ،
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أن يكثر ،وحيذرهم اليسري من الذنب فإنه يوشك أن يكثر(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( : )2أي من يعمل من اخلري أدنى عمل وأصغره فإنه جيد جزاءه ،ومن
يعمل الرش ولو قليال جيد جزاءه ،ال فرق بني املؤمن والكافر ..وحسنات الكافرين ال
ختلصهم من عذاب الكفر فهم به خالدون ىف الشقاء ،وما نطق من اآليات بحبوط أعامل
الكافرين وأهنا ال تنفعهم ،فاملراد به أهنا ال تنجيهم من عذاب الكفر وإن خففت عنهم
بعض العذاب الذي كان يرتقبهم من السيئات األخرى ،أما عذاب الكفر فال خيفف عنهم
﴿ون ََض ُع املَْ َو ِازي َن ا ْل ِق ْس َط لِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َف َال ُت ْظ َل ُم َن ْف ٌس َش ْيئًا َوإِ ْن ك َ
َان
منه شىء ،كام قال تعاىلَ :
ِم ْث َق َال حب ٍة ِمن َخرد ٍل َأ َتينَا ِهبا و َك َفى بِنَا ح ِ
اسبِنيَ ﴾ [األنبياء ،]47 :وقالَ ﴿ :ف َال ُت ْظ َل ُم َن ْف ٌس
َ
َ َّ ْ ْ َ ْ َ َ
َش ْيئًا﴾ [األنبياء ]47 :وهو رصيح ىف أن املؤمن والكافر ىف ذلك سواء ،وأن كال يوىف يوم القيامة
جزاءه.
قال اإلمام :بورك فيكم ،ويف ذلك دعوة لالهتامم بالصغار والكبار من الطاعات
والذنوب؛ فاهلل حيِص كل َشء ،والنفس تنصبغ بكل َشء صغريا كان أو كبريا.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِنَّا َأ ْع َط ْين َ
َاك ا ْلك َْو َث َر َف َص ِّل لِ َر ِّب َك
َوان َْح ْر إِ َّن َشانِئ ََك ُه ْ
رت﴾ [الكوثر 1 :ـ ]3؟
واألَ ْب َ ُ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف قريش كانوا عندما يذكرون رسول اهلل  قال:
دعوه فإنام هورجل أبرت ال عقب له ،لو هلك انقطع ذكره واسرتحتم منه ،فأنزل اهلل تعاىل
اآلية(.)3

( )3أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.463

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.462
( )2تفسري املراغي ()220 /30
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قال آخر :ومثله ما روي عن ابن عباس قال :كان العاص بن وائل يمر بمحمد 
ويقول :إين ألشنؤك وإنك ألبرت من الرجال ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2برشت السورة النبي األكرم  بأنه أعطي الكوثر واخلري الكثري،
فليصل لربه وينحر شكرا له ،وأن من برتك هو األبرت ..وهي تفيد أن من ليس له ولد ذكر
ليس بأبرت ،كام هو احلال يف النبي  ،وأنه ال فرق بني الولد الذكر واألنثى ،فكل ذلك خيرج
اإلنسان عن كونه أبرت.
قال اإلمام :بورك فيكم ،ويف ذلك( )3أيضا بشارة لرسول اهلل  ولكل املؤمنني بأن
اهلل سيعطيهم من فضله أكثر مما يتصورون ،وفيها دعوة لشكر ذلك باألعامل الصاحلة.
ِ
َرص اهللَِّ َوا ْل َفت ُْح َو َر َأ ْي َت
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إ َذا َجا َء ن ْ ُ
ِ
ون ِيف ِد ِ
اس َتغ ِْف ْر ُه إِ َّن ُه ك َ
َّاس َيدْ ُخ ُل َ
َان ت ََّوا ًبا﴾ [النرص 1 :ـ ]3؟
ين اهللَِّ َأ ْف َو ً
الن َ
اجا َف َس ِّب ْح بِ َح ْمد َر ِّب َك َو ْ
قال أحدهم :روي أنه ملا أقبل رسول اهلل  من غزوة حنني وأنزل اهلل تعاىل﴿ :إِ َذا
َرص اهللَِّ﴾ قال( :يا عيل بن أيب طالب ويا فاطمة قد جاء نرص اهلل والفتح ،ورأيت الناس
َجا َء ن ْ ُ
يدخلون يف دين اهلل أفواجا ،فسبحان ريب وبحمده وأستغفره إنه كان توابا) ()4

قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)5أي إذا رأيت نرص اهلل لدين احلق ،واهنزام أهل الرشك وخذالهنم،
وفتح اهلل بينك وبني قومك ،بجعل الغلبة لك عليهم ،وإعزاز أمرك ،وإعالء كلمتك..
ورأيت الناس يدخلون ىف دينك ،وينضوون حتت لوائك مجاعات ال أفرادا كام كان ىف بدء
( )4أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.466

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.463

( )5تفسري املراغي ()258 /30

( )2منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.673 /30 ،
( )3سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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أمرك وقت الشدة ﴿ َف َس ِّب ْح بِ َح ْم ِد َر ِّب َك﴾ [النرص ]3 :أي إذا تم لك كل ذلك فنزه ربك وقدسه
عن أن هيمل احلق ،ويدعه للباطل يتغلب عليه ،وعن أن خيلف وعده الذي وعدك به ،بأن
جيعل كلمتك العليا ،وكلمة الذين كفروا السفىل ،ويتم نعمته عليك ولو كره الكافرون..
وليكن تنزهيه بحمده عىل ما أوالك من نعم ،وشكره عىل ما منحك من خري ،والثناء عليه
بام هو له أهل ،فإنه هو القادر الذي ال يغلبه غالب ،واحلكيم الذي إذا أمهل الكافرين ،فلن
اس َتغ ِْف ْر ُه﴾ [النرص ]3 :أي واسأله أن يغفر لك وملن اتبعك من
يضيع أجر العاملنيَ ..
﴿و ْ
أصحابك ما كان منهم من القلق والضجر واحلزن واألسى لتأخر النرص.
قال آخر( :)1والتوبة من هذا القلق إنام تكون بتكميل الثقة بوعد اهلل ،وتغليبها عىل
خواطر النفس التي حتدثها الشدائد ،وإن كان ذلك مما يشق عىل نفوس البرش ،ولكن اهلل
علم أن نفس رسوله بلغت ذلك الكامل ،ومن ثم أمره به.
قال آخر( :)2ثم علل طلب االستغفار بقوله﴿ :إِ َّن ُه ك َ
َان ت ََّوا ًبا﴾ [النرص ]3 :أي إنه
سبحانه كثري القبول لتوبة عباده ،ألنه يربى النفوس باملحن ،فإذا وجدت الضعف أهنضها
إىل طلب القوة ،وشدد عزيمتها بحسن الوعد ،وال يزال هبا حتى تبلغ مرتبة الكامل.
قال اإلمام :بورك فيكم ،ويف هذا تبشري بنرص اهلل ،ودعوة للعبودية عند حتققه ..وهو
شامل لكل العصور.
الص َمدُ َمل ْ َيلِدْ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل ُهو اهللَُّ َأ َحدٌ اهللَُّ َّ
َو َمل ْ ُيو َلدْ َو َمل ْ َي ُك ْن َل ُه ُك ُف ًوا َأ َحدٌ ﴾ [اإلخالص 1 :ـ ]4؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت عندما جاء ناس من اليهود إىل النبي  فقالوا :صف
لنا ربك ،فإن اهلل أنزل نعته يف التوراة ،فأخربنا من أي َشء هو؟ ومن أي جنس هو؟ من
( )2تفسري املراغي ()259 /30

( )1تفسري املراغي ()259 /30
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ذهب هوأم نحاس أم فضة؟ وهل يأكل ويرشب؟ وممن ورث الدنيا ومن يورثها؟ فأنزل
اهلل تبارك وتعاىل هذه السورة وهي نسبة اهلل خاصة(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2هذه السورة الكريمة تضمنت نفى الرشك بجميع أنواعه ،فقد نفى
اهلل عن نفسه أنواع الكثرة بقوله﴿ :اهللَُّ َأ َحدٌ ﴾ [اإلخالص ]1 :ونفى عن نفسه أنواع االحتياج
الص َمدُ ﴾ [اإلخالص ]2 :ونفى عن نفسه املجانسة واملشاهبة لشىء بقولهَ :
بقوله﴿ :اهللَُّ َّ
﴿مل ْ
﴿و َمل ْ ُيو َلدْ ﴾ [اإلخالص ]3 :ونفى
َيلِدْ ﴾ [اإلخالص ]3 :ونفى عن نفسه احلدوث واألولية بقولهَ :
﴿و َمل ْ َي ُك ْن َل ُه ُك ُف ًوا َأ َحدٌ ﴾ [اإلخالص ]4 :تعاىل اهلل عام يقول
عن نفسه األنداد واألشباه بقولهَ :
الظاملون علوا كبريا.
قال اإلمام :بورك فيكم ،ويف كل ذلك دعوة لتنزيه اهلل وتوحيده وتعظيمه ..وأن كل
من ال يفعل ذلك جاهل بربه.

 .2أسباب النزول واجلاحدون:
قال اإلمام :بعد انتهائنا من الصنف األول ..وهم املؤمنون ..سأسألكم اآلن عن
الصنف الثاين ،وهم اجلاحدون ،وقد رأيت من خالل البحث عن أصنافهم يف القرآن
الكريم أهنم يشملون أصنافا خمتلفة ..فمنهم املرشكون الذين ولد رسول اهلل  بينهم،
والذين أعرضوا عن النبوة ،واستعملوا كل الوسائل حلرهبا ..ومنهم أهل الكتاب الذين
كتموا احلق بعد أن علموه ،وراحوا يصطفون مع املرشكني يف وجه النبي الذي انتظروه
طويال ..ومنهم املنافقون الذين أظهروا اإليامن وأبطنوا الكفر ،فكانوا وسيلة للمعاندين

( )2تفسري املراغي ()266 /30

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.469
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لرضب اإلسالم أو السخرية منه ..ومنهم املنحرفون عن اإليامن ،من تلك األصناف
السابقة ،من غري حتديد.
قالوا :فهلم اسألنا عام تشاء من هذه األصناف ،وأسباب النزول املرتبطة هبم.
أسباب النزول واملرشكون:
قال اإلمام :فلنبدأ باملرشكني؛ فقد كانوا أول من عادى رسول اهلل  ..فمن يذكر
﴿و َلونَزَّ ْلنَا َع َل ْي َك كِتَا ًبا ِيف ِق ْر َط ٍ
اس َف َل َم ُسو ُه بِ َأ ْي ِدهيِ ْم َل َق َال
يل منكم سبب نزول قوله تعاىلَ :
ا َّل ِذي َن َك َف ُروا إِ ْن َه َذا إِ َّال ِس ْح ٌر ُمبِنيٌ ﴾ [األنعام]7 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف مرشكي مكة قالوا :يا حممد واهلل ال نؤمن لك حتى
تأتينا بكتاب من عند اهلل ومعه أربعة من املالئكة يشهدون أنه من عند اهلل وأنك رسوله
فنزلت هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2هذه اآلية الكريمة تشري إىل عوامل االنحراف الكربى ،وهي التكرب
والعناد ،فاملتكرب املكابر انسان عنيد يف العادة ،ذلك أن التكرب ال يسمح له باالستسالم للحق
واحلقيقة ،واألفراد املتصفون هبذه الصفة يكونون عادة معاندين مكابرين ،ينكرون حتى
األمور الواضحة القائمة عىل الدليل والربهان ،بل ينكرون حتى البدهييات.
قال آخر( :)3ويشري اهلل تعاىل هنا إىل الطلب الذي تقدم به مجع من عبدة األصنام
الذين قالوا لرسول اهلل  :لن نؤمن حتى ينزل اهلل كتابا مع أربعة من املالئكة ،وقد رد اهلل
﴿و َل ْو نَزَّ ْلنَا َع َل ْي َك كِتَا ًبا ِيف ِق ْر َط ٍ
اس َف َل َم ُسو ُه بِ َأ ْي ِدهيِ ْم َل َق َال ا َّل ِذي َن َك َف ُروا
تعاىل عليهم بقولهَ :

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()215 /4

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.212
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()215 /4
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إِ ْن َه َذا إِ َّال ِس ْح ٌر ُمبِنيٌ ﴾ [األنعام ،]7 :أي أن عنادهم قد وصل حدا ينكرون فيه حتى ما
يشاهدونه بأعينهم ويلمسونه بأيدهيم فيعتربونه سحرا لكيال يستسلموا للحقيقة ،مع أهنم
يف حياهتم اليومية يكتفون بعرش هذه الدالئل لإليامن باحلقائق ويقتنعون هبا.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وهذا يدل عىل تعنت املرشكني وجحودهم عىل الرغم من
كل اآليات والدالئل التي تدل عىل صدق رسول اهلل .
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َأي َ ٍ
ْرب َش َها َد ًة ُق ِل اهللَُّ
َشء َأك َ ُ
ُّ ْ
َش ِهيدٌ بينِي وبينَ ُكم و ُأ ِ
آن ِألُن ِْذ َر ُك ْم بِ ِه َو َم ْن َب َلغَ َأئِنَّ ُك ْم َلت َْش َهدُ َ
وح َي إِ َ َّيل َه َذا ا ْل ُق ْر ُ
ون َأ َّن َم َع اهللَِّ
َْ ََْ ْ َ
ِ
آهل َ ًة ُأ ْخ َرى ُق ْل َال َأ ْش َهدُ ُق ْل إِن ََّام ُهوإِ َل ٌه َوا ِحدٌ َوإِنَّنِي َب ِري ٌء ِممَّا ُت ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾ [األنعام]19 :؟
قال أحدهم :روي أن رؤساء مكة قالوا :يا حممد ما نرى أحدا يصدقك بام تقول من
أمر الرسالة ،ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر وال صفة،
فأرنا من يشهد لك أنك رسول كام تزعم ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة أكرب شهادة عىل التوحيد ،وهي الدالئل
الواضحة املتناثرة يف آفاق الكون ويف أنفسهم ،وهي الشهادة األكرب ،ألهنا منطلقة من اهلل
الذي يؤمنون به من حيث املبدأ ،ولكنهم يرشكون به غريه ..ومن خالل هذه الشهادة اإلهلية
يتحدث النبي  عن مسئوليته يف إنذارهم بالقرآن ليبتعدوا عن الرشك الذي يؤدي هبم إىل
اهلالك ليكون ذلك وسيلة من وسائل الضغط عىل تفكريهم بام تثريه من اخلوف عىل املصري،
وهو األمر الذي جيعل القضية بعيدة عن الرتف الفكري واجلدل العقيم الذي يثريونه أمام
الدعوة بأساليبهم اخلاصة.
( )2من وحي القرآن ()50 /9
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قال اإلمام :بورك فيكم ،ويف اآلية الكريمة( )1دعوة للتأمل يف شهادة اهلل تعاىل الدالة
عىل صدق رسول اهلل  واملبثوثة يف الكتاب والسنة والسرية وكل ما يرتبط به .
﴿و ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْست َِم ُع إِ َل ْي َك َو َج َع ْلنَا
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
وهب ْم َأكِنَّ ًة َأ ْن َي ْف َق ُهو ُه َو ِيف آ َذ ِ ِ
ع ََىل ُق ُل ِ ِ
اهن ْم َو ْق ًرا َوإِ ْن َي َر ْوا ُك َّل آ َي ٍة َال ُيؤْ ِمنُوا ِ َهبا َحتَّى إِ َذا َجا ُء َ
وك
ُجي ِ
اد ُلون ََك َي ُق ُ
ول ا َّل ِذي َن َك َف ُروا إِ ْن َه َذا إِ َّال َأ َساطِ ُري ْاألَ َّولِنيَ ﴾ [األنعام]25 :؟
َ
قال أحدهم :روي أن أبا سفيان بن حرب والوليد بن املغرية والنرض بن احلارث،
وعتبة وشيبة ابني ربيعة ،وأمية وأبيا ابني خلف ،استمعوا إىل رسول اهلل  فقالوا للنرض:
يا أبا قتيلة ما يقول حممد؟ قال :والذي جعلها بيته ما أدري ما يقول ،إال أين أرى حيرك
شفتيه يتكلم بيشء وما يقول إال أساطري األولني مثل ما كنت أحدثكم عن القرون املاضية،
وكان النرض كثري احلديث عن القرون األوىل ،وكان حيدث قريشا فيستملحون حديثه،
فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3تذكر هذه اآلية الكريمة أن من املرشكني الضالني من يستمع إىل
النبى  ، وما يرتل من كلامت اهلل ،ولكنه استامع ال حيدث فيهم أثرا ..فال تنفذ كلامت اهلل
إىل آذاهنم ،وال تبلغ مواطن اإلحساس من قلوهبم ،فقد أصم اهلل آذاهنم ،وأعمى قلوهبم..
وهبِ ْم َأكِنَّ ًة َأ ْن َي ْف َق ُهو ُه َو ِيف آ َذ ِ ِ
﴿إِنَّا َج َع ْلنَا ع ََىل ُق ُل ِ
اهن ْم َو ْق ًرا﴾ [الكهف ..]57 :فقد ختم اهلل عىل
قلوب هؤالء القوم ،وعىل سمعهم ،فال يسمعون خريا ،وال يعقلونه ،فهم ـ واحلال كذلك
ِ
ٍ
هبا﴾ [األعراف]146 :
ـ لن هيتدوا أبداَ ،
﴿وإِ ْن َي َر ْوا ُك َّل آ َية َال ُيؤْ منُوا ِ َ
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قال آخر( :)1وختم اهلل عىل القلوب ،هو تركها عىل ما هى عليه من ضالل وعمى..
﴿و َل ْو
دون أن يمدها بأمداد لطفه ،وعونه ،إذ كانت هى ال تستجيب خلري ،وال تتقبل هدىَ :
عَلِ َم اهللَُّ فِ ِ
يه ْم َخ ْ ًريا َألَ ْس َم َع ُه ْم َو َل ْو َأ ْس َم َع ُه ْم َلت ََو َّل ْوا َو ُه ْم ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ [األنفال]23 :
وك ُجي ِ
اد ُلون ََك﴾ [األنعام ]25 :يكشف عن
قال آخر( :)2وقوله تعاىلَ :
﴿حتَّى ِإ َذا َجا ُء َ َ
طبيعة هؤالء القوم ،وأهنم ال يتحركون إال إىل الرش ،وال يعملون إال ملا هو رش ..فهم إذا
جاءوا إىل النبى  ، مل جييئوا لطلب حق ،أو تعرف عىل خري ،وإنام هم جييئون للمجادلة،
والسفاهة ،واالستهزاء ..واحلال التي تتلبس هبم ،وتستوىل عليهم ،وهم يسعون إىل لقاء
النبي  ،واالستامع إليه هى املجادلة ،واملامحكة ،وال شىء غري هذا..
ول ا َّل ِذين َك َفروا إِ ْن َه َذا إِ َّال َأساطِري ْ ِ
قال آخر( :)3وقوله تعاىلَ ﴿ :ي ُق ُ
األَ َّولنيَ ﴾ [األنعام:
َ ُ
َ ُ
 ]25بيان ملا تكشفت عنه حاهلم ،وانتهى إليه أمرهم ،من هذا املوقف الذي جاءوا فيه إىل
النبي  ،مستمعني جمادلني ،ال طالب علم واستفادة ..واألساطري مجع أسطورة ،وهى ما
كان من واردات اخلياالت واألوهام ،وملفقات األحاديث ..فهذا هو حكمهم عىل ما
استمعوا إليه من كالم اهلل﴿ :إِ ْن َه َذا إِ َّال َأ َساطِ ُري ْاألَ َّولِنيَ ﴾ [األنعام ،]25 :وتلك هى أسلحة
املكابرين املعاندين ىف معركتهم اخلارسة مع احلق ..فحني تسقط من أيدهيم كل حجة،
يلقون هبذه الرتهات وتلك األباطيل ،لتكون وقاية هلم مما لبسهم من خزى وما حلقهم من
هزيمة.
قال اإلمام :بورك فيكم ،ويف ذلك بيان لسبب الكفر واجلحود األكرب وهو احلقد
واألمراض النفسية التي حتول بني القلب والعقل ووعي احلقائق.
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ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :قدْ َن ْع َل ُم إِ َّن ُه َل َي ْحزُ ُن َك ا َّل ِذي
ِ
ِ
ِ
جي َحدُ َ
َي ُقو ُل َ
ون﴾ [األنعام]33 :
ون َفإِ َّهنُ ْم َال ُيك َِّذ ُبون ََك َو َلك َّن ال َّظاملنيَ بِآ َيات اهللَِّ َ ْ
قال أحدهم :روي أن األخنس بن رشيق قال أليب جهل :يا أبا احلكم أخربين عن
حممد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هنا من يسمع كالمك غريي ،فقال أبوجهل :واهلل إن
حممدا لصادق ،وما كذب حممد قط ،ولكن إذا ذهب بنو قِص باللواء والسقاية واحلجابة
والندوة والنبوة فامذا يكون لسائر قريش؟ فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أن رسول اهلل  مر بأيب جهل وأصحابه فقالوا :يا حممد
إنا واهلل ما نكذبك ،وإنك عندنا لصادق ،ولكن نكذب ما جئت به ،فنزلت(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3من املعاين التي تدل عليها اآلية الكريمة :إن الذين يعارضونك هم
يف احلقيقة مؤمنون بصدقك وال يشكون يف صحة دعوتك ،ولكن اخلوف من تعرض
مصاحلهم للخطر هو الذي يمنعهم من الرضوخ للحق ،أو أن الذي حيول بينهم وبني
التسليم هو التعصب والعناد ..ويتبني من كتب السرية أن اجلاهليني ـ بام فيهم أشد
املعارضني للدعوة ـ كانوا يعتقدون يف أعامقهم بصدق الدعوة.
قال آخر( : )4ومن املعاين التي حتتملها أيضا أن يف اآلية الكريمة تسلية لرسول اهلل
 ،ألنه كان يف نقاشاته املنطقية وحماوراته الفكرية مع املرشكني املعاندين املتصلبني ،يواجه
منهم املعاندة واللجاجة والتصلب والتعنت ،بل كانوا يرشقونه بتهمهم ،ولذلك كله كان
رسول اهلل 

يشعر بالغم واحلزن ،واهلل تعاىل يف مواضع كثرية من القرآن يوايس النبي 
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ويصربه عىل ذلك ،لكي يواصل مسريته بقلب أقوى وجأش أربط ،كام قال تعاىلَ ﴿ :قدْ
َن ْع َل ُم إِ َّن ُه َل َي ْحزُ ُن َك ا َّل ِذي َي ُقو ُل َ
ون﴾ [األنعام]33 :
قال آخر( :)1ولذلك قال له يف هذه اآلية الكريمة :اعلم أهنم ال ينكرونك أنت ،بل
هم ينكرون آيات اهلل ،وال يكذبونك بل يكذبون اهللَ ﴿ :فإِ َّهنُ ْم َال ُيك َِّذ ُبون ََك َو َلكِ َّن ال َّظاملِنيَ
ِ
جي َحدُ َ
ون﴾ [األنعام ،]33 :ومثل هذا القول شائع بيننا ،فقد يرى (رئيس) أن
بِآ َيات اهللَِّ َ ْ
(مبعوثه) إىل بعض الناس عاد غاضبا ،فيقول له( :هون عليك ،فان ما قالوه لك إنام كان
موجها إيل ،وإذا حصلت مشكلة فأنا املقصود هبا ،ال أنت) وهبذا يسعى إىل مواساة صاحبه
والتهوين عليه.
قال اإلمام :بورك فيكم ،ويف ذلك بيان لسبب جحود اجلاحدين وأنه ال يرجع لعدم
االقتناع باحلجج فقط ،وإنام للكرب والعناد واحلقد واألمراض النفسية.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ ِّين ع ََىل َب ِّين ٍَة ِم ْن َر ِّيب َوك ََّذ ْب ُت ْم
وخري ا ْل َف ِ
ون بِ ِه ِإ ِن ْ
بِ ِه َما ِعن ِْدي َما ت َْس َت ْع ِج ُل َ
اصلِنيَ ﴾ [األنعام]57 :؟
احلُك ُْم ِإ َّال هللَِّ َي ُق ُّ
ص َْ
احل َّق َو ُه َ ْ ُ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف النرض بن احلارث ورؤساء قريش ،كانوا يقولون:
يا حممد ائتنا بالعذاب الذي تعدنا به .استهزاء منهم ،فنزلت هذه اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3أي قل للمرشكني :إنى فيام أخالفكم فيه عىل بينة من ربى ،أي عىل
بيان قد تبينته ،وبرهان قد وضح ىل من ربى بالوحى والعقل ،إذ القرآن الكريم بينة مشتملة
عىل رضوب كثرية من البينات العقلية والكونية التي يعجز الرسول عن اإلتيان بمثلها..
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﴿وك ََّذ ْب ُت ْم بِ ِه﴾ [األنعام ]57 :أي واحلال أنكم كذبتم بالقرآن الذي هو بينتى من ربى ،ومن
َ
عجيب أمركم أنكم تكذبون ببينة البينات ،ثم تطمعون أن أتبعكم عىل ضالل من أمركم ال
بينة لكم عليه إال حمض التقليد ،والتقليد براءة من االستدالل ،ورضا بجهل اآلباء
واألجداد.
قال آخر( :)1وبعد أن بني تكذيبهم به قفى عليه برد شبهة ختطر حينئذ بالبال ،وهى
أن اهلل أنذرهم عذابا حيل هبم إذا أرصوا عىل عنادهم وكفرهم ،ووعد بأن ينرص رسوله
عليهم وقد استعجلوا النبي  ذلك فكان عدم وقوعه شبهة هلم عىل صدق القرآن ،إذ هم
جيهلون سنة اهلل ىف شئون اإلنسان ،فأمر اهلل نبيه أن يقول هلمَ ﴿ :ما ِعن ِْدي َما ت َْس َت ْع ِج ُل َ
ون
بِ ِه﴾ [األنعام ]57 :أي ما الذي تستعجلون به من نقم اهلل وعذابه بيدي وال أنا عىل ذلك بقادر،
ومل أقل لكم إن اهلل فوض أمره إىل حتى تطالبونى به ،وتعدون عدم إيقاعه عليهم حجة عىل
تكذيبه.
قال آخر( :)2ثم أكد ما سبق بقوله﴿ :إِ ِن ْ
احلُك ُْم إِ َّال هللَِِّ﴾ [األنعام ]57 :أي ما احلكم ىف
هذا وىف غريه من الترصف ىف شئون األمم إال هلل وحده ،وله ىف ذلك سنن حكيمة جترى
َش ٍء ِعنْدَ ُه
عليها أفعاله وأحكامه ،فال يتقدم شىء منها عن ميقاته وال يتأخرَ :
﴿و ُك ُّل َ ْ
ِب ِم ْقدَ ٍ
ار﴾ [الرعد]8 :
قال آخر( :)3ثم بني سبحانه أن كل ما قصه عىل رسوله فهو حق ال شبهة فيه فقال:
احل َّق و ُهو َخري ا ْل َف ِ
اصلِنيَ ﴾ [األنعام ]57 :أي يقص عىل رسوله القصص احلق ىف وعده
﴿ َي ُق ُّ
ص َْ َ َ ْ ُ
ووعيده ومجيع أخباره ،وهو خري احلاكمني ىف كل أمر ،فهو ال يقع ىف حكمه وقضائه حيف
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إىل أحد وال جور وهو النافذ حكمه ىف كل شىء ،واملحيط علمه بكل َشء.
قال اإلمام :بورك فيكم ،ويف ذلك دعوة للتواضع ولزوم العبودية ،وأن عىل املؤمن
أن يؤدي دوره يف الدعوة واهلداية ،ثم يدعهم بعد ذلك لرهبم ليحكم بينهم.
ون ِمن د ِ
ِ
ون
﴿و َال ت َُس ُّبوا ا َّلذي َن َيدْ ُع َ ْ ُ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
اهللَِّ َف َي ُس ُّبوا اهللََّ عَدْ ًوا بِغ ْ ِ
َري ِع ْل ٍم ك ََذلِ َك زَ َّينَّا لِ ُك ِّل ُأ َّم ٍة ع ََم َل ُه ْم ُث َّم إِ َىل َر ِّهبِ ْم َم ْر ِج ُع ُه ْم َف ُينَ ِّب ُئ ُه ْم بِ َام
كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [األنعام]108 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت ،عندما قال املرشكون :يا حممد لتنتهني عن سبك آهلتنا
أولنهجون ربك ،فنهى اهلل أن يسبوا أوثاهنم فيسبوا اهلل عدوا بغريعلم(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أن املسلمني كانوا يسبون أوثان الكفار فريدون ذلك عليهم،
فنهاهم اهلل تعاىل أن يستسبوا لرهبم قوما جهلة ال علم هلم باهلل(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3بعد أن تناولت اآليات السابقة احلديث عن قيام تعاليم اإلسالم
عىل أساس املنطق ،وقيام دعوته عىل االستدالل واإلقناع ال اإلكراه ،فإن هذه اآلية الكريمة
تواصل نفس التوجيهات ،فتنهى عن سب ما يعبد اآلخرون ـ أي املرشكون وغريهم ـ ألن
هذا سوف يدعوهم إىل أن يعمدوا هم أيضا ـ ظلام وعدوانا وجهال ـ إىل توجيه السب إىل
اهلل تعاىل.
قال آخر( :)4وقد هنى اهلل تعاىل عن ذلك هنيا قاطعا ،وأكد التزام قواعد األدب
واللياقة حتى يف التعامل مع أكثر املذاهب بطالنا وخرافة ..والسبب واضح ،فالسب
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والشتم ال يمنعان أحدا من امليض يف طريق اخلطأ ،بل إن التعصب الشديد واجلهل املطبق
الذي يركب هؤالء يدفع هبم إىل التامدي يف العناد واللجاجة وإىل التشبث أكثر بباطلهم،
ويستسهلون إطالق ألسنتهم بسب اهلل تعاىل ،ألن كل أمة تتعصب عادة لعقائدها وأعامهلا،
ٍ
ِ
ِ
م﴾ [األنعام]108 :
كام قال تعاىل﴿ :ك ََذل َك زَ َّينَّا ل ُك ِّل ُأ َّمة ع ََم َل ُه ْ
قال آخر( :)1أما ما ورد يف اآلية الكريمة من نسبة تزيني األعامل احلسنة والسيئة لكل
شخص هلل تعاىل ،فإن ذلك يشري إىل صفة العمل وأثره ،أي أن اإلنسان عندما يقوم بعمل
ما بصورة متكررة ،فإن قبح عمله يتالَش يف نظره شيئا فشيئا ،ويتخذ شكال جذابا ،وملا كان
علة العلل وسبب األسباب وخالق كل َشء هو اهلل ،وأن مجيع التأثريات ترجع إليه ،فإن
هذه اآلثار تنسب أحيانا يف القرآن إىل اهلل تعاىل.
قال آخر( :)2ولذلك ،فإن قوله تعاىل﴿ :زَ َّينَّا لِ ُك ِّل ُأ َّم ٍة ع ََم َل ُه ْم﴾ [األنعام ]108 :يفرس
هكذا( :لقد أقحمناهم يف نتائج سوء أفعاهلم إىل احلد الذي أصبح القبيح مجيال يف نظرهم)،
و يتضح من هذا أن القرآن ينسب ـ أحيانا ـ تزيني األعامل إىل الشيطان ،وهذا ال يتعارض
مع ذلك ،ألن الشيطان يوسوس هلم لكي يرتكبوا األعامل القبيحة ،وهم يستسلمون
لوسوسة الشيطان ،فتكون النتيجة أهنم يالقون عاقبة أعامهلم السيئة ،وبتعبري علمي نقول:
(إن السببية من اهلل ،ولكن هؤالء هم الذين يوجدون السبب ،مدفوعني بوسوسة الشيطان)
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )3هني عن استعامل السب
والفحش يف الرد عىل املخالف ،واستعامل الدعوة بأساليبها احلسنة بدهلا ،وتبيني ملخاطر
السب وأنه ال يؤدي إال إىل املزيد من الرصاع.

( )3سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()423 /4
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()423 /4

446

﴿و َأ ْق َس ُموا بِاهللَِّ َج ْهدَ َأ ْي َام ِ ِهن ْم َلئِ ْن
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ت َال ُيؤْ ِمنُ َ
ب
ات ِعنْدَ اهللَِّ َو َما ُي ْش ِع ُر ُك ْم َأ َّهنَا إِ َذا َجا َء ْ
َجا َء ْ ُهت ْم آ َي ٌة َل ُيؤْ ِمنُ َّن ِ َهبا ُق ْل إِن ََّام ْاآل َي ُ
ون َو ُن َق ِّل ُ
َأ ْفئِدَ َ ُهت ْم َو َأ ْب َص َار ُه ْم ك ََام َمل ُيؤْ ِمنُوا بِ ِه َأ َّو َل َم َّر ٍة َون ََذ ُر ُه ْم ِيف ُط ْغ َي ِ ِ
اهن ْم َي ْع َم ُه َ
ون َو َلو َأ َّننَا نَزَّ ْلنَا إِ َل ْي ِه ُم
ْ
ِ
َش ٍء ُق ُب ًال َما كَا ُنوا لِ ُيؤْ ِمنُوا ِإ َّال َأ ْن َي َشا َء اهللَُّ َو َلكِ َّن
رشنَا َع َل ْي ِه ْم ُك َّل َ ْ
ا َْمل َالئ َك َة َو َك َّل َم ُه ُم ا َْمل ْوتَى َو َح َ ْ
جي َه ُل َ
ون﴾ [األنعام 109 :ـ ]111؟
َأ ْك َث َر ُه ْم َ ْ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت عندما كلمت قريش رسول اهلل  فقالوا :يا حممد
إنك ختربنا أن موسى عليه السالم كانت معه عصا رضب هبا احلجر فانفجرت منه اثنتا
عرشة عينا ،وأن عيسى عليه السالم كان حييي املوتى ،وأن ثمود كانت هلم ناقة ،فأتنا ببعض
تلك اآليات حتى نصدقك ،فقال رسول اهلل ( :أي َشء حتبون أن آتيكم به؟) فقالوا:
جتعل لنا الصفا ذهبا ،قال( :فإن فعلت تصدقوين) ،قالوا :نعم واهلل لئن فعلت لنتبعنك
أمجعني ،فقام رسول اهلل  يدعو ،فجاءه جربيل عليه السالم وقال :إن شئت أصبح الصفا
ذهبا ،ولكني مل أرسل آية فلم يصدق هبا إال أنزلت العذاب ،وإن شئت تركتهم حتى يتوب
تائبهم ،فقال رسول اهلل ( :اتركهم حتى يتوب تائبهم) فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2تعكس هذه اآليات الكريمة صورة حية من صور أولئك الكافرين
الذين رفضوا اإليامن كمبدإ ،ولكنهم ما زالوا حياولون تسجيل املواقف ضد الرسالة
والرسول ،من أجل اإلحياء للبسطاء من الناس ،بأهنم ممن يبحثون عن احلقيقة من خالل
البحث عن الدليل ،ولذلك فإهنم يقدمون االقرتاحات التي تطلب من الرسول أن يأتيهم
بآية ليؤمنوا هبا ،متاما كأي إنسان خالص النية ،مفتوح العقل ،فليس بينه وبني اإليامن إال أن
( )2من وحي القرآن ()274 /9
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يرى اآلية ليؤمن.
﴿و َما ُي ْش ِع ُر ُك ْم
قال آخر( :)1لكن القرآن الكريم يطرح القضية بكل بساطة ليتساءل َ
ت َال ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [األنعام ،]109 :أي ما هو األساس يف ذلك ،وما هو الضامن؟..
َأ َّهنَا إِ َذا َجا َء ْ
وقد طرح القرآن الكريم هذا السؤال ألن تارخيهم ال يوحي بمثل هذه اجلدية يف طلب
املعرفة من أجل اإليامن ..فهل يملك النبي  أمر تقديم آية يومية ،يغري فيها النظام املألوف
للكون ،لكل مقرتح؟ وهل كانت املعجزات حاجة شخصية لكل من يطلبها ،أم أن أمر
ذلك بيد اهلل ،فهو الذي حيرك اآليات ،يف حركة النبوات تبعا حلكمته؟ وملا ذا يريد هؤالء
اآلية؟ أليؤمنوا؟ وهل يتوقف اإليامن عىل ذلك؟ إن النبي يقدم هلم يف القرآن آية تطرح
التحدي ،ويقدم هلم املنهج العقيل الذي يريد للعقيدة أن تتحرك من مواقع التفكري ،مما لو
انطلقوا معه الستطاعوا أن يصلوا إىل احلقيقة من أقرب طريق ،فلام ذا مل يفكروا يف ذلك
كله ،وملاذا مل يدخلوا احلوار اهلادئ الذي طرحه الرسول أمامهم كوسيلة من وسائل
الوصول إىل النتيجة احلاسمة يف العقيدة؟.
قال آخر( :)2و ذلك دليل عىل أهنم حياولون القفز عىل املواقع ،لينقلوا من موقع إىل
موقع تبعا للحاجة ،فإذا شعروا بأهنم مكشوفون يف موقع حاولوا أن ينتقلوا إىل موقع آخر
خيتفون وراءه ،ليسجلوا نقطة هنا ونقطة هناك.
ب َأ ْفئِدَ َ ُهت ْم َو َأ ْب َص َار ُه ْم ك ََام َمل ْ ُيؤْ ِمنُوا بِ ِه َأ َّو َل
﴿و ُن َق ِّل ُ
قال آخر( :)3ولذلك ،قال تعاىلَ :

َم َّر ٍة﴾ [األنعام ،]110 :حيث يكشف اهلل لنا الواقع الداخيل هلؤالء ،فيحدثنا أنه يقلب أفئدهتم
فتتحرك هنا وهناك ،ولكن من دون جدوى ،ويقلب أبصارهم ،فيتطلعون يف هذا اجلانب

( )3من وحي القرآن ()275 /9

( )1من وحي القرآن ()274 /9
( )2من وحي القرآن ()274 /9

448

أو ذاك ،يف ما يمكن أن يكشف وجه احلق يف العقيدة ،ولكن من دون فائدة ،ألهنم مل يفتحوا
قلوهبم ليتأملوا أو ليفكروا أو ليناقشوا ،ومل يفتحوا عيوهنم ليشاهدوا أو لينظروا أو
ليتطلعوا ،بل عملوا عىل أن جيمدوا حركة الفكر يف عقوهلم ،وحركة النور يف أبصارهم..
ليبقى هلم املوقف املتعنت اجلامد الذي وقفوه يف البداية من الدعوة عند نزول القرآن..
﴿ون ََذ ُر ُه ْم ِيف ُط ْغ َي ِ ِ
اهن ْم َي ْع َم ُه َ
ون﴾ [األنعام ]110 :ويرتكهم اهلل لضالهلم الذي اختاروه
َ
ألنفسهم ،ويدعهم لطغياهنم الذي يتحريون فيه ويتخبطون ،فال يلجأون إىل قاعدة ،وال
يسكنون إىل طمأنينة ،بل هو القلق املدمر الذي يفرتس أعامقهم ،وإن حاولوا الظهور بمظهر
اإلنسان الواثق بنفسه الرايض بموقفه.
قال آخر( :)1ثم يزيد اهلل تعاىل الصورة وضوحا ،فيذكر أن هؤالء اختذوا قرارا حاسام
﴿و َل ْو َأ َّننَا
بعدم اإليامن ،ال جمال للرتاجع عنه ،مهام قدم إليهم من براهني ،كام قال تعاىلَ :
ِ
ِ
َش ٍء ُق ُب ًال﴾ [األنعام ]111 :أي :معاينة
رشنَا َع َل ْي ِه ْم ُك َّل َ ْ
نَزَّ ْلنَا إ َل ْي ِه ُم املَْ َالئ َك َة َو َك َّل َم ُه ُم املَْ ْوتَى َو َح َ ْ
ومشاهدة ،مما طلبوه وسألوه ﴿ َما كَا ُنوا لِ ُيؤْ ِمنُوا﴾ [األنعام ]111 :ألهنم مل يكونوا بصدد اإليامن،
لتكون هذه اآليات أساسا ملا يريدونه من اإليامن﴿ ،إِ َّال َأ ْن َي َشا َء اهللَُّ﴾ [األنعام ]111 :بأن هييئ
ِ
جي َه ُل َ
ون﴾ [األنعام ]111 :سنن اهلل يف
هلم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلكَ ،
﴿و َلك َّن َأ ْك َث َر ُه ْم َ ْ
قضية اإليامن والكفر ،ومشيئته يف جمال اهلدى والضالل ،وقدرته عىل كل َشء مما يتصل
بشؤون خلقه.
قال آخر( :)2ونالحظ أن مثل هذه الصورة ـ النموذج ال متثل نموذجا تارخييا فريدا،
لتكون جمرد حديث من أحاديث التاريخ ،وصورة من صوره ،بل متثل نموذجا حيا متحركا
يف كل زمان ومكان ،وهو اإلنسان الذي يتحول االنتامء عنده إىل مزاج ،أو حالة ذاتية ،فهو
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يؤمن ألن مزاجه يرتاح لإليامن ،ال ألن عقله يقتنع به ،وهو يكفر ،ألن الكفر يمثل يف مزاجه
حالة مترد تريض بعض نزواته ،ال ألنه يفقد القاعدة الفكرية والروحية لإليامن ،ولكنه ـ يف
ال وقت نفسه ـ قد يشعر باحلرج أمام جمتمعة ،ألنه ال يملك املربر املعقول إليامنه ،فيحاول
أن يبحث عن املربرات التي يرص عىل صفتها التربيرية ،مهام كانت وسائله ضعيفة،
وحججه غري مقنعة ،ألنه ال يبحث عن وسائل االقتناع ،فهو ليس بصدد ذلك كله ،بل
يبحث عن وسائل التربير ملجرد التربير ،ولذلك فإنه إذا أفنى أحدوثة مطها بأخرى ،وإذا
سقطت لديه حجة حاول أن يتعلق بحجة أخرى ،فقد اختذ قراره من البداية ،وليس مستعدا
أن يرجع عنه مهام كانت الظروف والنتائج.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة بيان لتعنت اجلاحدين الذي ال
يقتنعون بام يروا من اآليات الواضحة ،ويطالبون باآليات الغريبة ،والتي تتناسب مع
أهوائهم ومصاحلهم ،وفيها بيان بأن اهلداية من اهلل ،وللمتواضعني املؤدبني بآداب العبودية،
وأما غريهم فكربهم حيول بينهم وبينها.
ِ ِ ِ
رضا
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َال َأ ْمل ُك لنَ ْفيس َن ْف ًعا َو َال َ ًّ
ِ
ت ِم َن ْ
السو ُء إِ ْن َأنَا إِ َّال ن َِذ ٌير
ب َال ْس َت ْك َث ْر ُ
إِ َّال َما َشا َء اهللَُّ َو َلو ُكن ُْت َأ ْع َل ُم ا ْل َغ ْي َ
اخلَ ْ ِري َو َما َم َّسن َي ُّ
َو َب ِش ٌري لِ َق ْو ٍم ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [األعراف]188 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت عندما قال أهل مكة :يا حممد أال خيربك ربك بالسعر
الرخيص قبل أن يغلوفترشي فرتبح؟ وباألرض التي يريد أن جتدب فرتحل عنها إىل ما قد
أخصب (.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.227
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قال أحدهم( :)1بعد أن أمر اهلل تعاىل رسوله  أن جييب السائلني عن الساعة بأن
علمها عند اهلل تعاىل وحده ،قفى عىل ذلك بأمره أن يبني للناس أن كل األمور بيده وحده
وأن علم الغيب كله عنده ..وهذه اآلية الكريمة أس من أسس الدين وقواعد عقائده ،إذ
بينت حقيقة الرسالة ،وفصلت بينها وبني الربوبية ،وهدمت قواعد الرشك واجتثت جذور
الوثنية.
قال آخر( :)2ومع أنه ال شك أن كل إنسان يستطيع أن ينفع نفسه ،أو يدفع عنها
الرش ،لكن عىل الرغم من هذه احلال فإن اآلية الكريمة تنفي هذه القدرة عن البرش نفيا
مطلقا ،وذلك ألن اإلنسان يف أعامله ليس له قوة من نفسه ،بل القوة والقدرة واالستطاعة
كلها من اهلل ،وهو سبحانه الذي أودع فيه كل تلك القوة والقدرة وما شاكلهام ،أو بتعبري
آخر :إن مالك مجيع القوى والقدرات وذو االختيار املستقل ـ وبالذات ـ يف عامل الوجود هو
اهلل عزو جل فحسب ،واآلخرون حتى األنبياء واملالئكة عليهم السالم يكتسبون منه القدرة
ويستمدون منه القوة ،وملكهم وقدرهتم هي بالغري ال بالذات ،وقوله تعاىل﴿ :إِ َّال َما َشا َء
اهللَُّ﴾ [األنعام ]128 :شاهد عىل هذا املوضوع.
قال آخر( :)3وهلذا نرى يف كثري من اآليات الكريمة نفي املالكية والنفع والرضر عن
غري اهلل ،ولذلك فقد هنت اآليات عن عبادة األصنام وما سوى اهلل سبحانه ،كام قال تعاىل:
ون و َال يملِ ُك َ ِ ِ
﴿و َّاخت َُذوا ِمن دونِ ِه ِ
خي ُل ُق َ
رضا َو َال َن ْف ًعا
ون َش ْيئًا َو ُه ْم ُ ْ
آهل َ ًة َال َ ْ
ْ ُ
َ
خي َل ُق َ َ َ ْ
ون ألَ ْن ُفس ِه ْم َ ًّ
َو َال َي ْملِ ُك َ
ورا﴾ [الفرقان ،]3 :وهذه هي عقيدة املسلم ،إذ ال يرى
ون َم ْوتًا َو َال َح َيا ًة َو َال ُن ُش ً
أحدا (بالذات) رازقا ومالكا وخالقا وذا نفع أو رضر إال اهلل ،ولذا فحني يتوجه املسلم إىل

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()323 /5
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أحد طالبا منه شيئا فهو يطلبه مع التفاته إىل هذه احلقيقة ،وهي أن ما عند ذلك الشخص
فهو من اهلل.
قال آخر( :)1ويتضح من هذا إن الذين يتذرعون بمثل هذه اآليات لنفي كل توسل
باألنبياء والصاحلني ،ويعدون ذلك رشكا ،يف خطأ فاضح ،حيث تصوروا بأن التوسل هبم
مفهومه أن نعد هؤالء مستقلني بأنفسهم يف قبال اهلل ـ والعياذ باهلل ـ وأهنم يملكون النفع
والرضر أيضا ..لكن ذلك غري صحيح ،فمن يتوسل بالنبي أو الصالح مع االعتقاد بأنه ال
يملك شيئا من نفسه ،بل يطلبه من اهلل ،أو أنه يستشفع به إىل اهلل ،فهذا اإلعتقاد هو التوحيد
عينه واإلخالص ذاته ،وهو ما أشار إليه قوله تعاىل يف اآلية الكريمة﴿ :إِ َّال َما َشا َء اهللَُّ﴾
[األنعام ]128 :أو بقوله﴿ :إِ َّال بِإِ ْذنِ ِه﴾ [البقرة ]255 :يف قولهَ ﴿ :م ْن َذا ا َّل ِذي َي ْش َف ُع ِعنْدَ ُه إِ َّال بِإِ ْذنِ ِه﴾
[البقرة]255 :

قال آخر( :)2وبناء عىل ذلك فإن فريقني من الناس عىل خطأ يف مسألة التوسل..
أوهلام من يزعم أن النبي أو الصالح له قدرة وقوة مستقلة بالذات يف قبال اهلل ،فهذا اإلعتقاد
رشك باهلل ..والثاين من ينفي القدرة بالغري عن النبي أو الصالح ،فهذا االعتقاد انحراف عن
مفاد آيات القرآن الرصحية.
قال آخر( :)3وبعد بيان هذا يشري اهلل تعاىل إىل مسألة مهمة أخرى ردا عىل سؤال
اخلَ ْ ِ
ت ِم َن ْ
ري
ب َال ْس َت ْك َث ْر ُ
﴿و َل ْو ُكن ُْت َأ ْع َل ُم ا ْل َغ ْي َ
مجاعة منهم فيقول عىل لسان رسول اهلل َ :
ِ
السو ُء﴾ [األعراف ،]188 :ذلك أن الذي يعرف أرسار الغيب يستطيع أن خيتار ما
َو َما َم َّسن َي ُّ
هو يف صاحله ،وأن جيتنب عام يرضه.
قال آخر( :)4ثم حتكي اآلية الكريمة عن مقام النبي الواقعي ورسالته ،يف مجلة
( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()324 /5
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ِ

ِ

ِ

ِ

موجزة رصحية ،فتقول عىل لسانه﴿ :إِ ْن َأنَا إِ َّال نَذ ٌير َو َبش ٌري ل َق ْو ٍم ُيؤْ منُ َ
ون﴾ [األعراف]188 :
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة إعالم بأن اهلل وحده من يعلم
الغيب ،وإنام يطلع عباده عىل بعض تفاصيله يف حال احلاجة إليه ..وفيها تصحيح ملفهوم
النبوة ووظائفها.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِ ْن ت َْس َت ْفتِ ُحوا َف َقدْ َجا َء ُك ُم ا ْل َفت ُْح
َوإِ ْن َتنْت َُهوا َف ُه َ
ت َو َأ َّن اهللََّ َم َع
وخ ْ ٌري َل ُك ْم َوإِ ْن َت ُعو ُدوا َن ُعدْ َو َل ْن ُتغْنِ َي َعنْ ُك ْم فِ َئ ُت ُك ْم َش ْيئًا َو َلو َك ُث َر ْ
املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [األنفال]19 :؟
قال أحدهم :روي أن املستفتح كان أبا جهل ،وإنه قال حني التقى بالقوم :اللهم أينا
كان أقطع للرحم وأتانا بام مل نعرف فأحنه الغداة ،وكان ذلك استفتاحه ،فأنزل اهلل تعاىل
اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أن املرشكني حني خرجوا إىل النبي  من مكة أخذوا
بأستار الكعبة وقالوا :اللهم انرص أعىل اجلندين وأهدى الفئتني وأكرم احلزبني وأفضل
الدينني ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)2
قال آخر :ومثله ما روي أن املرشكني قالوا :اللهم ال نعرف ما جاء به حممد  فافتح
بيننا وبينه باحلق ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)3
قال اإلمام :بورك فيكم ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4يف اآلية الكريمة هتديد ووعيد للكافرين ،الذين يدلون بقوهتم،
ويعتزون بكثرهتم ..فهاهم أوالء يشهدون بأعينهم كيف كان فعل اهلل هبم ،وكيف أخذهم

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.234

( )3أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.234

( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.234
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اهلل بيد أوليائه ،ورماهم بالبالء والذلة واهلوان ..واالستفتاح :طلب الفتح ،وهو النرص
والغلب ،واخلطاب ىف قوله تعاىل﴿ :إِ ْن ت َْس َت ْفتِ ُحوا َف َقدْ َجا َء ُك ُم ا ْل َفت ُْح﴾ [األنفال ]19 :هو
للمرشكني ،وهو بالء فوق البالء الذي أصيبوا به ىف يوم بدر ..فقد جاءوا مستفتحني ،أي
طالبني النرص والغلب ..فهذا هو النرص الذي طلبوه ،وذلك هو شأهنم أبدا مع املؤمنني..
إهنم لن يرجعوا إال بنرص هكذا النرص الذي انقلبوا به ،حيملون اخلزي والعار ،ويرتكون ىف
ميدان املعركة سادهتم وأرشافهم ،أشالء ممرغة ىف الرتاب.
﴿وإِ ْن َتنْت َُهوا َف ُه َو َخ ْ ٌري َل ُك ْم َوإِ ْن َت ُعو ُدوا َن ُعدْ َو َل ْن ُتغْنِ َي
قال آخر(:)1وىف قوله تعاىلَ :
ت﴾ [األنفال ]19 :ما يكشف عن املستقبل املظلم الذي ينتظر
َعنْ ُك ْم فِ َئ ُت ُك ْم َش ْيئًا َو َل ْو َك ُث َر ْ
املرشكني ،إذا هم أرصوا عىل موقفهم من املسلمني ،ومل ينتهوا عام هم عليه من بغى
وعدوان ،فإن كثرة عددهم ،وشوكة قوهتم ،لن تغنى عنهم شيئا ،ولن تدفع قضاء اهلل فيهم.
﴿و َأ َّن اهللََّ َم َع املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [األنفال ]19 :تيئيس للمرشكني
قال آخر( :)2وىف قوله تعاىلَ :
من أهنم لن ينالوا من املسلمني مناال ،وأن العاقبة للمؤمنني ،ألن اهلل معهم ..فلينظروا..
هل ينترصون عىل جبهة يكون اهلل معها؟ فليجربوا! ..وقد جربوا فعال ،فكان هذا الذي
سجله التاريخ للدعوة اإلسالمية ،وما كتب اهلل ألهلها من النرص والفتح املبني ..وكان هذا
الوعد من القرآن الكريم ىف مطلع الدعوة اإلسالمية معجزة من معجزاته ،فيام كشف به عن
حجب الغيب ،وأنباء املستقبل.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة إعالم بأن الفتح من اهلل ،وأنه
أعلم بعباده الذين يستحقونه ،وأن الدعاء بالباطل ال يغري احلق؛ فاهلل أكرم وأعز من أن
يستجيب ألهل الباطل.
( )2التفسري القرآين للقرآن ()583 /5
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﴿وإِ ْذ َقا ُلوا ال َّل ُه َّم إِ ْن ك َ
َان َه َذا
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ُه ْ ِ ِ ِ
الس َام ِء َأوائْتِنَا بِ َع َذ ٍ
اب َألِي ٍم﴾ [األنفال]32 :؟
واحل َّق م ْن عنْد َك َف َأ ْمط ْر َع َل ْينَا ح َج َار ًة م َن َّ
َ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف املرشكني الذين قالوا :إن كان ما يقوله حممد حقا
فأمطر علينا حجارة من السامء(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة بيان لتعنت املرشكني وجحودهم ،ذلك أهنم
قالوا ( :اللهم إن كان هذا القرآن وما يدعو إليه هو احلق منزال من عندك ليدين به عبادك
كام يدعى حممد فافعل بنا كذا وكذا) ،وىف هذا إيامء إىل أهنم ال يتبعونه وإن كان هو احلق
املنزل من عند اهلل ،بل يفضلون اهلالك بحجارة يرمجون هبا من السامء أو بعذاب أليم سوى
ذلك ،كام أن فيه هتكام وإظهار للحزم واليقني بأنه ليس من عند اهلل ـ وحاشاه ـ ومنه يعلم
أيضا أن دعاءهم كفر وعناد ،ال ألن ما يدعوهم إليه قبيح وضار ،وقد روي يف هذا أن
معاوية قال لرجل من سبأ :ما أجهل قومك حني ملكوا عليهم امرأة ،فقال :أجهل من
قومى قومك حني قالوا﴿ :ال َّل ُه َّم إِ ْن ك َ
احل َّق ِم ْن ِعن ِْد َك َف َأ ْمطِ ْر َع َل ْينَا ِح َج َار ًة ِم َن
َان َه َذا ُه َو ْ َ
الس َام ِء﴾ [األنفال ]32 :ومل يقولوا :فاهدنا له.
َّ
قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دليل عىل مدى حقد اجلاحدين
املتعنتني ..وفيها تصوير للمعاناة العظيمة التي كان جيدها رسول اهلل  يف التعامل معهم.
َان ص َال ُهتم ِعنْدَ ا ْلبي ِ
ت إِ َّال
َْ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
﴿و َما ك َ َ ُ ْ
ِ
اب بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ْك ُف ُر َ
ون﴾ [األنفال]35 :؟
ُمكَا ًء َوت َْصد َي ًة َف ُذو ُقوا ا ْل َع َذ َ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف الذين كانوا يطوفون بالبيت ويصفقون ،ويصفرون،
( )2تفسري املراغي ()202 /9
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ويضعون خدودهم باألرض ،فنزلت هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2أي أن صالة هؤالء املرشكني التي يؤدوهنا ألصنامهم عند البيت
احلرام ،ليست إال رضبا من اللهو والعبث ،حيث ال جيدون ما يقولونه هلذه األحجار
املرصوصة ،وتلك اخلشب املسندة ،وإذ يعوزهم القول ىف هذا املقام ،وتنهزم ىف كياهنم
مشاعر اجلد والوقار هلذه املعبودات التي يتعبدون هلا..
قال آخر( :)3ذلك أنه لكى يكون لصالهتم تلك ،صوت يسمع ،وأثر حيس ،وواقع
يرى ،فقد استجلبوا هلا هذه األصوات املنكرة ،وتلك اجللبة العمياء ،حتى يداروا هبا عوار
هذه املظاهر الكاذبة ،التي تفضح املستور مما يدور ىف خواطرهم من هزء وسخرية ،بتلك
اآلهلة التي يؤدون هلا هذا الوالء الزائف ،والذي لو انكشف مستوره لكان صفعا وركال،
ولكنه جاء صفريا وتصفيقا ،أقرب شىء إىل الصفع والركل.
اب بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ْك ُف ُر َ
ون﴾ [األنفال ]35 :إشارة
قال آخر( :)4وىف قوله تعاىلَ ﴿ :ف ُذو ُقوا ا ْل َع َذ َ
إىل أن هذا الذي يأتونه ،هو كفر باهلل ،وصدود عن سبيله ،بتولية وجوههم إىل هذه
السخافات ،وقطع عمرهم ىف هذا العبث ،الذي حيسبونه عبادة ،ويعدونه صالة ،جيزون
عليها جزاء العابدين املصلني ..والعذاب الذي قدم إليهم هنا ليذوقوه ،وليطعموا منه ،هو
ما نزل هبم من هزيمة منكرة يوم بدر ،وما أريق فيه من دماء ساداهتم وكربائهم ..وتلك
جرعات عاجلة ،ىف هذه الدنيا ،ولعذاب اآلخرة أقسى قسوة ،وأمر مرارة.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة تصوير للطقوس التي يتوهم
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الوثنيون أهنا من دين اهلل ،وفيها حتذير من الوقوع فيام وقعوا فيه.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ُين ِْف ُق َ
ون َأ ْم َو َاهل ُ ْم
ِ
لِ َي ُصدُّ وا َع ْن َسبِ ِ
رس ًة ُث َّم ُي ْغ َل ُب َ
وهنَا ُث َّم َت ُك ُ
ون َوا َّل ِذي َن َك َف ُروا إِ َىل َج َهن ََّم
يل اهللَِّ َف َس ُينْف ُق َ
ون َع َل ْي ِه ْم َح ْ َ
رش َ
ون﴾ [األنفال]36 :؟
ُْ
حي َ ُ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف املطعمني يوم بدر ،وكان يطعم كل واحد منهم كل
يوم عرش جرائر(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أهنا نزلت يف أيب سفيان بن حرب ،حني استأجر يوم أحد
ألفني من األحابيش يقاتل هبم النبي  سوى من استجاب له من العرب(.)2
قال آخر :ومثله ما أنه ملا أصيبت قريش يوم بدر ،ورجع أبوسفيان بعريهم ،مشى
عبد اهلل بن أيب ربيعة وعكرمة بن أيب جهل وصفوان بن أمية يف رجال من قريش أصيب
آباؤهم وأبناؤهم وإخواهنم ببدر ،فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له يف تلك العري
جتارة ،فقالوا :يا معرش قريش إن حممدا قد وتركم وقتل خياركم ،فأعينونا هبذا املال الذي
أفلت عىل حربه لعلنا ندرك منه ثأرا بمن أصيب منا ،ففعلوا ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية .فيهم
هذه اآلية(.)3
قال اإلمام :بورك فيكم ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4اآلية الكريمة تصور بعض ضالالت هؤالء املرشكني ،ذلك أهنم
ينفقون أمواهلم فيام يكيدون به ألنفسهم ،ويرصفوهنا به عن اخلري ،ويوردوهنا به موارد
اهللكة والبوار ،مع أن من عادة العقالء أال ينفقوا أمواهلم أال فيام يعود عليهم منه خري،
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جيدونه ىف أنفسهم ،أو ىف أهليهم ،أو ىف املجتمع اإلنسانى ،خاصة أو عامة ،أما أن يشرتى
اإلنسان بامله ما يفسد حياته ،ويغتال إنسانيته ،ويدمر وجوده ،فذلك هو الذي ال يرى إال
ىف عامل املجانني واحلمقى.
قال آخر( :)1وهؤالء املرشكون قد بذلوا أمواهلم ىف سخاء ،وقدموها ىف رىض
وغبطة ،ليطفئوا هبا نور اهلل الذي أرسله إليهم ،وليخفتوا هبا صوت احلق الذي بعثه اهلل
ليؤذن فيهم بآياته ،فاشرتوا هبذا املال الرجال والعتاد ،وجعلوا من هذا جيشا جرارا ساروا
به إىل النبى الكريم  يوم بدر ،يريدون القضاء عليه ،وعىل اجلامعة التي استجابت له،
وآمنت باهلل وبرسوله.
قال آخر( :)2وقد صور اهلل تعاىل ذلك ،فقال﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ُين ِْف ُق َ
ون َأ ْم َو َاهل ُ ْم
لِ َي ُصدُّ وا َع ْن َسبِ ِ
يل اهللَِّ﴾ [األنفال ،]36 :هكذا فعل املرشكون ،وهكذا وجهوا املال الذي جعله

ِ
وهنَا ُث َّم َت ُك ُ
رسةً﴾ [األنفال ،]36 :وىف التعبري بفعل
اهلل ىف أيدهيمَ ﴿ ..ف َس ُينْف ُق َ
ون َع َل ْي ِه ْم َح ْ َ
املستقبل عام فعلوه ىف املايض ،هتديد ووعيد هلم ،بأن األموال التي سينفقوهنا فيام بعد عىل
هذا الوجه الذي أنفقوه فيها ىف موقعة بدر ،ستكون عليهم حرسة ،وستجر عليهم اخلزي
والبالء كام جرته عليهم أمواهلم التي أنفقوها ىف تلك املوقعة ،حيث تذهب هذه األموال
من أيدهيم ،ثم تعود إليهم عىل هيئة رزايا ونكباتُ ﴿ ..ث َّم ُي ْغ َل ُب َ
ون﴾ [األنفال ،]36 :وهو نذير
هلم بام يلقاهم من مصري مشئوم ،من هذا املال الذي أنفقوه ،وانتظروا الثمر اجلنى الطيب
منه ،بالنرص عىل املسلمني ،واستئصاهلم ،وهذا ما ال يكون أبدا ،ولن يكون إال اهلزيمة،
وسوء املنقلب للمرشكني.
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ِ
رش َ
ون﴾ [األنفال ،]36 :أي
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ :
﴿وا َّلذي َن َك َف ُروا إِ َىل َج َهن ََّم ُ ْ
حي َ ُ
ليست اهلزيمة وحدها هى التي تنتظر هؤالء املرشكني ،بل سيكون العذاب األليم ىف اآلخرة
هو مصري أولئك الذين يمضون ىف طريقهم هذا إىل النهاية ،فال يرجعون إىل اهلل ،وال
ِ
وهنَا
ويؤمنون به وبرسوله ..وىف العطف (بثم) التي تفيد الرتاخي ىف قوله تعاىلَ ﴿ :ف َس ُينْف ُق َ
رسةً﴾ [األنفال ]36 :وقولهُ ﴿ :ث َّم ُي ْغ َل ُب َ
ُث َّم َت ُك ُ
ون﴾ [األنفال ]36 :إشارة إىل أن احلرسة
ون َع َل ْي ِه ْم َح ْ َ
واهلزيمة قد ال يكونان بعد كل مال ينفقونه ،فقد يقع للمرشكني ىف بعض مواقفهم من
املسلمني ما حيسبونه نرصا ،ويرونه وجها نافعا مثمرا هلذا املال الذي أنفقوه ،كام كان ىف
موقعة (أحد) ..ولكن العربة ىف هذا باملوقعة الفاصلة ،التي تنكس فيها راية الرشك إىل
األبد ،وخيفت صوت املرشكني إىل يوم الدين ..وذلك ما انتهى إليه األمر بني املسلمني
واملرشكني.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة حتذير من رصف األموال يف
الباطل ،ألهنا ستتحول إىل وبال عىل أصحاهبا يف الدنيا واآلخرة.
﴿وإِ ْن َن َك ُثوا َأ ْي َام َهنُ ْم ِم ْن َب ْع ِد ع َْه ِد ِه ْم
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
َو َط َعنُوا ِيف ِدينِ ُك ْم َف َقاتِ ُلوا َأئِ َّم َة ا ْل ُك ْف ِر إِ َّهنُ ْم َال َأ ْي َام َن َهل ُ ْم َل َع َّل ُه ْم َينْت َُه َ
ون﴾ [التوبة]12 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف أيب سفيان بن حرب واحلارث بن هشام وسهيل بن
عمرووعكرمة بن أيب جهل وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد ،وهم الذين مهوا
بإخراج الرسول(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
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قال أحدهم( :)1بعد أن أبان اهلل تعاىل عداوة املرشكني للمؤمنني يف آيات سابقة
أردف ذلك بام سيكون من أمرهم بعد ذلك ،وهو ال يعدو أحد أمرين ،أوهلام عرب عنه قوله
الص َال َة َوآت َُوا الزَّ كَا َة َفإِ ْخ َوا ُن ُك ْم ِيف الدِّ ِ
ين﴾ [التوبة ،]11 :أي فإن
تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن تَا ُبوا َو َأ َقا ُموا َّ
رجع هؤالء املرشكون الذين أمرتكم بقتاهلم عن رشكهم باهلل ،إىل اإليامن به وبرسوله وأنابوا
إليه وأطاعوه ،فأقاموا الصالة أي أدوها برشوطها وأركاهنا ،وآتوا الزكاة املفروضة فهم
إخوانكم ىف الدين الذي أمركم به ،هلم ما لكم وعليهم ما عليكم ،وهبذه األخوة يزول كل
ما كان بينكم من إحن وعداوات
﴿وإِ ْن َن َك ُثوا َأ ْي َام َهنُ ْم ِم ْن َب ْع ِد ع َْه ِد ِه ْم
قال آخر( :)2والثاين هو ما عرب عنه قوله تعاىلَ :
َو َط َعنُوا ِيف ِدينِ ُك ْم َف َقاتِ ُلوا َأئِ َّم َة ا ْل ُك ْف ِر﴾ [التوبة ،]12 :أي وإن نكث هؤالء ما أبرمته أيامهنم من
الوفاء بالعهد الذي عقدوه معكم ،وعابوا دينكم واستهزءوا به وصدوا الناس عنه ،ومن
ذلك الطعن ىف القرآن وىف النبي  كام كان يفعل شعراؤهم الذين أهدر النبي  دماءهم
فقاتلوهم فهم أئمة الكفر ومحلة لوائه املقدمون عىل غريهم بزعمهم ،فهم األجدر بالقتل
والقتال﴿ ..إِ َّهنُ ْم َال َأ ْي َام َن َهل ُ ْم﴾ [التوبة ]12 :أي إن عهودهم ال قيمة هلا ،فهى خمادعة لسانية ال
ون بِ َأ ْل ِسنَتِ ِه ْم َما َل ْي َس ِيف ُق ُل ِ
يقصد الوفاء هبا ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ي ُقو ُل َ
وهبِ ْم﴾ [الفتح ]11 :فام أرسع
ما تنقض إذا وجدت الفرصة سانحةَ ﴿ ..ل َع َّل ُه ْم َينْت َُه َ
ون﴾ [التوبة ]12 :أي قاتلوهم رجاء أن
ينتهوا بقتالكم إياهم عن الكفر ونكث األيامن ونقض العهود والعودة إىل قتالكم كلام قدروا
عليه.
قال آخر( :)3وىف ذلك إيامء إىل أن القتال ال يكون اتباعا هلوى النفس ،أو إرادة منافع
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الدنيا من السلب والنهب وإرادة االنتقام ،وهذه ميزة اإلسالم ،إذ جعل احلرب رضورة
إلرادة منع الباطل وتقرير احلق.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ففي اآلية الكريمة حتذير من الوثوق
بأئمة الضاللة والكفر ،وبيان بأن احلرب احلقيقية متوجهة هلم ،ال لعامة الناس ودمهائهم.
َان لِلن ِ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أك َ
َج ًبا َأ ْن َأ ْو َح ْينَا إِ َىل
َّاس ع َ
ِ
ِ
َّاس َو َب ِّ ِ
رش ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َأ َّن َهل ُ ْم َقدَ َم ِصدْ ٍق ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم َق َال ا ْلكَافِ ُر َ
ون إِ َّن
َر ُج ٍل من ُْه ْم َأ ْن َأنْذ ِر الن َ
َه َذا َلس ِ
اح ٌر ُم ِبنيٌ ﴾ [يونس]2 :؟
َ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت ملا أنكر الكفار بعثة رسول اهلل  ،وقالوا :اهلل أعظم
من أن يكون رسوله برشا مثل حممد(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2تبني هذه اآلية الكريمة واحدا من إشكاالت املرشكني عىل النبي
 ،وهو سبب نزول الوحي اإلهلي عىل إنسان مثلهم ،وملاذا مل تتعهد املالئكة بمسؤولية
َان لِلن ِ
هذه الرسالة الكبرية؟ ..وقد أجاب اهلل تعاىل عن هذا بقولهَ ﴿ :أك َ
َج ًبا َأ ْن َأ ْو َح ْينَا
َّاس ع َ
إِ َىل َر ُج ٍل ِمن ُْه ْم﴾ [يونس ،]2 :فكلمة (منهم) تضمنت اجلواب عىل سؤاهلم ،أي إن القائد
واملرشد إذا كان من جنس أتباعه ،ويعلم أمراضهم ،ومطلع عىل احتياجاهتم ،فال جمال
للتعجب ،بل العجب أن يكون القائد من غري جنسهم ،بحيث يعجز عن قيادهتم نتيجة
عدم اطالعه عىل وضعهم.
قال آخر( :)3ثم تشري اآلية الكريمة إىل حمتوى الوحي اإلهلي ،وتلخصه يف أمرين..
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ِ
َّاس﴾
أوهلام أن مهمته إنذار الناس وحتذيرهم من عواقب الكفر واملعاىص ﴿ َأ ْن َأنْذ ِر الن َ
ِ ٍ ِ
[يونس ..]2 :والثاين :هو ﴿وب ِّ ِ ِ
م﴾ [يونس]2 :
ََ
رش ا َّلذي َن آ َمنُوا َأ َّن َهل ُ ْم َقدَ َم صدْ ق عنْدَ َر ِّهبِ ْ
قال آخر( :)1ولعل املقصود من ﴿ َقدَ َم ِصدْ ٍق ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم﴾ [يونس ]2 :أن اإليامن له
(سابقة فطرية) ،وأن املؤمنني عندما يظهرون إيامهنم فهم يف احلقيقة يصدقون فطرهتم ،ألن
أحد معاين القدم هو السابقة ،كام يقولون :لفالن قدم يف اإلسالم ،أو قدم يف احلرب ،أي إن
له سبقا يف اإلسالم أو احلرب.
قال آخر( :)2ولعل املقصود إشارة إىل مسألة املعاد ونعيم اآلخرة ،ألن أحد معاين
القدم هو املقام واملنزلة ،وهو يناسب كون اإلنسان يرد إىل منزله ومقامه برجله ،وهذا
التفسري يعن ي أن للمؤمنني مقاما ومنزلة ثابتة وحتمية عند اهلل سبحانه ،وأن أي قوة ال
تستطيع تغيريها وجعلها يف شكل آخر.
قال آخر( :)3ولعل املقصود أن القدم بمعنى القدوة والزعيم والقائد ،أي (إننا
أرسلنا للمؤمنني قائدا ومرشدا صادقا) ،وقد ورد من الروايات من املصادر املختلفة ما
يؤيد ذلك.
قال آخر( :)4وختتم اآلية الكريمة بذكر اهتام طاملا كرره املرشكون واهتموا به  ،وهو
قوهلم﴿ :إِ َّن َه َذا َلس ِ
اح ٌر ُمبِنيٌ ﴾ [يونس ،]2 :وكلمة (إن) و(الم) التأكيد وصفة (املبني) ،كلها
َ
دالئل عىل مدى تأكيد أولئك الكفار عىل هذه التهمة ،وعربوا بـ (هذا) لتصغري مقام رسول
اهلل  والتقليل من أمهيته ..وقد اهتموه بالسحر ،ألهنم مل يكونوا يمتلكون اجلواب املقنع
مقابل إعجاز كالمه ورشيعته وقوانينه العادلة الرفيعة ،فلم يكن هلم سبيل إال أن يفرسوا

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()291 /6

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()291 /6

( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()291 /6

( )4األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()291 /6

462

هذه الظواهر اخلارقة للعادة بأهنا سحر ،وهبذا فقط يمكنهم ابقاء البسطاء حتت سيطرة
اجلهل وعدم اإلطالع عىل الواقع.
قال آخر( :)1وأمثال هذه التعبريات التي كانت تصدر من ناحية األعداء ضد رسول
اهلل  دليل بنفسها عىل أنه كان يقوم بأعامل خارقة للعادة ،بحيث جتذب القلوب واألفكار
نحوها ،خاصة وأن التأكيد عىل السحر يف شأن القرآن املجيد هو بنفسه دليل قاطع وقوي
عىل اجلاذبية اخلارقة املوجودة فيه ،وألجل خداع الناس فإهنم كانوا جيعلونه يف إطار السحر.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )2بيان لضعف عقول الذين
يرون آيات اهلل املعجزة يف كل َشء ،ثم يستغربون قدرته عىل إرسال رسول أو إنزال كتاب.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :وإِ َذا ُتت َْىل َع َلي ِهم آيا ُتنَا بين ٍ
َات َق َال
ْ ْ َ َ ِّ
َ
ون ِيل َأ ْن ُأبدِّ َله ِمن تِ ْل َق ِ
ْت بِ ُقر ٍ
ون لِ َقاءنَا ائ ِ
ِ
آن غ ْ ِ
َري َه َذا َأو َبدِّ ْل ُه ُق ْل َما َي ُك ُ
اء َن ْف ِيس
َ ُ ْ
ْ
ا َّلذي َن َال َي ْر ُج َ َ
اب َي ْو ٍم عَظِي ٍم﴾ [يونس]15 :؟
وحى إِ َ َّيل إِ ِّين َأ َخ ُ
َص ْي ُت َر ِّيب ع ََذ َ
اف إِ ْن ع َ
إِ ْن َأتَّبِ ُع إِ َّال َما ُي َ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف مرشكي مكة حني قالوا للنبي  ائت بقرآن ليس
فيه ترك عبادة الالت والعزى ..ونزلت يف املستهزئني ،قالوا :يا حممد ائت بقرآن غري هذا
فيه ما نسألك(.)3
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4يف هذه اآلية الكريمة ينكشف اهلل تعاىل وجه املرشكني ،ويظهر
موقفهم من رسول اهلل  ،وهم يأخذون الطريق املعاند له ،املتأبى عليه ،وقد وصف اهلل
تعاىل اآليات بأهنا بينات ،وهو يدل عىل أن من عنده أدنى نظر يستطيع أن يبرص وجه احلق
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ىف هذه اآليات البينة املرشقة ،وأن هيتدى هبا ،وال جيادل فيها ،أو يقف موقف الشك والعناد
منها.
ْت بِ ُقر ٍ
قال آخر( :)1وهكذا ،فإن هذا القول املنكر الذي قيل للنبى  فيه﴿ :ائ ِ
آن غ ْ ِ
َري
ْ
َه َذا َأ ْو َبدِّ ْل ُه﴾ [يونس ]15 :مل يقله إال الذين ال يرجون لقاء اهلل ،وال يؤمنون بالبعث ..فهم
هبذا ال يبالون بأى حديث حيدثهم به عن اآلخرة ،وخيرج هبم عام هم فيه من استمتاع
بحياهتم الدنيا ،واستفراغ كل جهدهم فيها ..باإلضافة إىل ذلك فإن هذا القول يكشف عن
ضيقهم بالقرآن ،وما حيدث به عن آهلتهم ،وبام يسفه فيه من أحالمهم ،ويفضح من
ضالالهتم ..فهم يريدون قرآنا يبقى عىل معتقداهتم ،ويزكى عاداهتم ،وحيتفظ للسادة منهم
بأوضاعهم ..فإن مل يكن من املمكن أن يأتى الرسول بقرآن غري هذا القرآن ،فليبدل من
أوضاعه ،وليغري من وجهه ،وليقمه عىل الوجه الذي يرضيهم ،ويلتقى مع أهوائهم ..وهنا
يلتقون مع النبي  ،يستجيبون له.
ون ِيل َأ ْن ُأبدِّ َله ِمن تِ ْل َق ِ
قال آخر( :)2وىف قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َما َي ُك ُ
اء َن ْف ِيس إِ ْن َأتَّبِ ُع إِ َّال َما
َ ُ ْ
اب َي ْو ٍم عَظِي ٍم﴾ [يونس ]15 :إشارة ،بل ترصيح بأن
وحى إِ َ َّيل إِ ِّين َأ َخ ُ
َص ْي ُت َر ِّيب ع ََذ َ
اف إِ ْن ع َ
ُي َ
إتيان النبى  بقرآن غري هذا القرآن ،أمر غري ممكن ،بل مستحيل عليه استحالة مطلقة..
ألن القرآن كالم اهلل ،منزل عليه وحيا من ربه ..فليس له ـ واألمر كذلك ـ سلطان يملك به
عند اهلل أن ينزل عليه قرآنا غري هذا القرآن ..وىف هذا رد ضمنى عىل املرشكني بأن القرآن
من عند اهلل ،وليس من عند رسول اهلل  ،إذ لو كان من عند حممد ،لكان إىل يده تغيريه أو
تبديله.
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قال آخر( :)1باإلضافة إىل ذلك ،فإن التبديل ،والتغيري ىف القرآن ،وإن كان ممكنا ىف
ذاهتا ،إال أن رسول اهلل  لن يفعل ذلك ،ألن ذلك خيانة هلل ىف األمانة التي ائتمنه عليها،
ِ
ِ
ُ ِ ِ
الر ُس ُ
وعصيان له فيام أمره به ،كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا َّ
ول َب ِّلغْ َما أنْز َل إ َل ْي َك م ْن َر ِّب َك َوإ ْن َمل ْ
ْت ِر َسا َل َت ُه﴾ [املائدة ..]67 :وليس وراء العصيان هلل ،واخليانة ألمانته إال العتاب
َت ْف َع ْل َف َام َب َّلغ َ

﴿و َل ْو َت َق َّو َل َع َل ْينَا َب ْع َض ْاألَ َق ِ
او ِ
يل َألَ َخ ْذنَا ِمنْ ُه
األليم والعذاب العظيم ..كام قال تعاىلَ :
ِ
ني ُثم َل َق َط ْعنَا ِمنْ ُه ا ْل َوتِنيَ َفام ِمنْ ُكم ِم ْن َأ َح ٍد َعنْ ُه َح ِ
ن﴾ [احلاقة 44 :ـ ]47
اج ِزي َ
ْ
َ
بِا ْل َيم ِ َّ

قال آخر( :)2ثم إن رسول اهلل  ،وهو من هو عند ربه ،حبا وقربا ،خياف عذاب
اهلل ،وخيشى عقابه إن هو عصاه ،وخرج عن أمره ،وغري وبدل ىف كلامته ..فام هلؤالء
املرشكني ال خيشون اهلل ،وال خيافونه ،وقد عصوه هذا العصيان احلاد بالرشك به ،وبتكذيب
رسوله ،واآليات التي أنزهلا عىل رسوله؟ أال خيافون بأس اهلل؟ أال خيشون عقابه؟ ﴿ َأ َف َأ ِمنُوا
ِ

ارس َ
ون﴾ [األعراف]99 :
َمك َْر اهللَِّ َف َال َي ْأ َم ُن َمك َْر اهللَِّ إِ َّال ا ْل َق ْو ُم ْ َ
اخل ُ
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة للحفاظ عىل
﴿ال ي ْأتِ ِ
يه ا ْل َباطِ ُل ِم ْن
كل تعاليم القرآن الكريم كام وردت من غري حتريف وال تبديل ،ألنه َ َ
ني يدَ ي ِه و َال ِمن َخ ْل ِف ِه َتن ِْز ٌيل ِمن حكِي ٍ ِ ٍ
م َمحيد﴾ [فصلت]42 :
ْ َ
ْ
َب ْ ِ َ ْ َ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أ َال إِ َّهنُ ْم َي ْثنُ َ
ور ُه ْم
ون ُصدُ َ
ون إِ َّنه عَلِيم بِ َذ ِ
ِ
َخ ُفوا ِمنْه َأ َال ِحنيَ يس َتغ ُْش َ ِ
رس َ
لِ َي ْست ْ
ات
ون َو َما ُي ْعلِنُ َ ُ
ُ
ٌ
ون ث َي َ ُ
َْ
اهب ْم َي ْع َل ُم َما ُي ُّ
الصدُ ِ
ور﴾ [هود]5 :؟
ُّ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف األخنس بن رشيق ،وكان رجال حلوالكالم
حلواملنظر ،يلقى رسول اهلل  بام حيب ويطوي بقبله ما يكره ..وكان جيالس النبي 
( )2التفسري القرآين للقرآن ()973 /6
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يظهر له أمرا يرسه ويضمر يف قلبه خالف ما يظهر ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة يكشف اهلل تعاىل رس املرشكني ،حيث كانوا
ينطوون عىل حقد دفني لرسول اهلل  ،ولكنهم كانوا يظهرون له املحبة والصداقة ،ليتمكنوا
من الدس والكيد لإلسالم بطريقتهم اخلاصة ،ولكن اهلل كشف رسهم وأظهر أمرهم
لرسوله ،لينجيه من كيدهم ومكرهم.
قال آخر( :)3وقوله تعاىلَ ﴿ :أ َال إِ َّهنُ ْم َي ْثنُ َ
ور ُه ْم﴾ [هود ]5 :يعني أهنم يطوون
ون ُصدُ َ
صدورهم وقلوهبم عىل العداوة للرسول ،والبغض لرسالته﴿ ،لِ َي ْست ْ
َخ ُفوا ِمنْ ُه﴾ [هود ]5 :فال
يظهرون ذلك يف فلتات لساهنم ،لئال يطلع عليه ،فينكشف أمرهم لديهَ ﴿ ،أ َال ِحنيَ
يس َتغ ُْش َ ِ
اهب ْم﴾ [هود ]5 :أي يغطون أنفسهم هبا ،بام توحيه الكلمة من احلاالت النفسية
ون ث َي َ ُ
َ ْ
ِ
ون َو َما ُي ْعلِنُ َ
رس َ
ون﴾ [هود ]5 :فيطلع عىل كل ما خيفونه أو يضمرونه ،ألنه
اخلفيةَ ﴿ ،ي ْع َل ُم َما ُي ُّ
ِ
املطلع عىل كل َشء ،العامل بخفايا األمورِ ِ ،
الصدُ ِ
ور﴾ [هود ]5 :فال خيفى
يم ِب َذات ُّ
﴿إ َّن ُه عَل ٌ
عليه َشء من خلجات املشاعر ،ونبضات القلوب ،وخفايا الضامئر ..فإذا استطاعوا أن
يستخفوا عن الرسول  ،فهل يستطيعون االستخفاء عن اهلل؟ وهل يضمنون ألنفسهم،
أن اهلل ال يطلع رسوله عىل كل ما يف داخلهم من خفايا وأرسار!؟
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )4تصوير لنفوس املعاندين
الذين وضعوا احلجب بينهم وبني اإليامن ،فمنعوا هداية اهلل أن تتسلل إىل نفوسهم.
الرعْدُ بِ َح ْم ِد ِه َواملَْ َالئِ َك ُة
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
﴿و ُي َس ِّب ُح َّ
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اع َق َفي ِصيب ِهبا من ي َشاء و ُهم ُجي ِ
ِمن ِخي َفتِ ِه وير ِس ُل الصو ِ
وش ِديدُ املِْ َح ِ
اد ُل َ
ون ِيف اهللَِّ َو ُه َ
ال﴾
َّ َ
ْ
ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
َُْ
[الرعد]13 :؟
قال أحدهم :روي أن رسول اهلل  بعث رجال مرة إىل رجل من فراعنة العرب،
فقال( :اذهب فادعه يل) ،فقال :يا رسول اهلل إنه أعتى من ذلك ،قال( :اذهب فادعه يل)،
قال :فذهب إليه فقال :يدعوك رسول اهلل ،قال :وما اهلل أمن ذهب هوأومن فضة أومن
نحاس؟ قال فرجع إىل رسول اهلل  فأخربه ،وقال :قد أخربتك أنه أعتى من ذلك ،قال
يل كذا وكذا ،فقال( :ارجع إليه الثانية فادعه) ،فرجع إليه ،فعاد عليه مثل الكالم األول،
فرجع إىل النبي  فأخربه ،فقال( :ارجع إليه) ،فرجع الثالثة فأعاد عليه ذلك الكالم ،فبينا
هويكلمني إذ بعثت إليه سحابة حيال رأسه فرعدت فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحف
رأسه ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أهنا نزلت والتي قبلها يف عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة
وذلك أهنام أقبال يريدان رسول اهلل  فقال رجل من أصحابه :يا رسول اهلل هذا عامر بن
الطفيل قد أقبل نحوك ،فقال( :دعه فإن يرد اهلل به خريا هيده) ،فأقبل حتى قام عليه ،فقال:
يا حممد مايل إن أسلمت؟ قال( :لك ما للمسلمني وعليك ما عليهم) ،قال :جتعل يل األمر
من بعدك؟ قال( :ال ،ليس ذلك إيل إنام ذلك إىل اهلل جيعله حيث يشاء) ،قال :فتجعلني عىل
الوبر وأنت عىل املدر ،قال( :ال) ،قال :فامذا جتعل يل؟ قال( :أجعل لك أعنة اخليل
تغزوعليها) ،قال :أوليس ذلك إيل اليوم؟ وكان أوىص إىل أربد بن ربيعة إذا رأيتني أكلمه
فدر من خلفه وارضبه بالسيف ،فجعل خياصم رسول اهلل  ويراجعه ،فدار أربد خلف
النبي  ليرضبه ،فاخرتط من سيفه شربا ثم حبسه اهلل تعاىل فلم يقدر عىل سله ،وجعل
( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.270
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عامر يومئ إليه ،فالتفت رسول اهلل  فرأى أربد وما يصنع بسيفه ،فقال( :اللهم اكفنيهام
بام شئت) ،فأرسل اهلل تعاىل عىل أربد صاعقة يف يوم صائف صاح فأحرقته ،ووىل عامر
هاربا وقال :يا حممد دعوت ربك فقتل أربد ،واهلل ألمألهنا عليك خيال جردا وفتيانا مردا،
فقال رسول اهلل ( :يمنعك اهلل تعاىل من ذلك وأبناء قيلة) ـ يريد األوس واخلزرج ـ فنزل
عامر بيت امرأة سلولية ،فلام أصبح ضم عليه سالحه ،فخرج وهويقول :والالت والعزى
لئن أصحر حممد إيل وصاحبه ـ يعني ملك املوت ـ ألنفذهنام برحمي ،فلام رأى تعاىل ذلك منه
أرسل ملكا فلطمه بجناحيه فأذراه يف الرتاب ،وخرجت عىل ركبته غدة يف الوقت عظيمة
كغدة البعري ،فعاد إىل بيت السلولية وهويقول :غدة كغدة البعري وموت يف بيت السلولية،
ِ
رس ا ْل َق ْو َل َو َم ْن
ثم مات عىل ظهر فرسه ،وأنزل اهلل تعاىل فيه هذه القصةَ :
﴿س َوا ٌء منْ ُك ْم َم ْن َأ َ َّ
َخ ٍ
ات ِم ْن َب ْ ِ
َج َه َر بِ ِه َو َم ْن ُهو ُم ْست ْ
ني َيدَ ْي ِه َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه
ف بِال َّل ْي ِل َو َس ِار ٌب بِالن ََّه ِار َل ُه ُم َع ِّق َب ٌ

ِ
ِ
َريوا َما بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم َوإِ َذا َأ َرا َد اهللَُّ بِ َق ْو ٍم ُسو ًءا
َْ
َري َما بِ َق ْو ٍم َحتَّى ُيغ ِّ ُ
حي َف ُظو َن ُه م ْن َأ ْم ِر اهللَِّ إ َّن اهللََّ َال ُيغ ِّ ُ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ٍ
اب
الس َح َ
رب َق َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا َو ُينْش ُئ َّ
َف َال َم َر َّد َل ُه َو َما َهل ُ ْم م ْن ُدونه م ْن َوال ُهوا َّلذي ُي ِري ُك ُم ا ْل َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِ
يب ِ َهبا َم ْن َي َشا ُء
الص َواع َق َف ُيص ُ
الرعْدُ بِ َح ْمده َواملَْ َالئ َك ُة م ْن خي َفته َو ُي ْرس ُل َّ
ال ِّث َق َال َو ُي َس ِّب ُح َّ
و ُهم ُجي ِ
ون ِم ْن ُدونِ ِه َال َيست ِ
ون ِيف اهللَِّ َو ُه َ ِ ِ ِ
َجي ُب َ
احل ِّق َوا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
اد ُل َ
ون
ْ
وشديدُ املْ َحال َل ُه َدع َْو ُة ْ َ
َ ْ َ
ط َك َّفي ِه إِ َىل املَْ ِ
اس ِ
َهلم بِ َيش ٍء إِ َّال َكب ِ
اء لِ َي ْب ُلغَ َفا ُه َو َما ُهوبِ َبالِ ِغ ِه َو َما ُدعَا ُء ا ْلكَافِ ِري َن إِ َّال ِيف َض َال ٍل﴾
ْ
َ
ُْ ْ
[الرعد 10 :ـ ]14؟(.)1
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟

قال أحدهم( :)2بعد أن خوف اهلل تعاىل عباده بأنه إذا أراد السوء بقوم فال يدفعه
أحد ،أتبعه بذكر آيات تشبه النعم واإلحسان حينا وتشبه العذاب والنقم حينا آخر ،ومنها
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تسبيح الرعد بحمده ،وهو تعبري عن اإلحساس بعظمة اهلل تعاىل وتنزهيه عن كل نقص.
وبذلك أمكن لكل َشء أن يسبح بحمده بمختلف الوسائل ،سواء كان بالكلمة ،أو
بالصورة ،أو بمظهر العظمة ،أو بروعة اإلبداع ،أو برس املعنى الكبري الكامن فيه ..وهو
الفرق بني الكلمة التي تسبح بمدلوهلا ومعناها ،وبني الوجود الذي يسبح بحضور احلقيقة
فيه ،وهكذا جيد اإلنسان يف كل َشء جتسيدا لتسبيح اهلل ،والثناء عليه ،بام يدل عليه من
معاين العظمة والتنزيه له.
﴿واملَْ َالئِ َك ُة ِم ْن ِخي َفتِ ِه﴾ [الرعد ]13 :بام يتمثلونه من خشية
قال آخر( :)1وهكذا تسبح َ
هلل وإحساس بعظمته ،فيسبحونه إعالنا للطاعة ،وابتعادا عن املعصية ورغبة يف ثوابه،
وخوفا من عقابه ..وهو اخلوف الذي حيرك اإلحساس باملسؤولية يف وعي املخلوق،
انطالقا من اإلحساس الواعي بالعظمة ،وليس اخلوف الذي يستحق الذات ويسقط
إحساسها باحلياة.
ِ
ِ
ِ
يب ِ َهبا َم ْن َي َشا ُء﴾ [الرعد،]13 :
الص َواع َق َف ُيص ُ
﴿و ُي ْرس ُل َّ
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ :
ويرصفها عمن يشاء ،وهذا املعنى يوحي به جو اآلية ،ولعل االقتصار عىل فقرة التخويف
بإرسال الصواعق ،سببه أن السياق هو سياق التخويف والرتهيب﴿ ..و ُهم ُجي ِ
اد ُل َ
ون ِيف
َ ْ َ
اهللَِّ﴾ [الرعد ]13 :بني من يشك فيه وبني من يرشك به ،من دون حجة يستندون إليها ،وال
برهان يعتمدون عليه ..وبذلك خيبطون خبط عشواء يف جداهلم ،منطلقني من استبعادات
ال أساس هلا ،أو موروثات ال حجة عليها ،ولو تأملوا يف آيات اهلل يف الكون ،ومظاهر
عظمته ومواقع نعمته ،ملا جادلوا بالباطل ،بل لكانوا انطلقوا يف طريق أحق بكل قوة،
﴿و ُه َو
وألدركوا كيف ينبغي هلم أن خيافوا اهلل وحيذروا عقابه ،فال يستهينوا بتوحيدهَ ..
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َش ِديدُ املِْ َح ِ
ال﴾ [الرعد ]13 :أي شديد القوة والقدرة ،فال يعجزه هؤالء الذين جيحدونه أو
ينكرون توحيده ،أو يتمردون عليه ،فسيأخذهم بالعذاب أخذ عزيز مقتدر.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ففي اآلية الكريمة تذكري للمؤمنني
هبيمنة اهلل تعاىل عىل كل َشء ،وأن كل َشء جند من جنوده ،ويف ذلك تطمني وبشارة وعزة
هلم ،حتى ال يذلوا أنفسهم أو ينهزموا.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :ك ََذلِ َك َأ ْر َس ْلن َ
َاك ِيف ُأ َّم ٍة َقدْ َخ َل ْت
ِم ْن َق ْبلِ َها ُأ َم ٌم لِ َت ْت ُلو َع َل ْي ِه ُم ا َّل ِذي َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك َو ُه ْم َي ْك ُف ُر َ
ور ِّيب َال إِ َل َه إِ َّال
الر ْمح َِن ُق ْل ُه َ
ون بِ َّ
ُهو َع َل ْي ِه ت ََو َّك ْل ُت َوإِ َل ْي ِه َمت ِ
َاب﴾ [الرعد]30 :؟
قال أحدهم :روي أهن ا نزلت يف صلح احلديبية حني أرادوا كتاب الصلح ،فقال
رسول اهلل  لعيل( :اكتب بسم اهلل الرمحن الرحيم) ،فقال سهيل بن عمرو واملرشكون :ما
نعرف الرمحن إال صاحب الياممة ،يعنون مسيلمة الكذاب ،اكتب باسمك اللهم ،وهكذا
كانت أهل اجلاهلية يكتبون فأنزل اهلل تعاىل اآلية (.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2تتحدث هذه اآلية الكريمة عن النبوة ،وتكشف عن قسم آخر من
جدال املرشكني فيها ،وجواب اهلل تعاىل عليهم ،فتقول :كام أننا أرسلنا رسال إىل األقوام
السالفة هلدايتهم ﴿ك ََذلِ َك َأ ْر َس ْلن َ
َاك ِيف ُأ َّم ٍة َقدْ َخ َل ْت ِم ْن َق ْبلِ َها ُأ َم ٌم﴾ [الرعد ]30 :واهلدف من
ِ
ِ
﴿و ُه ْم َي ْك ُف ُر َ
ون
ذلك ﴿ل َت ْت ُل َو َع َل ْي ِه ُم ا َّلذي َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك﴾ [الرعد ،]30 :يف الوقت الذي َ
بِال َّر ْمح َِن﴾

[الرعد]30 :

يكفرون باهلل الذي عمت رمحته كل مكان ،وشمل فيضه املؤمن

والكافر ..ثم دعت رسول اهلل  أن يقول هلم :إن الرمحن الذي عم فضله هو ريب ﴿ ُق ْل
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ِ

ِ

ُه َو َر ِّيب َال إِ َل َه إِ َّال ُه َو َع َل ْيه ت ََو َّك ْل ُت َوإِ َل ْيه َمت ِ
َاب﴾ [الرعد]30 :
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة وصف لتعنت املرشكني
وجهلهم وعنادهم ..وفيها تصوير ملدى معاناة رسول اهلل  وصربه معهم ،ومدى
استعامله لكل أساليب هدايتهم.
ت بِ ِه ِْ
اجل َب ُال
﴿و َلو َأ َّن ُق ْرآنًا ُس ِّ َري ْ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
َأو ُق ِّط َع ْت بِ ِه ْاألَ ْر ُض َأو ُك ِّل َم بِ ِه املَْ ْوتَى َب ْل هللَِّ ْاألَ ْم ُر َمجِي ًعا َأ َف َل ْم َي ْي َأ ِ
س ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َأ ْن َلو َي َشا ُء
وحت ُّل َق ِري ًبا ِم ْن َد ِار ِه ْم
َّاس َمجِي ًعا َو َال َيزَ ُال ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ُت ِصي ُب ُه ْم بِ َام َصنَ ُعوا َق ِار َع ٌة َأ َ ُ
اهللَُّ َهلَدَ ى الن َ
ف املِْي َعا َد﴾ [الرعد]31 :؟
يت َوعْدُ اهللَِّ إِ َّن اهللََّ َال ُخيْلِ ُ
َحتَّى َي ْأ ِ َ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت عندما قالت قريش للنبي  :تزعم أنك نبي يوحى
إليك ،وأن سليامن سخر له الريح واجلبال ،وأن موسى سخر له البحر ،وأن عيسى كان
حييي املوتى فادع اهلل تعاىل أن يسري عنا هذه اجلبال ويفجر لنا األرض أهنارا فنتخذها حمارث
فنزرع ونأكل ،وإال فادع اهلل أن حييي لنا موتانا فنكلمهم ويكلمونا ،وإال فادع اهلل تعاىل أن
يصري هذه الصخرة التي حتتك ذهبا فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف ،فإنك
تزعم أنك كهيئتهم ،فبينا كان كذلك إذ نزل عليه الوحي ،فلام رسي عنه قال( :والذي نفيس
بيده لقد أعطاين ما سألتم ولوشئت لكان ،ولكنه خريين بني أن تدخلوا من باب الرمحة
فيؤمن مؤمنكم ،وبني أن يكلكم إىل ما اخرتتم ألنفسكم فتضلوا عن باب الرمحة وال يؤمن
مؤمنكم فاخرتت باب الرمحة وأن يؤمن مؤمنكم ،وأخربين إن أعطاكم ذلك ،ثم كفرتم أنه
معذبكم عذابا ال يعذبه أحدا من العاملني) ،فنزلت﴿ :وما منَعنَا َأ ْن ُنر ِس َل بِ ْاآلي ِ
ات إِ َّال َأ ْن
َ
َ َ َ َ
ْ
ون وآ َتينَا َثمود النَّا َق َة مب ِرص ًة َف َظ َلموا ِهبا وما ُنر ِس ُل بِ ْاآلي ِ
ات إِ َّال َخت ِْوي ًفا﴾
َ
ك ََّذ َب ِ َهبا ْاألَ َّو ُل َ َ ْ ُ َ
ُ َ َ َ ْ
ُْ َ
ت ِب ِه ِْ
اجل َب ُال﴾ [الرعد]31 :؟
﴿و َلو َأ َّن ُق ْرآنًا ُس ِّ َري ْ
[اإلرساء]59 :؟ حتى قرأ ثالث آيات ونزلتَ :
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اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2جييب اهلل تعاىل أولئك الذين يتشبثون دائام باحلجج الواهية فيقول:
لو أن اجلبال حتركت من مكاهنا بواسطة القرآنَ ﴿ ،أ ْو ُق ِّط َع ْت بِ ِه ْاألَ ْر ُض َأ ْو ُك ِّل َم بِ ِه املَْ ْوتَى﴾
[الرعد ]31 :فإهنم ال يؤمنون به ..لكن كل هذه األفعال بيد اهلل ،فهويفعل ما يريد متى يشاء
﴿ َب ْل هللَِّ ْاألَ ْم ُر َمجِي ًعا﴾ [الرعد ،]31 :ولكنكم ال تطلبون احلق ،وإذا كنتم تطلبونه فهذا املقدار
من املعجزة التي صدرت من رسول اهلل  كاف إليامنكم.
قال آخر( :)3والكافرون يتحدثون هبذه الطريقة ،ويقدمون هذه االقرتاحات ،بناء
عىل مزاجهم وعنادهم ،واهلل ال يستجيب لذلك ،ألن الرساالت مل تأت لتعالج حاالت
مزاجية ،أو عقدا نفسية ،بل جاءت للتخطيط ملسرية اإلنسان اإليامنية يف خط الفكر
والعمل.
قال آخر( :)4ولذلك ال يستجيب إال إذا كانت املسألة إيامنا يف ما يريد اهلل أن يمهده
من وسائل اإليامن ،ذلك أن للقرآن دالئله وبراهينه التي تؤكد أساس اإليامن وقاعدته،
وحركته وآفاقه ،وليس للناس من األمر َشء يف ذلك كله ،ويف غريه ﴿ َب ْل هللَِّ ْاألَ ْم ُر َمجِي ًعا﴾
[الرعد ]31 :يف ما يريد ويف ما ال يريد ،بعيدا عن كل ما يقرتحونه ،أو ما يريدونه.
قال آخر( :)5ثم قال تعاىلَ ﴿ :أ َف َل ْم َي ْي َأ ِ
س ا َّل ِذي َن آ َمنُوا﴾ [الرعد ،]31 :اليأس هو القنوط،
وفقدان الرجاء ..واالستفهام هنا تقريرى ،يراد به أخذ اعرتاف املؤمنني باليأس من إيامن
هؤالء املرشكني ،وقطع الرجاء ىف أن يكونوا يوما من املؤمنني ..وأنه إذا كان عند املؤمنني
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بقية من أمل ىف إيامن هؤالء الذين اختذوا آيات اهلل هزوا وسخرية ،والذين كلام تليت عليهم
آيات اهلل زادهتم كفرا عىل كفر ،ورجسا عىل رجس ،فليقطعوا حبل الرجاء ،وليكونوا عىل
يأس من أن يؤمنوا ..وأنه إذا سأل سائل منهم :ملاذا ال يرجى من هؤالء املرشكني إيامن،
ورسول اهلل فيهم ،وآيات اهلل تتىل عليهم؟ فهذا جواب ما سألوا عنه﴿ :هللَِّ ْاألَ ْم ُر َمجِي ًعا﴾
[الرعد ]31 :وهؤالء املرشكون مل يرد اهلل أن يطهر قلوهبم من الرشك ،فإذا بقي بعد هذا من
يسأل :وملاذا مل يرد اهلل أن يطهر قلوهبم هم بالذات ..وقد طهر قلوب كثري من إخواهنم
الذين كانوا مرشكني مثلهم فآمنوا واهتدوا؟ كان ىف قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْن َل ْو َي َشا ُء اهللَُّ َهلَدَ ى
َّاس َمجِي ًعا﴾ [الرعد ،]31 :اجلواب الذي ال تعقيب عليه ..فتلك هى مشيئة اهلل ىف عباده،
الن َ
واملرتبطة بمشيئتهم ألنفسهم.
﴿و َال َيزَ ُال ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ُت ِصي ُب ُه ْم بِ َام َصنَ ُعوا
قال آخر( :)1ثم تضيف اآلية الكريمةَ :
َق ِار َع ٌة﴾ [الرعد ]31 :وهذه مصائب تنزل عليهم بشكل إبتالءات خمتلفة أو عىل شكل هجوم
حت ُّل َق ِري ًبا ِم ْن َد ِار ِه ْم﴾
املسلمني عليهم ..وهذه املصائب إن مل تنزل يف دارهم فهي ﴿ َأ ْو َ ُ
يت
﴿حتَّى َي ْأ ِ َ
[الرعد ]31 :لكي يعتربوا هبا ويرجعوا إىل اهلل جل وعال ..وهذا اإلنذار مستمر َ
َوعْدُ اهللَِّ﴾ [الرعد ،]31 :وهذا الوعد األخري قد يشري إىل املوت ،أو إىل يوم القيامة ،أو إىل فتح
ف
مكة التي سحقت آخر معقل للعدو ..وعىل أي حال فالوعد اإلهلي أكيد﴿ :إِ َّن اهللََّ َال ُخيْلِ ُ
ِ
املْي َعا َد﴾ [الرعد]31 :
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة( )2بيان لكون القرآن
الكريم كتاب هداية وموعظة وإصالح ،وأن وظيفة رسول اهلل  ترتبط بذلك ،ال بام
يتومهه أو يتصوره اجلاحدون اجلاهلون عنه ..وفيها دعوة للدعاة إىل اهلل إىل عدم التنازل
( )2سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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عن مبادئهم يف سبيل إرضاء خصوم احلق.
﴿خ َل َق ْ ِ
اإلن َْس َ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ان ِم ْن ُن ْط َف ٍة َفإِ َذا

ُه َ ِ
يم ُمبِنيٌ ﴾ [النحل]4 :؟
وخص ٌ

قال أحدهم :روي أهنا نزلت ،فقد روي أهنا نزلت يف أيب بن خلف اجلمحي حني
جاء بعظم رميم إىل رسول اهلل  فقال :يا حممد أترى اهلل حييي هذا بعدما قد رم()1؟
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2أي خلق اهلل تعاىل اإلنسان من نطفة ،ال متثل شيئا مهام عىل مستوى
احلجم ،بل هي نقطة صغرية تتحول إىل مضغة فعلقة تندرج يف دور التكامل اجلسدي
لتصبح صورة إنسان كامل ينطق ويفكر ويتحرك ،ويبتعد عن اإلحساس بحقارة البداية،
ِ
يم ُمبِنيٌ ﴾ [النحل ]4 :جيادل يف اهلل ،وخياصم يف شؤون العقيدة ،وقد يقوده
﴿ َفإِ َذا ُه َو َخص ٌ
اجلدال إىل الكفر ،وقد تؤدي به املخاصمة إىل الضالل ،وقد يتساءل عن وجوده كيف بدأ،
دون أن يفكر باألفق األعىل الذي يفرس هذا الوجود وكيفية خضوعه للحتمية التي تربط
بني حركة املمكن يف الكون ،وبني إرادة الواجب يف وجوده ،كام قد يتساءل كيف يمكن أن
يبعثه اهلل من جديد ،بعد أن يتحول إىل تراب ،ألنه ال يفكر ببدايته التي كانت من عدم،
حيث ال يستبعد أن تكون النهاية عودة للوجود من خالل ما كان ،وإرادة يف حركة الشكل،
مع وحدة اجلوهر.
قال آخر( :)3ويف ذلك إحياء إهلي لإلنسان بأن اخلصام واجلدال قد يطرقانه يف زهو
كاذب ،وعظمة فارغة ،بقدرته عىل الوصول إىل نتائج ضخمة ،يؤكد من خالهلا ذاته ،فيبتعد
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بذلك عن التفكري يف عمق األشياء جلهة ما انطلقت منه ،وما ارتكزت عليه ،مما يؤدي به إىل
الكفر والضالل ،عند ما يبتعد عن نقطة االنطالق التي ركز اهلل الساموات واألرض عليها،
وهي احلق الذي ال ريب فيه.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )1دعوة إلعامل العقول يف
اآليات املبثوثة يف الكون ،والدالة عىل قدرة اهلل املطلقة عىل كل َشء ،ومنها ما يرتبط بدالئل
املعاد وكل ما حيصل فيه.
﴿و َأ ْق َس ُموا بِاهللَِّ َج ْهدَ َأ ْي َام ِ ِهن ْم َال
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
وت َب َىل َوعْدً ا َع َل ْي ِه َح ًّقا َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [النحل]38 :؟
َي ْب َع ُث اهللَُّ َم ْن َي ُم ُ
قال أحدهم :روي أنه كان لرجل من املسلمني عىل رجل من املرشكني دين ،فأتاه
يتقاضاه ،فكان فيام تكلم به قوله :والذي أرجوه بعد املوت ،فقال املرشك :وإنك لتزعم أنك
لتبعث بعد املوت ،فأقسم باهلل ال يبعث اهلل من يموت ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف اآلية الكريمة تصوير إلحلاح أهل الضالل ىف ضالهلم ،حيث
حيلفون جهد أيامهنم ،أي أقىص ما عندهم من أيامن قاطعة مؤكدة ،عىل أن اهلل ال يبعث من
يموت ..وذلك ىف مواجهة ما جاءهم الرسول به من ربه ،عن اإليامن باهلل ،وباليوم اآلخر،
حيث عجبوا أشد العجب ،أن يبعث املوتى من قبورهم ،بعد أن حتتوهيم القبور ،ويشتمل
﴿و َق َال ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َه ْل نَدُ ُّل ُك ْم ع ََىل
عليهم الرتاب ،ويصبحوا عظاما نخرة ،كام قال تعاىلَ :
ِ ٍ
ِ
ٍ
رتى ع ََىل اهللَِّ ك َِذ ًبا َأ ْم بِ ِه ِجنَّ ٌة َب ِل
َر ُج ٍل ُينَ ِّب ُئ ُك ْم إِ َذا ُمزِّ ْق ُت ْم ُك َّل ُمم َزَّ ق إِ َّن ُك ْم َلفي َخ ْل ٍق َجديد َأ ْف َ َ
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ِ

ِ

ِ ِ

ِ ِ

الض َال ِ
ون بِ ْاآلخ َرة ِيف ا ْل َع َذ ِ
ا َّلذي َن َال ُيؤْ منُ َ
ل ا ْل َبعيد﴾ [سبأ 7 :ـ ]8
اب َو َّ
قال آخر( :)1وىف قوله تعاىلَ ﴿ :ب َىل﴾ [النحل ]38 :تكذيب هلم ..أي أن اهلل يبعث
املوتى ،كام قال تعاىل﴿ :زَ ع ََم ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َأ ْن َل ْن ُي ْب َع ُثوا ُق ْل َب َىل َو َر ِّيب َل ُت ْب َع ُث َّن ُث َّم َل ُتنَ َّبؤُ َّن بِ َام
ِ
ِ
ِ
﴿وعْدً ا َع َل ْي ِه َح ًّقا﴾ [النحل ]38 :توكيد هلذا
عَم ْل ُت ْم َو َذل َك ع ََىل اهللَِّ َيس ٌري﴾ [التغابن ..]7 :وقولهَ :
التكذيب حللفهم ،وأن هذا البعث واقع ال شك فيه ،وقد جعله اهلل وعدا .أوجبه عىل نفسه،
﴿و َلكِ َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [النحل]38 :
ولن خيلف اهلل وعدهَ ..
قال اإلمام :بورك فيكام ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )2تصوير لتعنت اجلاحدين
وجهلهم ومسارعتهم إىل األيامن الكاذبة ،وتومههم أن أيامهنم يمكن أن تفعل شيئا.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :وما منَعنَا َأ ْن ُنر ِس َل بِ ْاآلي ِ
ات إِ َّال
َ
َ َ َ َ
ْ
ون وآ َتينَا َثمود النَّا َق َة مب ِرص ًة َف َظ َلموا ِهبا وما ُنر ِس ُل بِ ْاآلي ِ
ات إِ َّال َخت ِْوي ًفا﴾
َ
َأ ْن ك ََّذ َب ِ َهبا ْاألَ َّو ُل َ َ ْ ُ َ
ُ َ َ َ ْ
ُْ َ
[اإلرساء]59 :؟
قال أحدهم :روي أن أهل مكة سألوا النبي  أن جيعل الصفا ذهبا وأن ينحي
عنهم اجلبال فيزرعون ،فقيل له :إن شئت أن تستأين هبم لعلنا نجتبي منهم ،وإن شئت أن
تؤتيهم الذي سألوا ،فإن كفروا أهلكوا كام أهلك من قبلهم ،قال( :ال ،بل أستأين هبم)،
فأنزل اهلل عز وجل اآلية(.)3
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4تشري اآلية الكريمة إىل ثالث معان ..أوهلا بيان سبب عدم إرسال
ما يقرتحه مرشكو قريش من اآليات اخلوارق ﴿وما منَعنَا َأ ْن ُنر ِس َل بِ ْاآلي ِ
ات إِ َّال َأ ْن ك ََّذ َب
َ
َ َ َ َ
ْ
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ِ َهبا ْاألَ َّو ُل َ
ون﴾ [اإلرساء ..]59 :والثاين ،االستشهاد عىل ذلك بنزول العذاب عىل قوم ثمود
ِ
رص ًة َف َظ َل ُموا ِ َهبا﴾ [اإلرساء ..]59 :والثالث ،ذكر احلكمة من إرسال
َ
﴿وآ َت ْينَا َث ُمو َد النَّا َق َة ُم ْب َ
اخلوارق ﴿وما ُنر ِس ُل بِ ْ ِ
اآل َيات إِ َّال َخت ِْوي ًفا﴾ [اإلرساء]59 :
َ َ ْ
قال آخر( :)1أما املعنى األول ،فهو يدل عىل أن اإلرصار عىل الكفر سجية راسخة
يف أخالق املرشكني ال يقلعها إظهار اآليات ،ذلك أهنا لو أرسلت ولن يؤمنوا سينزل عليهم
العذاب وفقا لسنة اهلل تعاىل ،وبام أنه اهلل تعاىل جعل رسول اهلل  أمانا ألهل األرض
فلذلك مل ينزل اآليات التي اقرتحوها ،ألهنا لو أرسلت إليهم لوقفوا منها املوقف ذاته الذي
وقفه األولون ،وعندئذ حيل اهلالك هبم كام حل بسابقيهم ،لكن اهلل تعاىل ال يريد أن
يستأصلهم ألنه جعل النبي  أمانا ألهل األرض ،مضافا إىل أن فيهم من سيؤمن أو
سيؤمن أوالدهم ،فصار ذلك سببا لعدم نزول اآليات.
ِ
رص ًة
قال آخر( :)2أما املعنى الثاين ،واملرتبط بقوله تعاىلَ :
﴿وآ َت ْينَا َث ُمو َد النَّا َق َة ُم ْب َ
َف َظ َل ُموا ِ َهبا﴾ [اإلرساء ،]59 :فهي كالدليل عىل ما سبق يف صدر اآلية ،وهو تعلق سنة اهلل تعاىل
باستئصال املكذبني باآليات ،بشهادة أن قوم ثمود اقرتحوا عىل نبيهم صالح عليه السالم
ناقة خاصة فجاء هبا نبيهم ،وملا كذبوا باملعجزة عمهم العذاب ،وبام أن سجية قريش هي
سجية قوم ثمود نفسها ،فلو قام النبي  بإجابة بعض مقرتحاهتم املمكنة لكذبوا هبا مثل
قوم ثمود ،وبام أن نزول العذاب مناف لكون النبي  أمانا ألهل األرض ،مل تنزل آياهتم
﴿وآ َت ْينَا َث ُمو َد النَّا َق َة﴾ [اإلرساء ]59 :كام سألوها من صالح عليه
املقرتحة ..وبذلك فإن معنى َ
ِ
رصةً﴾ [اإلرساء ]59 :أي مفيدة البصرية واليقني
السالم فازدادوا كفرا ،مع أهنا كانت ﴿ ُم ْب َ
﴿ َف َظ َل ُموا ِ َهبا﴾ [اإلرساء ]59 :أي كفروا بتلك اآلية ،فيكون الظلم بمعنى اجلحد ،أو ظلموا
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الناقة باالعتداء عليها.
قال آخر( :)1أما املعنى الثالث ،واملرتبط بقوله تعاىل﴿ :وما ُنر ِس ُل بِ ْاآلي ِ
ات إِ َّال
َ
َ َ ْ
َْ
خت ِوي ًفا﴾ [اإلرساء ،]59 :فهو بيان حلكمة أخرى يف عدم إرسال اآليات إىل قريش ،وهي أن
الغاية هي التحذير وهؤالء مل يكونوا متحذرين ،وألجل ذلك مل يرسل اهلل تعاىل اآليات.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )2بيان لرس عدم استجابة اهلل
تعاىل القرتاحات اجلاحدين ،وهو ما يرتتب عليها من العقوبة يف حال عدم إيامهنم هبا..
وهو سار يف كل األزمنة.
﴿وإِ ْذ ُق ْلنَا َل َك إِ َّن َر َّب َك َأ َح َ
اط
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
الشجر َة املَْ ْلعو َن َة ِيف ا ْل ُقر ِ
َاك إِ َّال فِ ْتنَ ًة لِلن ِ
بِالن ِ
الرؤْ َيا ا َّلتِي َأ َر ْين َ
آن َو ُن َخ ِّو ُف ُه ْم
ُ
ْ
َّاس َو َّ َ َ
َّاس َو َما َج َع ْلنَا ُّ
ِ
ريا﴾ [اإلرساء]60 :
َف َام َي ِزيدُ ُه ْم إ َّال ُط ْغ َيانًا كَبِ ً
قال أحدهم :روي أنه ملا ذكر اهلل تعاىل الزقوم يف القرآن ،وخوف به هذا احلي من
قريش ،قال أبوجهل :هل تدرون ما هذا الزقوم الذي خيوفكم به حممد؟ قالوا :ال ،قال:
﴿و َّ
الش َج َر َة
الثريد بالزبد ،أما واهلل لئن أمكننا منه لنتزقمنه تزقام ،فأنزل اهلل تبارك وتعاىلَ :
املَْ ْلعو َن َة ِيف ا ْل ُقر ِ
آن﴾ [اإلرساء]60 :؟ يقول :املذمومة(.)3
ُ
ْ
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4يوايس اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة نبيه  يف مقابل عناد املرشكني
﴿وإِ ْذ ُق ْلنَا َل َك إِ َّن َر َّب َك َأ َح َ
اط
وإحلاحهم بالباطل ،إذ يبني له أن ليس هذا باليشء اجلديدَ :
بِالن ِ
َّاس﴾ [اإلرساء ]60 :ففي قبال دعوة األنبياء عليهم السالم هناك دائام جمموعة مؤمنة نظيفة
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القلب نقية الرسيرة ،صافية الفطرة ،يف مقابل جمموعة أخرى معاندة مكابرة جلوجة تتحجج
وجتد لنفسها املعاذير يف معاداة الدعوات وإيذاء األنبياء .وهكذا يتشابه احلال بني األمس
واليوم.
قال آخر( :)1و(إذ) هنا ظرفية ،تشري إىل وقت قيل فيه هذا القول للنبى  ..وإحاطة
اهلل بالناس ،علمه هبم ،علام حميطا ،كاشفا لكل شىء منهم ..وبذلك ،فكل آية ىف القرآن
الكريم جاءت حتدث عن علم اهلل ،صاحلة ألن تكون هى هذا القول الذي قيل للنبى،
﴿و َر ُّب َك َأ ْع َل ُم بِ َم ْن ِيف
والذي دعى هنا إىل تذكره ،وأقرب آية نجدها هنا ،هى قوله تعاىلَ :
الساموا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
ض﴾ [اإلرساء ،]55 :وقد ذكرت قبل هذه اآلية بثالث آيات ..فقد تكون هى
َّ َ َ
﴿وإِ ْذ ُق ْلنَا َل َك إِ َّن
اآلية املقصودة ،ويكون وقتها معلوما للنبى ،ويكون معنى قوله تعاىلَ :
اط بِالن ِ
َر َّب َك َأ َح َ
َّاس﴾ [اإلرساء ]60 :هو رد عىل املرشكني الذين يقرتحون اآليات املادية ..فهذه
اآليات إنام ينزهلا اهلل حسب مشيئته ،وبام يقىض به علمه ىف عباده.
َاك إِ َّال فِ ْتنَ ًة لِلن ِ
الرؤْ َيا ا َّلتِي َأ َر ْين َ
َّاس﴾
قال آخر( :)2ثم يضيف اهلل تعاىلَ :
﴿و َما َج َع ْلنَا ُّ
[اإلرساء ]60 :أي امتحانا هلم ،وكذلك الشجرة امللعونة هي أيضا امتحان وفتنة للناس(:)3
الشجر َة املَْ ْلعو َن َة ِيف ا ْل ُقر ِ
آن﴾ [اإلرساء..]60 :
ُ
َ
ْ
﴿و َّ َ َ
﴿و ُن َخ ِّو ُف ُه ْم َف َام َي ِزيدُ ُه ْم إِ َّال ُط ْغ َيانًا
قال آخر( :)4ويف ختام اآلية الكريمة قال تعاىلَ :
كَبِ ًريا﴾ [اإلرساء ]60 :ذلك ،أنه ما دام قلب اإلنسان غري مستعد لقبول احلق والتسليم له ،فإن
الكالم ال يؤثر فيه ،بل إن له آثارا معكوسة ،حيث يزيد يف ضالل هؤالء وعنادهم بسبب
تعصبهم ومقاومتهم السلبية وانغالق نفوسهم عن احلق.

( )1التفسري القرآين للقرآن ()510 /8

( )3سنتحدث عن اخلالف الوارد فيهام يف حمله املناسب من السلسلة.

( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()39 /9

( )4األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()39 /9
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قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة( )1بيان لقدرة اهلل
تعاىل عىل تضليل عباده اجلاحدين جزاء وفاقا ملا يف نفوسهم من الكرب والبغي ،بحيث ال
يبرصون احلق مع وضوحه.
﴿و َي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
وح
الر ُ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
الروحِ ُق ِل ُّ
َن ُّ
ِم ْن َأ ْم ِر َر ِّيب َو َما ُأوتِي ُت ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِ َّال َقلِ ًيال﴾ [اإلرساء]85 :؟
قال أحدهم :روي أن اليهود اجتمعوا فقالوا لقريش حني سألوهم عن شأن رسول
اهلل  وحاله :سلوا حممدا عن الروح ،وعن فتية فقدوا يف أول الزمان ،وعن رجل بلغ
رشق األرض وغرهبا ،فإن أجاب يف ذلك كله فليس بنبي ،وإن مل جيب يف ذلك كله فليس
بنبي ،وإن أجاب يف بعض ذلك وأمسك عن بعضه فهونبي فسألوه عنها ،فأنزل اهلل تعاىل
ِ
ِ
فو ِ
ِ
ِ
َج ًبا﴾
الرقي ِم كَا ُنوا م ْن آ َياتنَا ع َ
اآلية يف شأن الفتيةَ ﴿ :أ ْم َحس ْب َت َأ َّن َأ ْص َح َ
اب ا ْلك َْه َ َّ
﴿و َي ْس َأ ُلون ََك
[الكهف ]9 :إىل آخر القصة ،وأنزل يف الرجل الذي بلغ رشق األرض وغرهباَ :
َع ْن ِذي ا ْل َق ْرن ْ ِ
َني ُق ْل َس َأ ْت ُلو َع َل ْي ُك ْم ِمنْ ُه ِذك ًْرا﴾ [الكهف ]83 :إىل آخر القصة ،وأنزل يف الروح
﴿و َي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
وح ِم ْن َأ ْم ِر َر ِّيب َو َما ُأوتِي ُت ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِ َّال َقلِ ًيال﴾
الر ُ
قوله تعاىلَ :
الروحِ ُق ِل ُّ
َن ُّ
[اإلرساء.)2(]85 :
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3تضمنت هذه اآلية الكريمة السؤال عن الروح واإلجابة عنه ،وقد
اختلف املفرسون يف املراد من الروح يف اآلية الكريمة ،ذلك أن الروح يف القرآن الكريم
أطلقت عىل موارد متعددة ..منها الروح اإلنسانية ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ثم سواه و َن َف َخ فِ ِ
يه ِم ْن
َّ َ َّ ُ َ

( )3منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.560 /16 ،

( )1سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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ر ِ
وح ِه﴾ [السجدة ،]9 :وإضافة الروح إىل اهلل إضافة ترشيفية ..ومنها القرآن الكريم ،كام يف
ُ
ِ
وحا ِم ْن َأ ْم ِرنَا﴾ [الشورى ،]52 :فإن وحي هذا ،من شأنه
﴿وك ََذل َك َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك ُر ً
قوله تعاىلَ :
وحده سبحانه وتعاىل ..ومنها القوة اإلهلية املعنوية التي تقوي املؤمنني ،كام يف قوله تعاىل:
ِ
وهب ُم ْ ِ
َب ِيف ُق ُل ِ ِ
اإل َيام َن َو َأ َّيدَ ُه ْم بِ ُروحٍ ِمنْ ُه﴾ [املجادلة ..]22 :ومنها جربيل عليه
﴿ ُأو َلئ َك َكت َ
ِ
وح
الر ُ
السالم ،الذي يتوسط بني اهلل ونبيه  يف إنزال الوحي ،كام قال تعاىل﴿ :نَزَ َل بِه ُّ
ِ
ْاألَ ِمنيُ ع ََىل َق ْلبِ َك لِ َت ُك َ ِ
ن﴾ [الشعراء 193 :ـ ]194
ون م َن املُْنْذ ِري َ
قال آخر( :)1وقد يكون املراد هنا هو أمني الوحي جربيل عليه السالم ،ذلك أن
السائل أو السائلني هم اليهود حسب ما اتفقت عليه كلامت مؤلفي السرية واملفرسين،
ف اليهود هم الذين طرحوا األسئلة الثالثة التي منها السؤال عن الروح ،وقد كان اليهود
يكنون العداء جلربيل عليه السالم ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َم ْن ك َ
َان عَدُ ًّوا ِجل ْ ِرب َيل َفإِ َّن ُه نَزَّ َل ُه ع ََىل
ِ ِِ
َق ْلبِ َك بِإِ ْذ ِن اهللَِّ مصدِّ ًقا َملِا ب َ ِ
رشى ل ْل ُمؤْ مننيَ ﴾ [البقرة]97 :
ُ َ
َْ
ني َيدَ ْيه َو ُهدً ى َو ُب ْ َ
قال آخر( :)2وربام يدل لذلك أيضا أن تفسري (الروح) بالنفس اإلنسانية املجردة،
مستبعد أن يطرح من طرفهم ،ألهنا مسألة فلسفية بعيدة عن أذهان أولئك الذين ال يفكرون
إال يف املادة والدنيا.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ففي اآلية الكريمة( )3إشارة إىل حقيقة
الروح ،وأهنا من عامل األمر ،وفيها دعوة للتواضع وعدم السؤال عام ال طاقة للعقول بعلمه.
﴿و َقا ُلوا َل ْن ُنؤْ ِم َن َل َك َحتَّى َت ْف ُج َر
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
َلنَا ِم َن ْاألَ ْر ِ
ض َينْ ُبوعًا﴾ [اإلرساء]90 :؟

( )3سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )1منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.561 /16 ،
( )2منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.562 /16 ،
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قال أحدهم :روي أن عتبة وشيبة وأبا سفيان والنرض بن احلارث وأبا البخرتي
والوليد بن املغرية وأبا جهل وعبد اهلل بن أيب أمية وأمية بن خلف ورؤساء قريش قالوا
لرسول اهلل  :يا حممد إن كنت غري قابل منا ما عرضنا عليك علمت أنه ليس أحد أضيق
بالدا وال أقل ماال وال أشد عيشا منا ،سل لنا ربك الذي بعثك بام بعثك فليسري عنا هذه
اجلبال التي ضيقت علينا ،ويبسط لنا بالدنا وجيري فيها أهنارا كأهنار الشام والعراق ،وأن
يبعث لنا من مىض من آبائنا ،وليكن ممن يبعث لنا منهم قِص بن كالب فإنه كان شيخا
صدوقا ،فنسأهلم عام تقول أحق هوأم باطل ،فإن صنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به
منزلتك عند اهلل وأنه بعثك رسوال كام تقول ،فقال رسول اهلل ( :ما هبذا بعثت إنام جئتكم
من عند اهلل سبحانه ،بام بعثني به ،فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ،فإن تقبلوا فهوحظكم
يف الدنيا واآلخرة ،وإن تردوه أصرب ألمر اهلل) ،قالوا :فإن مل تفعل هذا فسل ربك أن يبعث
لنا ملكا يصدقك ،وسله فيجعل لك جنانا وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة ويغنيك هبا
عام نراك تبتغي ،فإنك تقوم يف األسواق كام نقوم وتلتمس املعاش كام نلتمسه ،فقال رسول
اهلل ( : ما أنا بفاعل وما أنا بالذي يسأل ربه هذا وما بعثت هبذا إليكم ،ولكن اهلل تعاىل
بعثني بشريا ونذيرا) قالوا :فأسقط علينا كسفا من السامء كام زعمت أن ربك إن شاء فعل،
فقال رسول اهلل ( : ذلك إىل اهلل إن شاء فعل) ،فقال قائل منهم :لن نؤمن لك حتى تأيت
باهلل واملالئكة قبيال ،وقال عبد اهلل بن أمية املخزومي ،وهوابن عاتكة بنت عبد املطلب ابن
عمة النبي  ال أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إىل السامء سلام وترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها،
وتأيت بنسخة منشورة معك ونفر من املالئكة يشهدون لك أنك كام تقول ،فانرصف رسول
اهلل  إىل أهله حزينا بام فاته من متابعة قومه ،وملا رأى من مباعدهتم منه؛ فأنزل اهلل تعاىل
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اآليات(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2هذه واحدة من مقرتحات املرشكني ،وهي أن يفجر هلم ينبوعا من
األرض يتدفق منه املاء ،كام فعل موسى عليه السالم مع بنى إرسائيل بعصاه.
قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة بيان لتعنت اجلاحدين
واجلاهلني ،وتصوير ملعاناة رسول اهلل  معهم ..وفيها أيضا تصوير للنفوس التي ال تريد
من الدين إال مصاحلها؛ فإن وافقها قبلته وإال رفضته.
مح َن َأ ًّيا
الر ْ َ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلُ ﴿ :ق ِل ا ْد ُعوا اهللََّ َأو ا ْد ُعوا َّ
َما تَدْ ُعوا َف َل ُه ْاألَ ْس َام ُء ْ
احلُ ْسنَى﴾ [اإلرساء]110 :؟
قال أحدهم :روي أن رسول اهلل  هتجد ذات ليلة بمكة ،فجعل يقول يف سجوده:
يا رمحن يا رحيم ،فقال املرشكون :كان حممد يدعوإهلا واحدا فهواآلن يدعوإهلني اثنني :اهلل
والرمحن ،ما نعرف الرمحن إال رمحن الياممة ،يعنون مسيلمة الكذاب ،فأنزل اهلل تعاىل هذه
اآلية(.)3
قال آخر :ومثله ما روي أن رسول اهلل  كان يكتب يف أول ما يوحى إليه :باسمك
ِ
الر ِحي ِم﴾ [النمل،]30 :
الر ْمح َِن َّ
اللهم حتى نزلت هذه اآلية﴿ :إِ َّن ُه م ْن ُس َل ْي َام َن َوإِ َّن ُه بِ ْس ِم اهللَِّ َّ
فكتب :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،فقال مرشكوالعرب :هذا الرحيم نعرفه ،فام الرمحن؟ فأنزل
اهلل تعاىل هذه اآلية(.)4
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.291

( )3أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.291
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قال أحدهم( :)1الظاهر من اآلية الكريمة التأكيد عىل عدم االقتصار عىل أي اسم
من أسامء اهلل يف الدعاء ،ألهنا ـ بأمجعها ـ تشري إليه ،وليست يف معرض احلديث عن تعدد
اآلهلة يف العبادة ووحدهتا ..وقد يكون من البعيد أن الوثنيني يتوجهون إىل األسامء حتى لو
كان مظاهرها األبناء من املالئكة واجلن ،فإن التدبر يف حديث القرآن عن هؤالء يوحي
بأهنم يعبدون األوثان أو املالئكة أو اجلن ،باعتبار قرهبم إىل اهلل ،بطريقة أو بأخرى ،ال
باعتبار أهنم مظهر األسامء أو ما يقرب من ذلك.
قال آخر( :)2ومعنى اآلية الكريمة :قل ادعوا اهلل أو ادعوا الرمحن أو أية كلمة من
أسامء اهلل تريدون أن تدعو اهلل هباَ ﴿ ،أ ًّيا َما تَدْ ُعوا َف َل ُه ْاألَ ْس َام ُء ْ
احلُ ْسنَى﴾ [اإلرساء ،]110 :ذلك
أن العربة باملضمون الذي تدل عليه الكلمة ،وفيام تدل عليه من ذات اهلل ،ألنه هو الذي
يعطي االسم حسنه وقداسته ،مما جيعل أي اسم من أسامئه اسام حسنا ..وقد نستوحي من
هذا أن أسامء اهلل ليست توقيفية ،فلإلنسان أن يدعوه بأي اسم يعرب به عام يتناسب مع جالله
وكامله ،فليست هناك حالة رسمية عىل مستوى املصطلح.
قال آخر( :)3وهذا ما نالحظه يف كل األسامء التي وردت يف القرآن الكريم يف التعبري
عنه بصفاته ،كاحلليم والكريم واجلبار واملتكرب والغني والعليم والقادر والقوي والقاهر
وأمثاهلا ،مما ال جتد فيه أية خصوصية إال داللتها عىل مضمون الصفة التي يراد دعوة اهلل هبا،
من خالل ما يريد اإلنسان إثارته أمام اهلل من خالهلا.
قال آخر( :)4وقد يكون احلديث عن كلمة الرمحن باخلصوص ،ألن العرب كانوا ال
ِ
اس ُجدُ وا
يألفون هذه الكلمة يف حديثهم عن اهلل ،كام يظهر من قوله تعاىلَ :
﴿وإِ َذا ق َيل َهل ُ ُم ْ

( )1من وحي القرآن ()254 /14
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ِ
ِ
ورا﴾ [الفرقان ،]60 :وربام يشري ذلك إىل
الر ْ َ
مح ُن َأن َْس ُجدُ ملَا َت ْأ ُم ُرنَا َوزَ ا َد ُه ْم ُن ُف ً
ل َّلر ْمح َِن َقا ُلوا َو َما َّ
توحيد الذات وتوحيد العبادة ،يف مقابل ما يراه الوثنيون من توحيد الذات وترشيك
العبادة ،وذلك ألهنم يعتربون تعدد األسامء يف دعوة اهلل مظهرا لتعدد العبادة ،ألهنا هي التي
يتوجه إليها الناس ،أما الذات اإلهلية املقدسة ،فهي أرفع من أن يتمكن الناس من التوجه
إليها ،وقد جاءت اآلية الكريمة لتكشف وجه اخلطأ يف رأهيم ،بأن هذه األسامء مهام
تنوعت ،فإهنا تكشف عن الذات املقدسة وال متثل شيئا مستقال يف نفسه.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )1دعوة إىل تعظيم أسامء اهلل
احلسنى ،والتعرف عىل اهلل من خالهلا.
جت َه ْر بِ َص َالتِ َك َو َال ُختَافِ ْت
﴿و َال َ ْ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ني َذلِ َك َسبِ ًيال﴾ [اإلرساء]110 :؟
ِ َهبا َوا ْب َت ِغ َب ْ َ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت ورسول اهلل  خمتف بمكة وكانوا إذا سمعوا القرآن
جت َه ْر بِ َص َالتِ َك﴾ أي
سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به ،فقال اهلل عز وجل لنبيه َ ﴿ و َال َ ْ
بقراءتكم فيسمع املرشكون فيسبوا القرآن ﴿ َو َال ُختَافِ ْت ِ َهبا﴾ عن أصحابك فال يسمعون
يال﴾()2
ني َذلِ َك َسبِ ً
﴿ َوا ْب َت ِغ َب ْ َ
قال آخر :ومثله ما روي أهنا نزلت يف التشهد ،كان األعرايب جيهر فيقول :التحيات
هلل والصلوات والطيبات يرفع هبا صوته ..وقال عبد اهلل بن شداد :كان أعراب من بني متيم
إذا سلم النبي  من صالته قالوا :اللهم ارزقنا ماال وولدا وجيهرون ،فأنزل اهلل تعاىل هذه
اآلية(.)3
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قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)1ال عالقة لآلية الكريمة بالصلوات اجلهرية واإلخفاتية يف اصطالح
الفقهاء ،بل إن املقصود منها يتعلق باإلفراط والتفريط يف اجلهر واإلخفات ،فهي تقول( :ال
تقرأ بصوت مرتفع بحيث يشبه الرصاخ ،وال أقل من احلد الطبيعي بحيث تكون حركة
شفاه وحسب وال صوت فيها)
قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة إىل االعتدال يف الشعائر
التعبدية ،والبعد عن التكلف سواء يف اجلهر واإلرسار أو غري ذلك.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ف َم ْن ك َ
َان َي ْر ُجو لِ َقا َء َر ِّب ِه َف ْل َي ْع َم ْل
عَم ًال ص ِ
احلًا َو َال ُي ْ ِ
رش ْك بِ ِع َبا َد ِة َر ِّب ِه َأ َحدً ا﴾ [الكهف]110 :؟
َ َ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف جندب بن زهري العامري ،وذلك أنه قال :إين أعمل
العمل هلل فإذا اطلع عليه رسين ،فقال رسول اهلل ( :إن اهلل تعاىل طيب ال يقبل إال طيبا،
وال يقبل ما شورك فيه) ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)2
قال آخر :ومثله ما روي أن رجال جاء إىل النبي  فقال :إين أتصدق وأصل الرحم
وال أصنع ذلك إال هلل سبحانه وتعاىل فيذكر ذلك مني وأمحد عليه ،فيرسين ذلك ،وأعجب
به ،فسكت رسول اهلل  ومل يقل شيئا فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)3
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4تقرر اآلية الكريمة الطريق السوي الذي ينبغى أن يستقيم عليه
اإلنسان كى يكون ىف عباده اهلل الصاحلني املؤمنني ..وهذا الطريق إنام يقوم عىل اإليامن باهلل،

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()179 /9
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وباليوم اآلخر ،والعمل الصالح املخلص ،الذي ال جيد اإلنسان غريه ىف هذا اليوم ،مركبا
يدفع به إىل شاطىء األمن والسالم ،ويفتح له أبواب اجلنة والرضوان.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة إىل اإلخالص والتجرد،
وهني عن كل ما يشوهبام مما حيبط األعامل.
ني
﴿و َما َن َتنَزَّ ُل إِ َّال بِ َأ ْم ِر َر ِّب َك َل ُه َما َب ْ َ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ني َذلِ َك َو َما ك َ
َان َر ُّب َك ن َِس ًّيا﴾ [مريم]64 :؟
َأ ْي ِدينَا َو َما َخ ْل َفنَا َو َما َب ْ َ
قال أحدهم :روي أن رسول اهلل  قال( :يا جربيل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما
تزورنا؟) فنزلت اآلية كلها ،وكان هذا اجلواب ملحمد رسول اهلل .)1(
قال آخر :ومثله ما روي أن جربيل عليه السالم احتبس عن النبي  حني سأله
قومه عن قصة أصحاب الكهف ،وذي القرنني ،والروح فلم يدر ما جييبهم ورجا أن يأتيه
جربيل عليه السالم بجواب ما سألوه فأبطأ عليه فشق عىل رسول اهلل  مشقة شديدة فلام
نزل جربيل عليه السالم ،قال له( :أبطأت عيل حتى ساء ظني واشتقت إليك ،فقال جربيل
عليه السالم( :إين كنت إليك أشوق ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت وإذا حبست
احتبست) ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3بالرغم من أن هلذه اآلية الكريمة سبب نزول كام ذكر اإلخوان
الفضالء ،إال أن هذا ال يكون مانعا من أن يكون هلا ارتباطا منطقيا باآليات السابقة ،ألهنا
تأكيد عىل أن كل ما أتى به جربيل عليه السالم من اآليات السابقة قد بلغه عن اهلل بدون

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()482 /9
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﴿و َما
زيادة أو نقصان ،وال َشء من عنده ،فلذلك تذكر عىل لسان رسول الوحي فتقولَ :
ني َأ ْي ِدينَا َو َما َخ ْل َفنَا َو َما
َن َتنَزَّ ُل إِ َّال بِ َأ ْم ِر َر ِّب َك﴾ [مريم ]64 :فكل َشء منه ،ونحن عباد ﴿ َل ُه َما َب ْ َ
ني َذلِ َك﴾ [مريم ]64 :أي إن املايض واحلارض واملستقبل ،وهنا وهناك وكل مكان ،والدنيا
َب ْ َ
واآلخرة والربزخ ،كل ذلك متعلق بذات اهلل املقدسة.
﴿و َما ك َ
َان َر ُّب َك ن َِس ًّيا﴾ [مريم ]64 :هو مما أعلته املالئكة
قال آخر( :)1وقوله تعاىلَ :
عليهم السالم عن علمه سبحانه وتعاىل وقدرته ..وأنه جل شأنه مل يكن عن نسيان منه ،هذا
التأخري فيام يوحى به إليك أهيا النبى ..تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا ..وإن هذا التأخري
حلكمة يعلمها اهلل ،وعن تقدير قدره.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة تصوير لعصمة املالئكة عليهم
السالم وأدهبم مع رهبم ،وأهنم ال يفعلون إال ما يؤمرون به ،ودعوة للتأيس هبم يف ذلك.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :طه َما َأ ْنزَ ْلنَا َع َل ْي َك ا ْل ُق ْر َ
آن

لِت َْش َقى﴾ [طه 1 :ـ ]2؟

قال أحدهم :روي أن املرشكني قالوا للنبي ( :إنك لشقي برتك ديننا) ،وذلك ملا
رأياه من طول عبادته وشدة اجتهاده ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف اآلية الكريمة خطاب للنبي  حتى ال يثقل نفسه باملزيد من
اجلهد الذي قد يفوق الطاقة أثناء تأدية الرسالة ،أو لئال يعيش احلالة النفسية الصعبة يف
مواجهة اجلحود والنكران الذي كان يقابل به من قبل الكفار واملرشكني ،حيث كان يتأمل

( )3من وحي القرآن ()90 /15

( )1التفسري القرآين للقرآن ()752 /8
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ويتحرس ..ذلك أنه قد يطلق الشقاء عىل التعب ،وقد يطلق عىل احلالة النفسية التي يتسبب
هبا الواقع املعقد.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة بيان ملقصد القرآن الكريم،
وهو الدعوة لسعادة الدارين والتبشري هبا.
﴿و َال َمتُدَّ َّن َع ْينَ ْي َك إِ َىل َما َم َّت ْعنَا بِ ِه
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
احلي ِاة الدُّ ْنيا لِنَ ْفتِنَهم فِ ِ
َأزْ و ِ
يه َو ِرزْ ُق َر ِّب َك َخ ْ ٌري َو َأ ْب َقى﴾ [طه]131 :؟
َ
اجا من ُْه ْم زَ ْه َر َة ْ َ َ
َ ً
ُ ْ
قال أحدهم :روي عن أيب رافع موىل رسول اهلل  قال :نزل ضيف برسول اهلل 
فدعاين فأرسلني إىل رجل من اليهود يبيع طعاما ،يقول لك حممد رسول اهلل  إنه نزل بنا
ضيف ومل يلق عندنا بعض الذي نصلحه ،فبعني كذا وكذا من الدقيق أوأسلفني إىل هالل
رجب ،فقال اليهودي :ال أبيعه وال أسلفه إال برهن ،قال :فرجعت إليه فأخربته ،قال( :واهلل
إين ألمني يف السامء أمني يف األض ،ولوأسلفني أو باعني ألديت إليه ،اذهب بدرعي)،
ونزلت هذه اآلية تعزية له عن الدنيا(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2اخلطاب يف اآلية الكريمة للنبى  ،ومن ورائه كل من اتبعه ،وسلك
﴿و َال َمتُدَّ َّن َع ْينَ ْي َك﴾ [طه ]131 :هني يراد به النصح واإلرشاد ،وذلك
سبيله ..وقوله تعاىلَ :
بأال يلتفت النبى  واملؤمنون إىل ما بني أيدى هؤالء املرشكني من أموال وبنني وأال يقع ىف
نفسه ،أو أنفس املؤمنني ،أن ذلك الذي أمد اهلل بعض املرشكني ،به ،من نعمة ،هو تكريم
هلم ،وإحسان منه سبحانه وتعاىل إليهم ..بل هو ابتالء وامتحان هلم ،لريى منهم سبحانه
أيشكرون أم يكفرون؟ ..وها هم أوالء قد كفروا به ،وحادوه ،وحاربوا رسوله ،وهبذا
( )2التفسري القرآين للقرآن ()840 /8
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حتولت هذه النعم إىل سيئات وأوزار ،تضاف إىل رصيدهم مما كسبوا من سيئات وأوزار.
قال آخر( :)1وىف قوله تعاىلَ ﴿ :أزْ َوا ًجا ِمن ُْه ْم﴾ [طه ]131 :قد يراد منه (أصناف ًا من
املرشكني) ( ،)2أو هو إشارة إىل أن ما يتمتع به املرشك من عطاء اهلل هو رشكة بينه وبني
زوجه ،التي هى متعة من متعه وهو متعة هلا ..فاملرأة كالرجل هنا ،ىف أهنا مبتالة بنعم اهلل،
وحماسبة عليها ..فإن شكرت ،وآمنت ،وعملت صاحلا أخذت بحظها من رضوان اهلل ،وإن
جحدت وكفرت ،وخالطت اآلثام ،فعليها وزر ما عملت ،وستلقى جزاءها من عذاب
اهلل.
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا﴾ [طه ]131 :إشارة إىل أن ذلك املتاع
قال آخر( :)3وىف قوله تعاىل﴿ :زَ ْه َر َة ْ َ
الذي يف أيدى الناس ،هو زهرة من زهرات احلياة الدنيا ،يبهج العني ،ويرس القلب ..لكنه
ال يعمر طويال ،بل رسعان ما يذبل وجيف ،ثم يصري حطاما ..متاما كالزهرة ،متأل العني
هبجة ومرسة ،ثم متوت وشيكا.
﴿و ِرزْ ُق َر ِّب َك َخ ْ ٌري َو َأ ْب َقى﴾ [طه ]131 :إشارة إىل ما بني
قال آخر( :)4وىف قوله تعاىلَ :
يدى النبى  من رزق عظيم ..وهو القرآن الكريم ،ثم تلك الرسالة الرشيفة التي اصطفاه
اهلل هلا ،وختريه لتبليغها عنه إىل عباده ..فأى رزق خري من هذا الرزق؟ وأي عطاء أكرم
وأوفر من هذا العطاء؟ إنه أرشف قدرا ،وأعظم أثرا ،وأخلد ذكرا من كل ما ىف هذه الدنيا
من مال ومتاع!
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )5تسلية للمؤمنني بأن ما فاهتم
من الدنيا سيعوض أضعافا مضاعفة يف اآلخرة ..وفيها هني هلم عن التطلع ملا عند غريهم؛
( )1التفسري القرآين للقرآن ()840 /8
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ألن ذلك اختبار وليس نعيام حمضا ،بخالف نعيم اآلخرة.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َس َب َق ْت َهل ُ ْم ِمنَّا ْ
احلُ ْسنَى

ُأو َلئِ َك َعن َْها ُم ْب َعدُ َ
ون﴾ [األنبياء]101 :؟

ِ
قال أحدهم :روي أنه ملا نزل قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ُكم وما َتعبدُ َ ِ
ب
ون م ْن ُدون اهللَِّ َح َص ُ
ْ َ َ ُْ

َج َهن ََّم َأ ْن ُت ْم َهلَا َو ِار ُد َ
ون﴾ [األنبياء ]98 :شق عىل قريش ،فقالوا :أيشتم آهلتنا؟ فجاء ابن الزبعرى
ون ِمن د ِ
ون اهللَِّ
فقال :ما لكم؟ قالوا يشتم آهلتنا ،قال :فام قال؟ قالوا :قال﴿ :إِ َّن ُك ْم َو َما َت ْع ُبدُ َ ْ ُ
ب َج َهن ََّم َأ ْن ُت ْم َهلَا َو ِار ُد َ
ون﴾ [األنبياء ]98 :قال :ادعوه يل ،فلام دعي النبي  قال :يا حممد
َح َص ُ
هذا َشء آلهلتنا خاصة أولكل من عبد من دون اهلل؟ قال( :ال ،بل لكل من عبد من دون
اهلل) ،فقال ابن الزبعرى :خصمت ورب هذه البنية ـ يعني الكعبة ـ ألست تزعم أن املالئكة
عباد صاحلون وأن عيسى عبد صالح وأن عزيرا عبد صالح ،قال( :بىل) ،قال :فهذه بنومليح
يعبدون املالئكة ،وهذه النصارى يعبدون عيسى عليه السالم ،وهذه اليهود يعبدون عزيرا،
فصاح أهل مكة ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2ملا وصف اهلل تعاىل يف اآليات السابقة حال الكافرين يوم القيامة وما
يقاسونه من ألوان العذاب ،ناسب أن يصف يف هذه اآلية الكريمة ـ جريا عىل أسلوب
القرآن ـ حال الفريق املقابل هلم ،وهم املؤمنون الذين وعدهم اهلل اجلنة واخللود يف نعيمها،
كام قال﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َس َب َق ْت َهل ُ ْم ِمنَّا ْ
احلُ ْسنَى﴾ [األنبياء ]101 :الستجابتهم لدعوة رهبم وعملهم
بمرضاته.
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قال آخر( :)1ثم ذكر أن هؤالء الذين سبقت هلم من اهلل احلسنى مبعدون عن نار
جهنم وهليبها إىل حد ال يصل إليهم َشء من حرها ،وال يسمعون صوت اشتعاهلا ،فإن
للنار حال اشتعاهلا ،ال سيام إذا كانت كبرية ،صوتا مرعبا ومرهبا ،واهلل سبحانه قد أكرم
أسامعهم أن تسمع ذلك الصوت.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة بيان لفضل اهلل عىل عباده
الصاحلني ،ورد عىل املتعنتني اجلاحدين الذين يتعاملون مع األلفاظ ال مع املعاين الواضحة.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ت َب َار َك ا َّل ِذي إِ ْن َشا َء َج َع َل َل َك
ِ
َّات َ ْ ِ
َخريا ِمن َذلِ َك جن ٍ
ورا﴾ [الفرقان]10 :؟
َ
ًْ ْ
جي َع ْل َل َك ُق ُص ً
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َو َ ْ
﴿و َقا ُلوا م ِ
ال
قال أحدهم :روي أنه ملا عري املرشكون رسول اهلل  بالفاقة وقالواَ :
َ
َه َذا الرس ِ
ول َي ْأ ُك ُل ال َّط َعا َم َو َي ْم ِيش ِيف ْاألَ ْس َو ِاق َل ْو َال ُأن ِْز َل إِ َل ْي ِه َم َل ٌك َف َي ُك َ
ون َم َع ُه ن َِذ ًيرا﴾
َّ ُ
[الفرقان ]7 :حزن رسول اهلل  فنزل جربيل عليه السالم معزيا له ،فقال( :السالم عليك يا
﴿و َما َأ ْر َس ْلنَا َق ْب َل َك ِم َن املُْ ْر َسلِنيَ إِ َّال إِ َّهنُ ْم
رسول اهلل ،رب العزة يقرئك السالم ويقول لكَ :
ون ال َّط َعا َم َو َي ْم ُش َ
َل َي ْأ ُك ُل َ
ون ِيف ْاألَ ْس َو ِاق﴾ [الفرقان]20 :؟ أي :يبتغون املعاش يف الدنيا(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف هذه اآلية الكريمة رد عىل ما اقرتحه املرشكون من اجلنة والكنز
ِ
َّات َ ْ ِ
بقولهَ ﴿ :تبار َك ا َّل ِذي إِ ْن َشاء جع َل َل َك َخريا ِمن َذلِ َك جن ٍ
جي َع ْل
َ
ًْ ْ
َ َ َ
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َو َ ْ
َ َ
ورا﴾ [الفرقان ]10 :أي كثر خري ربك ،فإن شاء وهب لك ىف الدنيا خريا مما اقرتحوا،
َل َك ُق ُص ً
فإن أراد جعل لك ىف الدنيا مثل ما وعدك به ىف اآلخرة ،فأعطاك جنات جترى من حتتها
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األهنار ،وآتاك القصور الشاخمة التي ال يصل إىل مثلها أكثرهم ماال وأعزهم نفرا ،ولكن اهلل
مل يشأ ذلك ألنه أراد أن يكون عطاؤه لك ىف الدار الباقية الدائمة ،ال ىف الدار الزائلة للفانية.
قال آخر( :)1ذلك أن اهلل هو الذي خلق الكون كله وخلق اإلنسان فيه ،ال يعجزه
َشء من ذلك ،ولكن ،ملاذا جيعل لك ذلك بطريقة غري عادية ،من دون حاجة بك إىل ذلك،
ال من جهة الدور ،وال من جهة الذات؟ ..هل جيعل ذلك ألهنم اقرتحوه عليك ،وهل
يمكن أن يقف النبي أمام الناس ليكون كل عمله أن يواجه يف كل يوم اقرتاحات جديدة يف
تغيري األوضاع الكونية ،لرييض هذا أو ذاك يف أساليب ال توحي باجلدية يف الطرح ،بل
توحي باللعب!؟
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة تسلية للمؤمنني ويف كل
العصور بقدرة اهلل املطلقة ،والتي يمكنها أن توفر هلم كل ما حيتاجون يف الدنيا واآلخرة..
وفيها تنبيه هلم بأن ما فاهتم من الدنيا ليس مهام ،ألن العربة باآلخرة.
ٍِ
احل ُّق لِ َّلر ْمح َِن َوك َ
َان
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :املُْ ْل ُك َي ْو َمئذ ْ َ
ِ
يوما ع ََىل ا ْلكَافِ ِرين ع َِسريا ويوم يع ُّض ال َّظ ِ
ت م َع الرس ِ
امل ُ ع ََىل َيدَ ْي ِه َي ُق ُ
ول
ً ََْ َ ََ
َ
ول َيا َل ْيتَني َّاخت َْذ ُ َ َّ ُ
َْ ً
سبِ ًيال يا وي َلتَى َليتَنِي َمل َأ َّ ِ
خت ْذ ُف َالنًا َخلِ ًيال َل َقدْ َأ َض َّلنِي ع ِ
الش ْي َط ُ
الذك ِْر َب ْعدَ إِ ْذ َجا َء ِين َوك َ
َن ِّ
َان َّ
ان
ْ
َ َْ
َ
ْ
إلنْس ِ
ِ
ان َخ ُذ ً
وال﴾ [الفرقان 26 :ـ ]29؟
لْ ِ َ
قال أحدهم :روي أن أيب بن خلف كان حيرض عند النبي  وجيالسه ويستمع إىل
كالمه من غري أن يؤمن به ،فزجره عقبة بن أيب معيط عن ذلك ،فنزلت هذه اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
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قال أحدهم( :)1بعد أن بني اهلل تعاىل ىف آيات سابقة أن املرشكني طلبوا إنزال املالئكة
عليهم السالم أردف هذا ببيان أهنم ينزلون حني ينتهى هذا العامل الدنيوي ،وخيتل نظام
األفالك واألرض والسموات ،وحيرش الناس من قبورهم للعرض واحلساب ،فيعض
الكافر عىل يديه نادما عىل مافات ويتمنى أن لو كان قد أطاع الرسول فيام أمر وهنى ومل يكن
قد أطاع شياطني اإلنس واجلن الذين أضلوه السبيل وخذلوه عن الوصول إىل حمجة
الصواب.
قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )2حتذير من أصحاب السوء،
وبيان لعاقبة صحبتهم ،وفيها دعوة الختاذ األصحاب الصاحلني الذي ُينتفع بصحبتهم يف
الدنيا واآلخرة.
﴿و َقا ُلوا إِ ْن َنتَّبِ ِع ْاهلُدَ ى َم َع َك
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ِ
َخ َّط ْ ِ
ِ
ُنت َ
َش ٍء ِرزْ ًقا ِم ْن َلدُ نَّا َو َلكِ َّن
جي َبى إِ َل ْي ِه َث َم َر ُ
ف م ْن َأ ْرضنَا َأ َو َمل ْ ُن َم ِّك ْن َهل ُ ْم َح َر ًما آمنًا ُ ْ
ات ُك ِّل َ ْ
َأ ْك َث َر ُه ْم َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [القصص]57 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف احلارث بن عثامن بن نوفل بن عبد مناف ،وذلك أنه
قال للنبي  :إنا لنعلم أن الذي تقول حق ،لكن يمنعنا من اتباعك أن العرب ختطفنا من
أرضنا إلمجاعهم عىل خالفنا وال طاقة لنا هبم ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)3
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4يذكر اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة تربير قريش لكفرها باخلوف
عىل موقعها من العرب ،فهم يربرون ذلك بمواقعهم ،كموقع اقتصادي حيافظون عىل قوته،
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﴿و َقا ُلوا إِ ْن َنتَّبِ ِع ْاهلُدَ ى َم َع َك ُنت َ
ف
َخ َّط ْ
وكموقع سيايس يعملون عىل احلفاظ عىل سالمتهَ ..
ِم ْن َأ ْر ِضنَا﴾ [القصص ،]57 :وهذه هي احلجة التي خرجوا هبا بعد أن أبطل القرآن الكريم يف
آياته ،والنبي  يف أحاديثه ،كل ما قدموه من حجج مضادة ..فها هم اآلن يتحدثون عن
موقعهم الثابت كقوة كبرية مهيمنة عىل الواقع كله ،وعىل الناس كلهم ،يف ما حوهلم من
املناطق ،وفيمن حوهلم من العرب ،وذلك من خالل قيادهتم خلط الرشك ،وإرشافهم عىل
القيم املنحرفة التي تتحكم بالذهنية العامة للناس باإلضافة إىل الكعبة التي تكرست كموقع
توحيدي من لدن إبراهيم عليه السالم ،ولكنها حتولت كمركز لألصنام يف دائرة اجلاهلية،
وذلك يف مزج غامض بني اإليامن باهلل الذي متثله الكعبة ،وبني الرشك به ،الذي متثله
األصنام ،وقد استطاعوا أن يستفيدوا من ذلك موقعا اقتصاديا متقدما ،وموقعا ثقافيا بارزا،
فكانوا سادة العرب ،وأرشاف املنطقة.
قال آخر( :)1وألن كل امتيازاهتم تقوم عىل هذا الدور ،فقد كانوا يراجعون
حساباهتم املادية قبل أن يفكروا بالدخول يف اإلسالم ،ألهنم بذلك سوف يفقدون كل دور
مميز ،ألن الدين سيكون هلل ،وستكون احلياة كلها يف خدمة القيم التي أوحى هبا اهلل،
وستتحرك قيم جديدة ال جمال فيها للباحثني عن ذواهتم يف حركة الواقع ،ألن الذات سوف
تكون يف دائرة اإليامن يف خدمة اهلل واحلياة لتؤكد وجودها لدى اهلل ،بقدر ذوباهنا يف خدمة
عباده يف ساحة رساالته.
قال آخر( :)2وهم يف احلقيقة كانوا يريدون التعبري عام يف داخلهم بطريقة أخرى،
فهم حيتجون باخلوف من الترشيد واالبتعاد عن أرضهم عند ما هيجم عليهم الناس انتقاما
منهم ،ألهنم تركوا الرشك واتبعوا التوحيد وحتولوا من دائرة الضالل إىل رحاب اهلدى..
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ف ِم ْن َأ ْر ِضنَا﴾ [القصص ]57 :فال يبقى منا أحد فيها ،وال
﴿و َقا ُلوا إِ ْن َنتَّبِ ِع ْاهلُدَ ى َم َع َك ُنت ََخ َّط ْ
َ
يبقى لنا َشء منها ،عند ما هتجم علينا العرب من كل جانب فتقتلنا وتنهب أموالنا ،ألننا
سوف نواجههم معك عند ما تنشب احلرب بينك وبينهم ،فنكون يف موقع الضعف،
ويكونون يف موقع القوة.
قال آخر( :)1إن منطقهم هو منطق التهرب من املسؤولية ،ألهنم يعرفون أهنم
يملكون أكثر من موقع قوة يف املنطقة املحيطة هبم ،وأن العرب سوف تدخل يف اإلسالم إذا
سارت قريش معه؛ فإن أكثر احلروب التي خاضها النبي  كانت بتدبري قريش وتآمرها
عىل اإلسالم واملسلمني ،وإذا كان النبي قد انترص عىل العرب بدون قريش ،فكيف إذا كانت
معه!؟
قال آخر( :)2وهلذا رد اهلل تعاىل عليهم بمنطق اإليامن والواقع ،ليوجه تفكريهم إىل
جانب الثقة به ،فهو الذي أعطاهم من فضله الكثري ،وسهل هلم العسري من أمورهم ،وهو
القادر عىل محايتهم كام هو القادر عىل محاية دينه ،فال بد هلم من أن يتجهوا يف اجتاه الثقة به
يف تركيز مستقبلهم عىل أساس قوي ،فهو األساس للقوة واألمن والثروة واجلاه الكبري..
وإذا كان اإليامن هو احلقيقة األصلية ،كام يعرتفون به بمنطقهم التربيري ،فام قيمة الدنيا أمام
عمق احلركة اإليامنية التي تربطهم باهلل من أقوى املواقع وأوسع األبواب؟ ففيه اخلري كل
اخلري ،والطمأنينة كل الطمأنينة ،واحلياة كل احلياة ،فأين يذهبون بعيدا عنه ،وكيف هيربون
منه إىل من دونه؟
قال آخر( :)3ولذلك قال تعاىلَ ﴿ :أ َو َمل ْ ُن َم ِّك ْن َهل ُ ْم َح َر ًما ِآمنًا﴾ [القصص ]57 :فمن الذي
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جعل هلم هذا البلد احلرام الذي يشعر أهله باألمن من خالل احرتام الناس هلم ،يف ما
تعبدهم به من احلج إىل بيته املحرم ،فهل حققوا ألنفسهم ذلك املوقع ،ولبلدهم ذلك
املستوى ،أو أن اهلل هو الذي حقق هلم ذلك؟ فكيف خيافون الضياع إذا ساروا مع اهلل؟
َش ٍء﴾ [القصص ]57 :مما جيلبه الناس من أرزاقهم وأرباحهم
﴿جي َبى إِ َل ْي ِه َث َم َر ُ
ُْ
ات ُك ِّل َ ْ
وزروعهم وصناعاهتمِ ،
﴿رزْ ًقا ِم ْن َلدُ نَّا﴾ [القصص ]57 :مما سهل اهلل هلم أمره ،ويرس هلم
﴿و َلكِ َّن َأ ْك َث َر ُه ْم
مصادره وموارده ،فهو الرزاق لعباده ،بأسبابه ،وهو اللطيف هبم يف رمحتهَ ،

َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [القصص ]57 :وال يلتفتون إىل عمق التدبري اإلهلي يف امتداد حياة اإلنسان،
فيحسبون أن األسباب الظاهرة املتحركة يف سطح الواقع هي كل َشء ،ويشتبه عليهم األمر
يف ما يألفونه من ذلك ،فيخيل إليهم أن الرشك وعبادة األصنام مها السبب يف النعم التي
يتقلبون فيها ،وخيافون أن تزول عنهم عند ما يتحولون إىل عبادة اهلل وحده ،انطالقا من
اجلهل الكامن يف شخصيتهم عىل أساس التخلف الروحي والعقيل الذي يطبق عليهم من
كل جانب.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة حتذير من كل الذرائع الصارفة
عن اإليامن؛ واعتبارها واهية ،وال قيمة هلا؛ فاإليامن أقوى وأهم من كل َشء.
خيت َُار َما
خي ُل ُق َما َي َشا ُء َو َ ْ
﴿و َر ُّب َك َ ْ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
َان َهلم ْ ِ
ان اهللَِّ َو َت َع َاىل ع ََّام ُي ْ ِ
رش ُك َ
اخل َ َري ُة ُس ْب َح َ
ون﴾ [القصص]68 :؟
ك َ ُُ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت جوابا للوليد بن املغرية حني قال فيام أخرب اهلل تعاىل
آن ع ََىل َر ُج ٍل ِم َن ا ْل َق ْر َيت ْ ِ
﴿و َقا ُلوا َل ْو َال ُنزِّ َل َه َذا ا ْل ُق ْر ُ
َني عَظِي ٍم﴾ [الزخرف ،]31 :فأخرب اهلل
عنهَ :
تعاىل أنه ال يبعث الرسل باختيارهم(.)1
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قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
خي ُل ُق َما
﴿و َر ُّب َك َ ْ
قال أحدهم( :)1تشتمل اآلية الكريمة عىل ثالثة مقاطع ..أوهلا َ
خيت َُار﴾ [القصص ،]68 :وفيه إشارة إىل كونه سبحانه خمتارا تكوينا وترشيعا ..وثانيها
َي َشا ُء َو َ ْ
َان َهلم ْ ِ
اخل َ َري ُة﴾ [القصص ،]68 :أي ليس هلم أن خيتاروا ألنفسهم شيئا خيالف ما اختار
﴿ َما ك َ ُ ُ
ان اهللَِّ َو َت َع َاىل ع ََّام ُي ْ ِ
رش ُك َ
﴿س ْب َح َ
ون﴾ [القصص ،]68 :وهو يشري إىل تنزيه اهلل
اهلل هلم ...وثالثها ُ
تعاىل عن كل ما ال يليق بساحة قدسه ،ومنه املنازعة يف ملكه ،واملشاركة يف اختياره.
خيت َُار﴾ [القصص ،]68 :فيشري إىل
خي ُل ُق َما َي َشا ُء َو َ ْ
﴿و َر ُّب َك َ ْ
قال آخر( :)2أما قوله تعاىلَ :
أنه سبحانه خمتار فيام خيلق وال يؤثر يف فعله واختياره َشء؛ ألن ما هو املؤثر أمر موجود
وهو خملوق هلل سبحانه ،فكيف يكون مؤثرا يف اختياره وسالبا عنه االختيار مع أنه سبحانه
ِ
َش ٍء﴾ [الزمر]62 :؟ ..وهبذا تظهر حال املؤثر يف ترشيعه إذ ليس إال
يقول﴿ :اهللَُّ َخال ُق ُك ِّل َ ْ
َشء موجود وهو خملوق هلل فال يؤثر يف إرادته واختياره ،فاهلل سبحانه هو املختار يف اإلجياد
والتقنني.
َان َهلم ْ ِ
اخل َ َري ُة﴾ [القصص ،]68 :فهو يعني أنه ليس
قال آخر( :)3وأما قوله تعاىلَ ﴿ :ما ك َ ُ ُ
للعباد أن خيتاروا ألنف سهم ما يشاءون مما خيالف ما اختار اهلل تعاىل هلم ترشيعا؛ وذلك ألنه
سبحانه خالقهم ورهبم ،ومقتىض كونه خالقا وربا هلم ومفيضا للوجود عليهم حدوثا
وبقاء ،هو اختيار ما اختار اهلل هلم يف جمال الترشيع والتقنني ،وإىل هذا يشري قوله تعاىل:
ون َهلم ْ ِ
ِ ٍ
﴿وما ك َ ِ ِ
اخل َ َري ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم﴾
َان ملُؤْ م ٍن َو َال ُمؤْ منَة إِ َذا َق َىض اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْم ًرا َأ ْن َي ُك َ ُ ُ
َ َ
[األحزاب]36 :

ان اهللَِّ َو َت َع َاىل ع ََّام ُي ْ ِ
رش ُك َ
﴿س ْب َح َ
ون﴾ [القصص ،]68 :فهو
قال آخر( :)4وأما قوله تعاىلُ :
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ي شري إىل تنزهيه سبحانه عام يرشك به املرشكون من آهلة ،ومع أنه عز وجل هنى عن عبادة
غريه فهم بدل أن خيتاروا ما اختار اهلل هلم ،تركوه واختاروا آهلة مكذوبة للعبادة والتوسل.
قال اإلمام :بورك فيكم ،ويف اآلية الكريمة باإلضافة إىل ذلك دعوة للعبودية
والتواضع والثقة يف اهلل ويف اختياره وعدم اجلدل وإدخال األهواء فيها.
﴿و ِم َن الن ِ
َّاس َم ْن َي ْش َ ِرتي َهلْو
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
يل اهللَِّ بِغ ِ ِ
احل ِد ِ
يث لِ ُي ِض َّل َع ْن َسبِ ِ
اب ُم ِهنيٌ ﴾ [لقامن]6 :؟
َري ع ْل ٍم َو َيتَّخ َذ َها ُهزُ ًوا ُأو َلئ َك َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
ْ
َْ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف النرض بن احلارث ،وذلك أنه كان خيرج تاجرا إىل
فارس فيشرتي أخبار األعاجم فريوهيا وحيدث هبا قريشا ويقول هلم :إن حممدا  حيدثكم
بحديث عاد وثمود ،وأنا أحدثكم بحديث رستم وإسفنديار وأخبار األكارسة،
فيستملحون حديثه ويرتكون استامع القرآن ،فنزلت فيه هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف اآلية الكريمة بيان حال أولئك الذين مل يطلبوا اهلدى ،ومل
يلتمسوا األسباب التي تفتح هلم الطريق إليه ..ذلك أن الناس فريقان ..فريق طلب اهلدى،
فهداه اهلل ،وكان من الفائزين املفلحني ،وفريق مل يرفع إىل اهلدى رأسا ،بل أقام وجهه عىل
الضالل ،وسعى حثيثا إليه ،وأمسك بكل ما حيول بينه وبني االجتاه نحوه ..وبدال من أن
يغشى جملس اإليامن ،ويستمع إىل آيات اهلل ،ويتلقى منها النور الذي يىضء جوانب نفسه
املظلمة ،وجيىل عنها غواشى الضالل ،شغل نفسه ،بتلك األحاديث الالهية التافهة ،يرتىض
هبا أهواءه ،ويشبع هبا جوع نزواته ،فضل بذلك عن سبيل اهلل ،واختذ آيات اهلل التي يسمعها
هزوا ،ألهنا ترد عىل إنسان قد غرق يف اللهو ،وسكر بام يتعاطاه من كئوس الضالل ،فال
( )2التفسري القرآين للقرآن ()557 /11
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يرى فيها إال ما اعتاد أن يراه ،ويتعامل به من هلو وضالل ..فهذا الضال ومن عىل شاكلته،
ال جزاء هلم إال النار.
قال آخر( :)1والضمري يف قوله تعاىل﴿ :ويت ِ
َّخ َذ َها﴾ [لقامن ]6 :يمكن أن يعود إىل آيات
ََ
ات ا ْلكِت ِ
احلكِي ِم﴾ [لقامن ]2 :كام يمكن أن يعود إىل سبيل
الكتاب ىف قوله تعاىل﴿ :تِ ْل َك آ َي ُ
َاب ْ َ
اهلل يف قوله تعاىل﴿ :لِ ُي ِض َّل َع ْن َسبِ ِ
يل اهللَِّ﴾ [لقامن ..]6 :إذ كانت سبيل اهلل هى التي أقامتها
آيات اهلل ،وكشفت للناس معامل الطريق إليها..
قال آخر( :)2ويف قوله تعاىل﴿ :بِغ ْ ِ
َري ِع ْل ٍم﴾ [لقامن ]6 :إشارة إىل أن ضالل هذا الضال
مل يكن عن نظر ،وتدبر ،وتقدير ،وإنام كان عن جهل ،وغباء ،وتسلط أهواء؛ فقد يطلب
اإلنسان اهلدى ،ثم ال هيتدى إليه ،لسبب أو أكثر ،ومثل هذا اإلنسان ال بد أن جيد الطريق
إىل اهلدى يف يوم من األيام ،ما دام جادا يف الطلب والبحث ..أما من ترك لنفسه احلبل عىل
الغارب ،وأخذ بكل ما يلقاه ،فإنه لن جيد إال ما متيل إليه نفسه من أهواء وضالالت.
احل ِد ِ
يث﴾ [لقامن ]6 :ثم
قال آخر( :)3ويف إفراد الضمري يف قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْش َ ِرتي َهل ْ َو ْ َ
ِ
اب ُم ِهنيٌ ﴾ [لقامن ]6 :إشارة إىل أن حتصيل اهلدى ،أو الضالل،
مجعه يف قولهُ ﴿ :أو َلئ َك َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
إنام هو أمر ذاتى ،يتعلق بذات اإلنسان وحده ،وحياسب عليه وحده ..أما حني يقع
احلساب ،فإنه جيتمع مع من هم عىل شاكلته ..فإن كان من أهل اإليامن ،واإلحسان ،اجتمع
إليهم ،وشاركهم النعيم الذي هم فيه ،وإن كان من أهل اهلوى والضالل ،اجتمع مع أهل
اهلوى والضالل ،وشاركهم ما يلقون من نكال وعذاب.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ففي اآلية الكريمة حتذير من كل حديث
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يرصف عن سبيل اهلل ،أو حيرفه ،أو يشوهه ،وقد وقع ما حذر منه رسول اهلل  حني
انرصف الناس عن حقائق القرآن الكريم إىل القصص التي رواها اليهود وتالميذهم.
ِ
َيس َخ ْل َق ُه َق َال
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
رض َب َلنَا َم َث ًال َون َ
﴿و َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
يها ا َّل ِذي َأن َْش َأ َها َأ َّو َل َم َّر ٍة َو ُه ِ
يم ا َّل ِذي َج َع َل
حي ِي َ
وب ُك ِّل َخ ْل ٍق عَل ٌ
يم ُق ْل ُ ْ
حي ِيي ا ْلع َظا َم َوه َي َرم ٌ
َم ْن ُ ْ

ون َأو َليس ا َّل ِذي َخ َل َق السامو ِ
ِ
ِ
الش َج ِر ْاألَ ْخ َ ِ
َل ُك ْم ِم َن َّ
ات َو ْاألَ ْر َض
َّ َ َ
رض ن ًَارا َفإِ َذا َأ ْن ُت ْم منْ ُه ُتوقدُ َ َ ْ َ
بِ َق ِ
ِ
يم إِن ََّام َأ ْم ُر ُه إِ َذا َأ َرا َد َش ْيئًا َأ ْن َي ُقو َل َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
خي ُل َق ِم ْث َل ُه ْم َب َىل َو ُه ْ
ون
اد ٍر ع ََىل َأ ْن َ ْ
واخلَ َّال ُق ا ْل َعل ُ
َش ٍء َوإِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
َف ُس ْب َح َ
ون﴾ [يس 78 :ـ ]83؟
ان ا َّل ِذي بِ َي ِد ِه َم َل ُك ُ
وت ُك ِّل َ ْ

قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف أيب بن خلف ،أتى النبي  بعظم حائل قد بيل،
ففته بني يديه ،وقال :يا حممد يبعث اهلل هذا بعدما أرم؟ فقال( :نعم ،يبعث اهلل هذا ويميتك
ثم حيييك ثم يدخلك نار جهنم) ،فنزلت هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآليات الكريمة حديث رصيح عن البعث بعد املوت ،وقد
ٍ
ِ
ِ
استهل بقوله تعاىلَ ﴿ :أ َو َمل َي َر ْ ِ
اإلن َْس ُ
يم ُمبِنيٌ ﴾ [يس:
ان َأنَّا َخ َل ْقنَا ُه م ْن ُن ْط َفة َفإِ َذا ُه َو َخص ٌ
ْ
..]77ثم ذكر كيف جيادل يف البعث وهو يرى عظمة البدء التي تطل عىل إمكانية اإلعادة،
رض َب َلنَا َم َث ًال﴾ [يس ]78 :يف ما طرحه من العظام البالية التي تتفتت ،وتساءل
فقالَ :
﴿و َ َ
ِ
َيس َخ ْل َق ُه﴾ [يس ]78 :فلم يلتفت إىل
متعجبا من طرح فكرة املعاد من موقع احلقيقةَ ،
﴿ون َ
عمق القدرة وروعة اإلبداع يف مسألة اإلجياد من عدم ،أي مل يسبقه نموذج وال مثالَ ﴿ ،ق َال
ِ ِ
ِ
يم﴾ [يس ]78 :أي بالية ..قاهلا ،وهو مستغرق يف غفلته ،مشدود إىل
حييِي ا ْلع َظا َم َوه َي َرم ٌ
َم ْن ُ ْ
القدرات املحدودة املحيطة به ،العاجزة عن أي َشء من هذا القبيل ،من خالل املوقع املادي
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للقدرة.
﴿حييِ َيها ا َّل ِذي َأن َْش َأ َها َأ َّو َل
قال آخر( :)1وقد أمر اهلل تعاىل رسوله  بأن جييبه بقولهْ ُ :

َم َّر ٍة﴾ [يس ]79 :فأنت ال تنكر اخلالق الذي خلق اإلنسان وخلق حلمه وعظامه ،فإذا كنت
تعرتف به فإنك تستطيع أن تأخذ فكرة عن إمكان البعث ،ألن القادر عىل اإلجياد من العدم
قادر عىل اإلعادة ،ألن عملية اإلجياد الثاين ،مسبوقة بالنموذج ،مما جيعله أقرب إىل السهولة
ِ
يم﴾ [يس ]79 :إلحاطته بكل
من اإلجياد األول الذي مل يسبق بمثالَ ..
﴿و ُه َو بِ ُك ِّل َخ ْل ٍق عَل ٌ
عنارصه التي حتكم عملية الوجود ،فال يمتنع عليه َشء من جهة العلم وال من جهة القدرة.
الش َج ِر ْاألَ ْخ َ ِ
قال آخر( :)2ثم قال تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ْم ِم َن َّ
رض ن ًَارا َفإِ َذا َأ ْن ُت ْم ِمنْ ُه
ُت ِ
وقدُ َ
ون﴾ [يس ،]80 :وهذا تقريب حيس للفكرة املعنوية التي تسيطر عىل أذهاهنم يف استبعاد
انطالق احلياة من قلب الواقع املادي للموت يف مسألة البعث ،ألن احلياة واملوت حقيقتان
متضادتان ،فهذا املثل يصور خروج النار من قلب الشجر األخرض الذي يقطر ماء ..فإذا
كان اهلل قادرا عىل أن جيعل النار من قلب الشجرة اخلرضاء ،فهو قادر عىل أن جيعل امليت
حيا ،ألن مشاكل التفاعل بينهام تتحدى قدرة اإلنسان وال تتحدى قدرة اهلل سبحانه.
ات و ْاألَر َض بِ َق ِ
ِ
ِ
اد ٍر ع ََىل َأ ْن
الس َام َو َ ْ
قال آخر( :)3ثم قال تعاىلَ ﴿ :أ َو َل ْي َس ا َّلذي َخ َل َق َّ
خي ُل َق ِم ْث َل ُه ْم﴾ [يس ،]81 :وهذا هو السؤال الكبري الذي يواجه املنكرين للبعث ،فهم يقرون
َْ
بأن اهلل هو الذي خلق الساموات واألرض ،يف هذا النظام البديع الرائع الذي يتحرك بكل
دقة وإتقان وروعة يف دائرة القوانني الطبيعية املودعة يف داخله ،بكل مفردات الظواهر
املتحركة فيها ،فإذا كانت القدرة اإلهلية هبذا املستوى العظيم ،فهل يعجز عن خلق هذه
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املخلوقات اإلنسانية الصغرية التي تتجمع من أجزاء مادية متناثرة حمدودة ،ونفس حية
وكلها يف علم اهلل ،وذلك بإعادهتا من جديد!؟ ﴿ َب َىل﴾ [يس ]81 :فإن القادر عىل الوجودات
اخل َّال ُق﴾ [يس ]81 :الذي خيلق خلقا بعد
﴿و ُه َو ْ َ
الضخمة قادر عىل الوجودات الصغرية َ
ِ
يم﴾ [يس ]81 :الذي حييط بكل عنارص خلقه وبكل أوضاعها.
خلق﴿ ،ا ْل َعل ُ
قال آخر( :)1ثم قال تعاىل﴿ :إِن ََّام َأ ْم ُر ُه إِ َذا َأ َرا َد َش ْيئًا َأ ْن َي ُق َ
ول َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون﴾ [يس]82 :
أي أن شأن اهلل أو طريقته يف إجياد األشياء وتكوينها أن تتعلق إرادته هبا فتوجد من دون
حاجة إىل أسباب ومقدمات ،ألن إرادته ال تتخلف عن مراده ،وقد كان التعبري بإصدار
األمر له بالوجود ،عىل سبيل الكناية ،ال عىل نحو احلقيقة ،وهو ظاهر ،وقد قال اإلمام عيل:
( يقول ملن أراد كونه( :كن فيكون) ،ال بصوت يقرع وال بنداء يسمع ،وإنام كالمه سبحانه
فعل منه أنشأه ومثله ،مل يكن من قبل ذلك كائنا ،ولو كان قديام لكان إهلا ثانيا) ()2

قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ففي اآلية الكريمة( )3بيان لكيفية حماجة
املجادلني اجلاحدين للبعث ،وبيان لضعف عقوهلم.
ِ
َرت َ
ون َأ ْن َي ْش َهدَ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
﴿و َما ُكنْ ُت ْم ت َْست ُ
َع َل ْي ُك ْم َس ْم ُع ُك ْم َو َال َأ ْب َص ُار ُك ْم َو َال ُج ُلو ُد ُك ْم َو َلكِ ْن َظنَنْ ُت ْم َأ َّن اهللََّ َال َي ْع َل ُم كَثِ ًريا ِممَّا َت ْع َم ُل َ
ون﴾
[فصلت]22 :

قال أحدهم :روي أنه كان رجالن من ثقيف وختن هلام من قريش ،يف بيت فقال
بعضهم :أترون اهلل يسمع نجوانا أوحديثنا؟ فقال بعضهم :قد سمع بعضه ومل يسمع بعضه،
قالوا :لئن كان يسمع بعضه لقد سمع كله ،فنزلت هذه اآلية(.)4
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
( )1من وحي القرآن ()168 /19
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قال أحدهم(:)1هذه اآلية الكريمة تتمة لقوله تعاىل﴿ :و َقا ُلوا ِجل ُل ِ
ود ِه ْم ِمل َ َش ِهدْ ُت ْم
َ
ُ
ِ
َش ٍء َو ُه َو َخ َل َق ُك ْم َأ َّو َل َم َّر ٍة َوإِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ون﴾ [فصلت:
َع َل ْينَا َقا ُلوا َأ ْن َط َقنَا اهللَُّ ا َّلذي َأ ْن َط َق ُك َّل َ ْ
﴿و َما ُكنْ ُت ْم
 ،]21وهي تعني أن جلودهم توبخهم عىل ما كانوا يفعلون يف الدنيا فتقول هلمَ :
ِ
َرت َ
ون َأ ْن َي ْش َهدَ َع َل ْي ُك ْم َس ْم ُع ُك ْم َو َال َأ ْب َص ُار ُك ْم َو َال ُج ُلو ُد ُك ْم﴾ [فصلت ]22 :أي وما كنتم
ت َْست ُ
تستخفون حني تفعلون قبيح األعامل ،وترتكبون عظيم الفواحش باحليطان واحلجب حذرا
من شهادة اجلوارح عليكم ،بل كنتم جتاهرون بالكفر واملعايص ،وجتحدون البعث
﴿و َلكِ ْن َظنَنْ ُت ْم َأ َّن اهللََّ َال َي ْع َل ُم كَثِ ًريا ِممَّا َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [فصلت ]22 :أي ولكن ظننتم عند
واجلزاءَ ..
استتاركم من الناس مع عدم استتاركم من أعضائكم أن اهلل ال يعلم كثريا مما كنتم تعملون
من املعايص فاجرتأتم عىل فعلها.
قال آخر( :)2أي أنكم كنتم يف الدنيا تسترتون عن الناس خوف الفضيحة والعار
حني ارتكاب الذنوب ،وما ظننتم أن أعضاءكم قد سطرت فيها مجيع أعاملكم ،كأنه لوح
حمفوظ هلا ،فلذلك ما كنتم تسترتون عنها برتك الذنوب.
قال اإلمام :بورك فيكام ،ويف اآلية الكريمة كذلك بيان لعظمة اهلل املطلقة ،ووصف
خلفة عقول اجلاحدين الذي ال يقدرونه حق قدره.
ت الزَّ ُّقو ِم َط َعا ُم ْاألَثِي ِم
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِ َّن َش َج َر َ
ِ
ِ
ون َكغ ْ َِيل ْ ِ
كَاملُْه ِل يغ ِْيل ِيف ا ْلب ُط ِ
اجل ِحي ِم ُث َّم ُص ُّبوا َف ْو َق َر ْأ ِس ِه
ُ
ْ َ
احلمي ِم ُخ ُذو ُه َفاعْت ُلو ُه إِ َىل َس َواء ْ َ
َ
ِم ْن ع ََذ ِ
يم﴾ [الدخان 43 :ـ ]49؟
احل ِمي ِم ُذ ْق إِن ََّك َأن َ
ْت ا ْل َع ِزيزُ ا ْلك َِر ُ
اب ْ َ
قال أحد هم :روي أهنا نزلت يف أيب جهل ،وذلك أنه قال :أيوعدين حممد واهلل إين
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ألنا أعز من بني جبليها(.)1
قال آخر :ومثله ما روي عن عكرمة قال :لقي النبي  أبا جهل فقال أبوجهل :لقد
علمت أين أمنع أهل البطحاء ،وأنا العزيز الكريم ،قال :فقتله اهلل يوم بدر وأذله وعريه
بكلمته(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3تتحدث هذه اآليات الكريمة عن صورة من صور العذاب الذي
أعد للظاملني ،يوم القيامة ..وقد جاءت هذه الصورة من العذاب ،مفردة ،حيث حترص ىف
إطارها إنسانا ظاملا ،باغيا ،من هؤالء الظلمة الباغني ..فيبدو ىف هذه الصورة وكأن العذاب
اجلهنمى قد احتواه وحده ،وىف شخصه هذا يرى كل ظامل أثيم أنه هذا اإلنسان الشقي
املنكود ،يتقلب وحده ىف هذا العذاب الذي تقشعر من هوله اجلبال.
قال آخر( :)4وشجرة الزقوم ،كام وصفها القرآن الكريم هى شجرة َ
﴿خت ُْر ُج ِيف َأ ْص ِل
ْ ِ
الش َياطِ ِ
وس َّ
ني﴾ [الصافات 64 :ـ  ،]65أي أهنا شجرة تغتذى من جهنم،
اجلحي ِم َط ْل ُع َها َك َأ َّن ُه ُر ُء ُ
َ
ومتتد أصوهلا وفروعها بني مجرها وهليبها ،هلى شجرة أقوى من جهنم ،وأعتى من النار..
فكيف بثمرها هذا الذي ختترص وجودها كله فيه؟ إن هذا الثمر هو طعام األثيم ..وإنه
كاملهل ،أي خثارة الزيت بعد غليانه..
ِ
ِ
قال آخر( :)5وقوله تعاىلُ :
اجل ِحي ِم﴾ [الدخان ]47 :تنكيل
﴿خ ُذو ُه َفاعْت ُلو ُه إِ َىل َس َواء ْ َ
هبذا األثيم ،ومضاعفة ملا يلقى من ذلة وهوان ىف هذا اليوم ،حيث يساق إىل جهنم بني
زبانيتها سوقا عنيفا ،ثم يعتل عتال ،ثم ال يلقى به حيث يقع ،بل يدفع به دفعا حتى يبلغ
( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.374
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سواء اجلحيم ،أي وسطها ،ومركز دائرهتا ..وهبذا يتلقى من العذاب أقساه وأشده.
قال آخر( :)1وقوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم ُص ُّبوا َف ْو َق َر ْأ ِس ِه ِم ْن ع ََذ ِ
احل ِمي ِ
م﴾ [الدخان]48 :
اب ْ َ
يعني أنه عذاب إىل هذا العذاب ،الذي يأكل هذا األثيم أكال ،ثم يلفظه ،ثم يأكله..
وهكذا ..وما يصب فوق رأسه ليس ماء ،وإنام هو عذاب ..ولكنه من محيم ،أي من ذوب
جهنم ،ونضيج عرقها ..واحلميم :املاء احلار الذي يغىل.
يم﴾ [الدخان ]49 :هو مما يساق
قال آخر( :)2وقوله تعاىلُ ﴿ :ذ ْق إِن ََّك َأن َ
ْت ا ْل َع ِزيزُ ا ْلك َِر ُ
إىل هذا األثيم ،من ألوان العذاب ..فهو إذ يشوى بنار جهنم ،يصب فوق رأسه ما ينضح
عليه من هليبها من عرق ،ليتربد به ،ثم يلقى ىف أذنه هبذه التحايا التي كان يتلقاها ىف دنياه
من ندمائه وأتباعه ..وإهنا لتحايا متأل قلبه حرسة وكمداُ ﴿ ..ذ ْق﴾ [الدخان ]49 :وأي شىء
يذوق؟ مهال يغىل ىف بطنه ،ومحيام يصب فوق رأسه ،ونارا تقطع له منها أثواب فوق
أثواب ..هذا هو نعيمه الذي ينعم به ،وتلك هى التحايا التي حييا هبا ،والكؤوس التي
يتناوهلا من يد السقاة والندمان.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة وصف لبعض العذاب الذي
يلقاه املعاندون يوم القيامة ،جزاء وفاقا مع أعامهلم ،وفيها حتذير شديد من الوقوع يف تلك
األعامل ،ومن أي حمادة هلل ورسوله.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َر َأ ْي َت ا َّل ِذي ت ََو َّىل َو َأ ْع َطى َقلِ ًيال
ِ
ِ
َو َأ ْكدَ ى َأ ِعنْدَ ُه ِع ْل ُم ا ْل َغ ْي ِ
يم ا َّل ِذي َو َّىف َأ َّال
وسى َوإِ ْب َراه َ
ب َف ُهو َي َرى َأ ْم َمل ْ ُينَ َّب ْأ بِ َام ِيف ُص ُحف ُم َ
إلنْس ِ
ِ
اجلزَ ا َء
ان إِ َّال َما َس َعى َو َأ َّن َس ْع َي ُه َس ْو َ
جيزَ ا ُه ْ َ
ف ُي َرى ُث َّم ُ ْ
ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر ُأ ْخ َرى َو َأ ْن َل ْي َس ل ْ ِ َ
ْاألَ ْو َىف﴾ [النجم 33 :ـ ]41؟
( )2التفسري القرآين للقرآن ()212 /13
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قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف الوليد بن املغرية ،وكان قد اتبع رسول اهلل  عىل
دينه فعريه بعض املرشكني ،وقال له :مل تركت دين األشياخ وضللتهم وزعمت أهنم يف
النار؟ قال :إين خشيت عذاب اهلل ،فضمن له إن هوأعطاه شيئا من ماله ورجع إىل رشكه أن
يتحمل عنه عذاب اهلل سبحانه وتعاىل ،فأعطاه بعض ما كان ضمن له ثم بخل ومنعه فأنزل
اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أهنا نزلت يف عثامن بن عفان كان يتصدق وينفق يف اخلري،
فقال له أخوه من الرضاعة عبد اهلل بن أيب رسح :ما هذا الذي تصنع؟ يوشك أن ال يبقى
لك َشء ،فقال عثامن :إن يل ذنوبا وخطايا ،وإين أطلب بام أصنع رضا اهلل سبحانه وتعاىل
عيل وأرجو عفو ه ،فقال له عبد اهلل :أعطني ناقتك برحلها وأنا أحتمل عنك ذنوبك كلها،
فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن بعض ما كان يصنع من الصدقة ،فأنزل اهلل تبارك وتعاىل
اآليات فعاد عثامن إىل أحسن ذلك وأمجله(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3هذه اآليات الكريمة تتحدث عن إنسان كان يعيش حركة العطاء
يف حياته ،ولكنه امتنع عن ذلك وأمسك ،بسبب حديث مع أحدهم ادعى أنه سيتحمل عنه
ذنوبه أمام اهلل يف مقابل املال ..وربام كان موضوع اآليات مرتبطا بشخص كافر أو مرشك،
أعرض اهلل عن ذكره ،وحترك يف العطاء بشكل طارئ بحيث كان يعطي تارة ثم يمتنع ،ألنه
مل يعش روحية العطاء ،ومل حيسب حساب املسؤولية املنطلقة من مواقع اإليامن ،حيث ال
يملك اإلنسان يف اآلخرة إال سعيه ،وال يتحمل أحد عنه وزره ،مهام كان قريبا إليه ،أو
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لصيقا به.
قال آخر( :)1وقد اشتملت عىل أصول إسالمية كربى ،هي من حمكامت العقل العميل
(األخالق) ..وأوهلا أن كل إنسان مسؤول عن عمله ..وثانيها أنه ليس لإلنسان إال سعيه
وكدحه ..وثالثها أن كل إنسان جمزي بعمله.
قال اإلمام :بورك فيكام ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )2إخبار عن عدالة اهلل تعاىل يف
اجلزاء؛ فهو ال جيازي إال بام كسبت األيدي.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :ا ْق َ ِ
السا َع ُة َوان َْش َّق ا ْل َق َم ُر
رت َبت َّ
َ
َوإِ ْن َي َر ْوا آ َي ًة ُي ْع ِر ُضوا َو َي ُقو ُلوا ِس ْح ٌر ُم ْست َِم ٌّر َوك ََّذ ُبوا َوا َّت َب ُعوا َأ ْه َوا َء ُه ْم َو ُك ُّل َأ ْم ٍر ُم ْست َِق ٌّر َو َل َقدْ
ِ
اء ما فِ ِ
ِ
يه ُمزْ َد َج ٌر ِحك َْم ٌة َبالِ َغ ٌة َف َام ُتغ ِْن الن ُُّذ ُر﴾ [القمر 1 :ـ ]5؟
َجا َء ُه ْم م َن ْاألَ ْن َب َ

قال أحدهم :روي أهنا نزلت عندما انشق القمر عىل عهد رسول اهلل  فقالت
قريش :هذا سحر ابن أيب كبشة سحركم ،فاسألوا السفار فسألوهم فقالوا :نعم قد رأينا،
فأنزل اهلل عز وجل اآليات(.)3
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4يف هذه اآليات الكريمة حديث عن اقرتاب الساعة ،واملقصود منه
توجيه القلب إىل مراقبة الزمن وتأمل أفول الدنيا واقرتاب يوم القيامة يف كل يوم يذهب،
ويف كل مرحلة تنقيض ،ليستعد اإلنسان ملواجهة يوم القيامة باملوقف املسؤول يف الدنيا
الذي ينفتح عىل اآلخرة.
قال آخر( :)5وهو يشبه يف ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :أ ِز َف ِ
ت ْاآل ِز َف ُة﴾ [النجم ،]57 :وقوله:
( )1منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.147 /27 ،

( )4من وحي القرآن ()275 /21

( )2سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )5من وحي القرآن ()275 /21

( )3أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.399
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﴿ا ْق َرتب لِلن ِ ِ
اهب ْم﴾ [األنبياء ،]1 :وبذلك فهو حديث عن املرحلة التي تسبق هناية
َ َ
َّاس ح َس ُ ُ
الدنيا ،ليكون احلديث عن املستقبل بصيغة املايض ،عىل أساس أن حتقق احلديث يف املستقبل
جيعله بمنزلة احلقيقة احلادثة ..وهو من األسلوب القرآين الذي جيعل يوم القيامة عنوانا
متحركا يف الفكر واحلس والوجدان ،ليكون الغاية التي يتطلع الناس إىل الوصول إليها يف
أمان وسالم.
قال آخر( :)1أما انشقاق القمر ،فقد جاءت الروايات الكثرية تؤكد أنه آية كونية،
ومعجزة اقرتح املرشكون عىل النبي



إجراءها إلثبات نبوته ،وقيل :إن أهل احلديث

واملفرسين اتفقوا عىل قبوهلا ،ومل خيالف فيه منهم إال احلسن وعطاء والبلخي ،حيث قالوا:
﴿وان َْش َّق ا ْل َق َم ُر﴾ [القمر :]1 :سينشق القمر عند قيام الساعة ،وإنام عرب بلفظ
إن معنى قولهَ :
املايض لتحقق الوقوع.
﴿وإِ ْن َي َر ْوا آ َي ًة
قال آخر( :)2ثم ذكر اهلل تعاىل موقف املرشكني اجلاحدين ،فقالَ :
ُي ْع ِر ُضوا َو َي ُقو ُلوا ِس ْح ٌر ُم ْست َِم ٌّر﴾ [القمر ،]2 :أي أهنم قرروا مواجهة النبي  بكلامت تشوه
صورته الرسالية ،بإسباغ صفة الساحر عليه ،والذي يتالعب بمدارك الناس من خالل ما
يثريه من ختيالت مثرية ترسق منهم التفكري املتوازن ،والنظرة الواعية لألشياء ..وهكذا
يواجهون اآليات التي يمكن أن يوصلهم تأملها إىل قناعة يقينية ،بأهنا أسلوب سحر
يستطيع أن حيول بني اإلنسان ونفسه ،أو بني الناس وأوالدهم وإخواهنم ،ونحو ذلك.
قال آخر( :)3ونستطيع أن نفهم من اآلية ،أهنا ال تتحدث عن آية فعلية رأوها بشكل
خاص مما جيعل اهتامه بالسحر رد فعل عليها ،بل إهنا تتحدث عن طبيعة املوقف الذي

( )3من وحي القرآن ()275 /21

( )1من وحي القرآن ()276 /21
( )2من وحي القرآن ()275 /21
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يقفونه من اآلية إذا رأوها أمامهم ،ألهنم ليسوا يف موقع إرادة اإليامن ،مما جيعلهم هيربون
من احلقائق بتوجيهها إىل وجهة أخرى.
﴿وك ََّذ ُبوا َوا َّت َب ُعوا
قال آخر( :)1ثم ذكر مصري هؤالء الذين يتبعون أهواءهم ،فقالَ :
َأ ْه َوا َء ُه ْم﴾ [القمر ]3 :أي أهنم مل ينطلقوا يف ذلك من منطلقات التفكري العاقل ليناقشوا
الدعوة من خالل عنارصها الفكرية والروحية ،بل انطلقوا من شهواهتم وأهوائهم ،ألهنم
ال يتحركون من موقع الفكر اجلاد ،واملوقف املسؤول الباحث عن احلقيقة ،وهلذا كذبوا
﴿و ُك ُّل َأ ْم ٍر ُم ْست َِق ٌّر﴾ [القمر ]3 :فإن طبيعة احلقائق ال تتغري
بالوحي تكذيبا عمليا متعمداَ ..
بسبب تكذيب الناس هلا ،بل هي ثابتة مهام حاول اآلخرون تغطيتها بوسائلهم اخلاصة،
ألهنا ستظهر يف هناية املطاف ،وسيعرف اجلميع من خالل الواقع ،صدق الداعية أو كذبه.
ِ
اء ما فِ ِ
ِ
يه ُمزْ َد َج ٌر﴾ [القمر ]4 :فقد
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ :
﴿و َل َقدْ َجا َء ُه ْم م َن ْاألَ ْن َب َ
قص عليهم النبي  من أنباء األمم املاضية التي كفرت كام كفروا ،وكذبت كام كذبوا ،فناهلم
العذاب يف الدنيا قبل اآلخرة ما يوجب ازدجارهم عام هم فيه من ضالل ملا تتضمنه تلك
األنباء من دواعي االتعاظ واالعتبارِ ..
﴿حك َْم ٌة َبالِ َغ ٌة﴾ [القمر ]5 :يف ما جاء به الوحي اإلهلي
من األفكار والتعاليم والترشيعات التي تطابق املصلحة العميقة لإلنسان يف حياته،
النسجامها مع احلكمة التي تضع األشياء يف مواضعها ..ومن الطبيعي أن حركة احلكمة يف
احلياة خاضعة لاللتزام هبا من قبل الناس ،فال فائدة منها إذا رفضوها وأرصوا عىل عنادهم
وتكذيبهم ﴿ َف َام ُتغ ِْن الن ُُّذ ُر﴾ [القمر ]5 :ألن قيمة اإلنذار إنام تكون بالعمل ،ألن دور املنذرين
هو اإلبالغ ،والباقي دور الذين أنذروا.

( )2من وحي القرآن ()281 /21

( )1من وحي القرآن ()280 /21
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قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )1بيان لتعنت اجلاحدين ،حتى
لو رأوا كل اآليات املعجزات الواضحات ،ألهنم ال يستعملون عقوهلم ،وإنام أهواءهم.
ِ
اج َه ُروا بِ ِه إِ َّن ُه
رسوا َق ْو َل ُك ْم َأو ْ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
﴿و َأ ُّ
ِ
ِ
الصدُ ِ
ور﴾ [امللك]13 :؟
يم ِب َذات ُّ
عَل ٌ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف املرشكني كانوا ينالون من رسول اهلل  فخربه
جربيل عليه السالم بام قالوا فيه ونالوا منه ،فيقول بعضهم لبعض :أرسوا قولكم لئال يسمع
إله حممد(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3نبه اهلل تعاىل يف اآلية الكريمة إىل أنه مطلع عىل الرسائر فقال:
ِ
ِ
ِ
ِ
الصدُ ِ
ور﴾ [امللك ]13 :أي إن عملكم وقولكم
يم بِ َذات ُّ
رسوا َق ْو َل ُك ْم َأ ِو ْ
َ
اج َه ُروا بِه إِ َّن ُه عَل ٌ
﴿و َأ ُّ
عىل أى سبيل وجد فاهلل عليم به ،فدوموا أهيا اخلاشعون عىل خشيتكم ،وأنيبوا أهيا املفرتون
إىل ربكم ،وكونوا عىل حذر من أمركم ..وقدم الرس عىل اجلهر لإليذان بافتضاح أمرهم
ووقوع ما حيذرون عىل كل حال أرسوا أو جهروا ،وألن مرتبة الرس مقدمة عىل مرتبة اجلهر
فام من شىء جيهر به إال وهو أو مبادئه مضمر ىف النفس.
ِ
ِ
الصدُ ِ
ور﴾ [امللك ]13 :كالعلة والسبب ملا
يم بِ َذات ُّ
قال آخر( :)4وقوله تعاىل﴿ :إِ َّن ُه عَل ٌ
قبله ..أي أنه تعاىل حميط بمضمرات النفوس وأرسارها اخلفية املستكنة ىف الصدور ،فكيف
ال يعلم ما ترسون وما جتهرون به؟
قال آخر( :)5ثم نصب األدلة عىل إحاطة علمه بجميع األشياء فقالَ ﴿ :أ َال َي ْع َل ُم َم ْن
( )1سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )4تفسري املراغي ()14 /29

( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.440

( )5تفسري املراغي ()14 /29

( )3تفسري املراغي ()14 /29
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اخلبِ ُري﴾ [امللك ]14 :أي كيف ال يعلم الرس واجلهر من أوجد بحكمته،
َخ َل َق َو ُه َو ال َّلطِ ُ
يف ْ َ
وواسع علمه ،وعظيم قدرته ،مجيع األشياء وهو النافذ علمه إىل ما ظهر منها وما بطن،
وكأنه سبحانه يقول :أال يعلم رسكم وجهركم ،من يعلم الدقائق واخلفايا ،مجلها
وتفاصيلها؟
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ففي اآلية الكريمة دعوة إىل استشعار
رقابة اهلل تعاىل يف كل األحوال.
ِ

ِ

﴿س َأ َل َسائ ٌل بِ َع َذ ٍ
اب َواقعٍ﴾ [املعارج:
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
]1؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف النرض بن احلارث حني قال﴿ :ال َّل ُه َّم إِ ْن ك َ
َان َه َذا
ِ
ِ
ِ
ُه ْ ِ ِ ِ
الس َام ِء َأوائْتِنَا بِ َع َذ ٍ
اب َألِي ٍم﴾ [األنفال ،]32 :فدعا
واحل َّق م ْن عنْد َك َف َأ ْمط ْر َع َل ْينَا ح َج َار ًة م َن َّ
َ
عىل نفسه وسأل العذاب ،فنزل به ما سأل يوم بدر فقتل صربا ،ونزلت فيه اآلية(.)1
قال آخر :وروي أنه ملا ب ّلغ رسول اهلل  يف غدير خم ما بلغ ،وشاع ذلك يف البالد
أتى جابر بن النرض بن احلارث بن كلدة العبدري لرسول اهلل  ،قال :يا حممد أمرتنا من
اهلل أنا نشهد أن ال إله إال اهلل ،وأنك رسول اهلل ،وبالصالة ،والصوم ،واحلج ،والزكاة ،فقبلنا
منك ،ثم مل ترض بذلك حتى رفعت بضبع ابن عمك ففضلته علينا ،وقلت :من كنت مواله
فعيل مواله ،فهذا َشء منك ،أم من اهلل؟ فقال رسول اهلل( :والذي ال إله إال هو إن هذا من
اهلل) ،فوىل جابر يريد راحلته ،وهو يقول( :اللهم إن كان ما يقول حممد حقا فأمطر علينا
حجارة من السامء ،أو ائتنا بعذاب أليم) ،فام وصل إليها حتى رماه اهلل بحجر ،فسقط عىل
اب و ِ
ِ
اقعٍ﴾ [املعارج)2 (]1 :
﴿س َأ َل َسائ ٌل بِ َع َذ ٍ َ
هامته ،وخرج من دبره ،وقتله ،وأنزل اهلل تعاىلَ :
( )2الغدير ،460 /1 :نقال عن (غريب القرآن) للحافظ اهلروي ،ص ..86

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.444

512

قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)1أي طلب طالب عذابا واقعا ال حمالة ،سواء طلب أم مل يطلب ،ألنه
نازل بالكافرين ىف اآلخرة ال يدفعه عنهم أحد ،فلامذا هم يطلبونه استهزاء؟
قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )2تصوير لالنتكاسة التي يقع
فيها اجلاحدون ،والذين قد يصل هبم اجلحود والتكرب إىل طلب العذاب.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أ َي ْط َم ُع ُك ُّل ا ْم ِر ٍئ ِمن ُْه ْم َأ ْن ُيدْ َخ َل

َجنَّ َة ن َِعي ٍم﴾ [املعارج]38 :؟

قال أحدهم :روي أن املرشكني كانوا جيتمعون حول النبي  يستمعون كالمه وال
ينتفعون به ،بل يكذبون به ويستهزءون ويقولون :لئن دخل هؤالء اجلنة لندخلنها قبلهم،
وليكونن لنا فيها أكثر مما هلم ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)3
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4هذه اآليات الكريمة تواجه املرشكني ،الذين أبوا أن يستجيبوا
لدعوة اإليامن ،وأن يكونوا من املؤمنني ،وقد سبقت بقوله تعاىلَ ﴿ :ف َام ِل ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ِق َب َل َك
َن ا ْل َي ِم ِ
ني َوع ِ
ُم ْهطِ ِعنيَ ع ِ
َن ِّ
الش َام ِل ِع ِزي َن﴾ [املعارج 36 :ـ  ،]37واملراد بالذين كفروا هنا ،هم
املرشكون ،الذين دخلوا ىف احلكم الذي أشار إليه قوله تعاىل ىف اآليات السابقة﴿ :إِ َّن
اإلنْس َ ِ
ِ
اخل ْ ُري َمنُوعًا﴾ [املعارج 19 :ـ  ،]21وقد
الرش َجزُ وعًا َوإِ َذا َم َّس ُه ْ َ
ِْ َ
ان ُخل َق َه ُلوعًا إ َذا َم َّس ُه َّ ُّ
استثنى من هذا احلكم العام عىل اإلنسان ،املؤمنون ،الذين هم عىل صالهتم دائمون،
والذين ىف أمواهلم حق معلوم للسائل واملحروم ..إىل آخر ما وصفهم اهلل سبحانه وتعاىل به

( )1تفسري املراغي ()66 /29

( )3أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.444

( )2سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )4التفسري القرآين للقرآن ()1188 /15
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من صفات تدنيهم من التقوى ،وتقرهبم من اهلل ..وقد وعد اهلل هؤالء املؤمنني بمقام كريم
ىف جنات نعيم..
قال آخر( :)1ثم قال تعاىل عنهمَ ﴿ :أ َي ْط َم ُع ُك ُّل ا ْم ِر ٍئ ِمن ُْه ْم َأ ْن ُيدْ َخ َل َجنَّ َة ن َِعي ٍم﴾
[املعارج ،]38 :واالستفهام إنكارى ،وقد جاء اجلواب عنه بالنفي ىف قوله تعاىل﴿ :ك ََّال إِنَّا
َاه ْم ِممَّا َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [املعارج ،]39 :أي كال ..إهنم لن يدخلوا مداخل املؤمنني أبدا ،ولن
َخ َل ْقن ُ
يكون هلم إىل جنة النعيم سبيل.
قال اإلمام :بورك فيكام ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة( )2هني عن الغرور
الذي جيعل اإلنسان يطمع فيام ال يستحقه ..وفيها إخبار بأن اجلنة دار الضيافة اإلهلية ال
يدخلها إال من حتلوا باألهلية هلا.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ذ ْر ِين َو َم ْن َخ َل ْق ُت َو ِحيدً ا
ت َل ُه َمت ْ ِهيدً ا ُث َّم َي ْط َم ُع َأ ْن َأ ِزيدَ ك ََّال إِ َّن ُه َك َ
ان ِآل َياتِنَا
َو َج َع ْل ُت َل ُه َم ًاال َممْدُ و ًدا َو َبنِنيَ ُش ُهو ًدا َو َم َّهدْ ُ
ف َقدَّ َر ُث َّم َن َظ َر ُث َّم َع َب َس
ف َقدَّ َر ُث َّم ُقتِ َل َك ْي َ
عَنِيدً ا َس ُأ ْر ِه ُق ُه َص ُعو ًدا إِ َّن ُه َفك ََّر َو َقدَّ َر َف ُقتِ َل َك ْي َ
رش س ُأصلِ ِ
ِ
يه َس َق َر﴾
ْرب َف َق َال إِ ْن َه َذا إِ َّال س ْح ٌر ُيؤْ َث ُر إِ ْن َه َذا إِ َّال َق ْو ُل ا ْل َب َ ِ َ ْ
اس َتك َ َ
رس ُث َّم َأ ْد َب َر َو ْ
َو َب َ َ
[املدثر 10 :ـ ]26؟
قال أحدهم :روي أن الوليد بن املغرية جاء إىل النبي  فقرأ عليه القرآن وكأنه رق
له ،فبلغ ذلك أبا جهل ،فقال له :يا عم إن قومك يريدون أن جيمعوا لك ماال ليعطوكه،
فإنك أتيت حممدا تتعرض ملا قبله ،فقال :قد علمت قريش أين من أكثرها ماال ،قال :فقل
فيه قوال يبلغ قومك أنك منكر له وكاره ،قال :وماذا أقول؟ فواهلل ما فيكم رجل أعلم
باألشعار مني ،وال أعلم برجزها وبقصيدها مني ،واهلل ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا،
( )2سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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واهلل إن لقوله الذي يقول حالوة ،وإن عليه لطالوة ،وإنه ملثمر أعاله مغدق أسفله وإنه
ليعلووال يعىل ،قال :ال يرىض عنك قومك حتى تقول فيه ،قال :فدعني حتى أفكر فيه،
فقال :هذا سحر يؤثر يأثره عن غريه ،فنزلت اآليات كلها(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أن الوليد بن املغرية كان يغشى النبي  وأبا بكر حتى
حسبت قريش أنه يسلم ،فقال له أبوجهل :إن قريشا تزعم أنك إنام تأيت حممدا وابن أيب
قحافة تصيب من طعامهام ،فقال الوليد لقريش :إنكم ذووأحساب وذووأحالم ،وإنكم
تزعمون أن حممدا جمنون ،وهل رأيتموه جين قط؟ قالوا :اللهم ال ،قال :تزعمون أنه كاهن
وهل رأيتموه يتكهن قط؟ قالوا :اللهم ال ،قال :تزعمون أنه شاعر هل رأيتموه ينطق بشعر
قط؟ قالوا :ال قال :فتزعمون أنه كذاب ،فهل جربتم عليه شيئا من الكذب؟ قالوا :ال،
قالت قريش للوليد :فام هو؟ فتفكر يف نفسه ثم نظر وعبس فقال :ما هوإال ساحر ،وما
يقوله سحر(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3ما ذكره إخواننا من شأن النزول يفرس لنا مضمون هذه اآليات
الكريمة ..فقوله تعاىلَ ﴿ :ذ ْر ِين َو َم ْن َخ َل ْق ُت َو ِحيدً ا﴾ [املدثر ]11 :جاءت يف معرض التهديد
والوعيد ،يقال :ذرين وفالنا ،بمعنى دعني وإياه ،فأنا أكفيكه ،وقوله( :وحيدا) حال من
فاعل (خلقت) أي من خلقته وحيدا ومل يشاركني يف خلقه أحد ،ثم دبرت أمره أحسن
التدبري ،فهو بدل أن يكون شاكرا قابل ذلك باجلحود والطغيان.
﴿و َج َع ْل ُت َل ُه َم ًاال َممْدُ و ًدا﴾
قال آخر( :)4ثم ذكر اهلل تعاىل كيف دبر أمره ،فقالَ :
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﴿و َبنِنيَ ُش ُهو ًدا﴾ [املدثر ،]13 :أي حارضين
[املدثر ،]12 :أي كثريا يف نفسه أو كثريا يف نامئهَ ..
عنده ال يفارقونه لعدم حاجتهم إىل السفر والرضب يف األرض للتجارة لوفرة أمواهلم،
ت َل ُه َمت ْ ِهيدً ا﴾ [املدثر ،]14 :ويف ذلك إشارة
﴿و َم َّهدْ ُ
فكان مستأنسا هبم ،مبتهجا بشهودهمَ ..
إىل سعة نعمته.
قال آخر( :)1ثم ذكر اهلل تعاىل حاله بعد هذا ،فقالُ ﴿ :ث َّم َي ْط َم ُع َأ ْن َأ ِزيدَ ﴾ [املدثر،]15 :
أي أنه يطمع بالزيادة ،فام أكثر طمعه وأقل فهمه وشعوره حيث قابل تلك النعم بالكفران
والعصيان ،وباإلعراض عن رسالة اهلل تعاىل والتنفري منها عنادا واستكبارا ،ومع ذلك
يطلب الزيادة عىل ما هو فيه.
قال آخر( :)2ثم قال تعاىل﴿ :ك ََّال إِ َّن ُه ك َ
َان ِآل َياتِنَا عَنِيدً ا﴾ [املدثر ،]16 :وهذا ردع وإبطال
ملا كان يطمع ،ذلك أنه كان شديد العناد آليات اهلل ،وقد جتاوز حد الكفر إىل املعاندة ،إذ مع
أنه اعرتف أنه مل يسمع كالما مثلام سمع من النبي  وأنه ال يشابه كالم اإلنس واجلن ومع
ذلك خالف ما رآه يف صميم نفسه ،ومثل هذا ال يرتك سدى بل يستحق العقوبة.
﴿س ُأ ْر ِه ُق ُه َص ُعو ًدا﴾
قال آخر :وقد ذكر اهلل تعاىل العقوبة التي يستحقها ،فقالَ :
[املدثر ،]17 :حيث شبه ما سيناله من سوء اجلزاء يوم القيامة ،بغشيانه عقبة وعرة صعبة
الصعود ،وكأنه يقول( :سنحمله عىل طي العقبة الكؤود) ،كناية عن التعذيب الشديد.
قال آخر( :)3ثم وصف اهلل تعاىل طعنه يف القرآن الكريم وقضاءه فيه قضاء جائرا
نابعا عن عناده ،فذكر أنه تردد يف بدء األمر يف قدر القرآن﴿ ،إِ َّن ُه َفك ََّر َو َقدَّ َر﴾ [املدثر ،]18 :أي
أنه فكر يف أمر القرآن وأجال فيه رأيه ،وقدر أمره بني أمور ،من كونه شعرا فيقول يف نفسه:
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لقد عرفت الشعر ،وال يشبهه كالم حممد ..ثم يقول يف نفسه :كاهن ،فيقول :ما كالمه يشبه
عرب عنه بالتقدير ،وبام أن
بزمزمة كاهن وال بسجعه ..وهذا النوع من الرتديد يف القضاء ّ
قضاءه هذا كان قضاء جائرا ،فإنه سبحانه يلعنه يف تفكريه وتقديره.
ف َقدَّ َر﴾ [املدثر 19 :ـ ،]20
ف َقدَّ َر ُث َّم ُقتِ َل َك ْي َ
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ ﴿ :ف ُقتِ َل َك ْي َ
رس ُث َّم َأ ْد َب َر
واملقام يقتيض تكرار اللعن عىل هذا النحو من القضاءُ ﴿ ..ث َّم َن َظ َر ُث َّم َع َب َس َو َب َ َ
ْرب﴾ [املدثر 21 :ـ  ،]23واآليات الثالث حتكي أنه كان يتظاهر ببيان ما جيده يف نفسه حقا،
اس َتك َ َ
َو ْ
ولذلك فإنه بعد التفكري والتقدير نظر إىل القوم ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ث َّم َن َظ َر﴾ [املدثر ]21 :أي يف
رس﴾ [املدثر ]22 :كلح لون وجهه
وجوه الناس ﴿ ُث َّم َع َب َس﴾ [املدثر ]22 :قطب ما بني عينيه َ
﴿و َب َ َ
﴿ ُث َّم َأ ْد َب َر﴾ [املدثر ]23 :عن احلق﴾واستكرب﴾ عنه ،فقال ما قال.
قال آخر( :)2ثم انتهى نظره إىل أنه سحر يروى ،كام قال تعاىل حكاية عنه﴿ :إِ ْن َه َذا
إِ َّال ِس ْح ٌر ُيؤْ َث ُر﴾ [املدثر ،]24 :أي سحر يروى ،ويتعلم من السحرة﴿ ..إِ ْن َه َذا إِ َّال َق ْو ُل
ا ْل َب َ ِ
رش﴾ [املدثر ،]25 :أي أنه ليس كالما إهليا ،بل كالم برشي اقتبسه من الغري.
قال آخر( :)3وبعد أن لعن اهلل سبحانه ذلك العنيد يف الدنيا ،أخرب عن مصريه يف
ِ ِ
﴿س ُأ ْر ِه ُق ُه
﴿س ُأ ْصليه َس َق َر﴾ [املدثر ،]26 :وكأهنا عبارة أخرى عام قال سابقاَ :
اآلخرة وقالَ :
َص ُعو ًدا﴾ [املدثر ،]17 :والصيل يف سقر إما بمعنى الدخول فيها أو االحرتاق بنارها ..وقد
ِ
وصفها بقولهِ َ :
اح ٌة لِ ْل َب َ ِ
َرش﴾ [املدثر 28 :ـ ]30
﴿ال ُت ْبقي َو َال ت ََذ ُر َل َّو َ
رش َع َل ْي َها ت ْس َع َة ع َ َ
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة تصوير لالنتكاسة التي يقع
فيها من خيلد إىل األرض ويتبع هواه ،ودعوة للرتفع والشهادة باحلق مهام كانت نتائجها.
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ب ِْ
اإلن َْس ُ
ان َأ َّل ْن ن َْج َم َع
حي َس ُ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أ َ ْ

ِع َظا َم ُه﴾ [القيامة]3 :؟

قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف عدي بن ربيعة ،وذلك أنه أتى النبي  فقال:
حدثني عن يوم القيامة متى يكون وكيف يكون أمرها وحاهلا؟ فأخربه النبي  بذلك،
فقال :لوعاينت ذلك اليوم مل أصدقك يا حممد ومل أؤمن به ،أوجيمع اهلل هذه العظام ،فأنزل
اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2أي أيظن اإلنسان أننا لن نجمع عظامه؟ ..أيستكثر عىل قدرتنا أن
ات و ْاألَر َض بِ َق ِ
ِ
ِ
اد ٍر ع ََىل َأ ْن
الس َام َو َ ْ
نقيم من هذا الرتاب برشا سويا؟َ ﴿ ..أ َو َل ْي َس ا َّلذي َخ َل َق َّ
ِ ِ
ِ
ِ
َْ ِ
يم ُق ْل
خي ُل َق م ْث َل ُه ْم﴾ [يسَ ..]81 :
حييِي ا ْلع َظا َم َوه َي َرم ٌ
َيس َخ ْل َق ُه َق َال َم ْن ُ ْ
رض َب َلنَا َم َث ًال َون َ
﴿و َ َ
ٍ
ِ
ِ
الش َج ِر ْاألَ ْخ َ ِ
يم ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ْم ِم َن َّ
رض ن ًَارا
حييِ َ
يها ا َّلذي َأن َْش َأ َها َأ َّو َل َم َّرة َو ُه َو بِ ُك ِّل َخ ْل ٍق عَل ٌ
ُْ
ات و ْاألَر َض بِ َق ِ
ِ
ِ
َف ِإ َذا َأ ْن ُتم ِمنْه ُت ِ
وقدُ َ
خي ُل َق ِم ْث َل ُه ْم َب َىل
اد ٍر ع ََىل َأ ْن َ ْ
ْ ُ
الس َام َو َ ْ
ون َأ َو َل ْي َس ا َّلذي َخ َل َق َّ
ِ

يم﴾ [يس 78 :ـ ]81
َو ُه َو ْ َ
اخل َّال ُق ا ْل َعل ُ

قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة بيان لتعنت اجلاحدين ،ومعاناة
رسول اهلل  معهم.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْليدْ ع ن ِ
َاد َي ُه َسنَدْ ُع الزَّ َبانِ َي َة﴾
َ ُ
[العلق 17 :ـ ]18؟
قال أحدهم :روي أن النبي  كان يصيل ،فجاء أبوجهل فقال :أمل أهنك عن هذا!؟
فانرصف إليه النبي  فزبره ،فقال أبوجهل :واهلل إنك لتعلم ما هبا ناد أكثر مني ،فأنزل اهلل
( )2التفسري القرآين للقرآن ()1314 /15
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تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هاتني اآليتني الكريمتني أمر اهلل تعاىل هذا الكافر عىل رضب من
التهكم والتوبيخ بأن يدعو أهل الدفاع من قومه وذوى النجدة والبطش لينقذوه مما سيحل
به فقالَ ﴿ :ف ْليدْ ع ن ِ
َاد َي ُه َسنَدْ ُع الزَّ َبانِ َي َة﴾ [العلق 17 :ـ  ]18أي فليجمع أمثاله ممن ينتدى معهم
َ ُ
ليمنع املصلني املخلصني ،ويؤذى أهل احلق الصاحلني ،فإنه إن فعل ذلك تعرض لسخط
ربه والتنكيل به ،وسندعو له من جنودنا كل قوى متني ال قبل له بمغالبته فيهلكه ىف الدنيا،
أو يرديه ىف النار ىف اآلخرة.
قال آخر( :)3واملراد هبم املالئكة عليهم السالم الذين أقامهم اهلل عىل تعذيب العصاة
من خلقه ،وسموا زبانية ألهنم يزبنون الكفار ىف النار أي يدفعوهنم ويسوقوهنم إليها.
قال اإلمام :بورك فيكام ،باإلضافة إىل ذلك ففي اآلية الكريمة تذكري باآلخرة،
ودعوة إىل تذكرها يف كل األحوال ،وخاصة عند طغيان النفس.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْهلَا ُك ُم ال َّتكَا ُث ُر َح َّتى زُ ْر ُت ُم
املَْ َقابِ َر﴾ [التكاثر 1 :ـ ]2؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف حيني من قريش :بني عبد مناف وبني سهم كان
بينهم حلاء فتعاند السادة واألرشاف أهيم أكثر ،فقال بنو عبد مناف :نحن أكثر سيدا وأعز
عزيزا وأعظم نفرا ،وقال بنو سهم مثل ذلك ،فكثرهم بنو عبد مناف ،ثم قالوا :نعد موتانا
حتى زاروا القبور ،فعدوا موتاهم فكثرهم بنو سهم ،ألهنم كانوا أكثر عددا يف اجلاهلية(.)4
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قال آخر :ومثله ما روي أهنا نزلت يف اليهود ،قالوا :نحن أكثر من بني فالن وبنو
فالن أكثر من بني فالن ،أهلاهم ذلك حتى ماتوا ضالال(.)1
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2هتدف السورة إىل النهي عن اللهو الذي يشغل اإلنسان عن
الواجبات التي عليه القيام هبا بام خيص دنياه وآخرته ،وقد ذكر من مصاديق اللهو التكاثر
باألموال ،وحتى التكاثر باألموات حسبام ورد يف شأن النزول.
قال آخر( :)3ومعنى قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْهلَا ُك ُم ال َّتكَا ُث ُر﴾ [التكاثر ،]1 :أي رصفكم عن احلق
وصالح األعامل ،التكاثر باألموال واالفتخار هبا ،وهلذه الظاهرة أسباب أمهها اإلحساس
بالضعف وعقدة احلقارة ،وعندئذ يغطي اإلنسان ضعفه يف املجتمع بالتباهي بكثرة األموال
واملتاع ،غافال عن أن ما اعتمد عليه ليس إال شيئا ضعيفا يبيد بوسائل بسيطة كالطوفان
ِ
ِ
ٍ
م َينْ َفدُ َو َما عنْدَ اهللَِّ َباق﴾ [النحل]96 :
والصاعقة والريح واحلريق ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ما عنْدَ ُك ْ
قال آخر( :)4وتدل بعض اآليات الكريمة عىل أن هذه اخلصيصة كانت يف األمم
﴿و َما َأ ْر َس ْلنَا ِيف َق ْر َي ٍة ِم ْن ن َِذ ٍير
السابقة أيضا حتى كانوا يعدوهنا فضيلة رابية ،كام قال تعاىلَ :
وها إِنَّا بِ َام ُأ ْر ِس ْل ُت ْم بِ ِه كَافِ ُر َ
ون َو َقا ُلوا ن َْح ُن َأ ْك َث ُر َأ ْم َو ًاال َو َأ ْو َال ًدا َو َما ن َْح ُن
رت ُف َ
إِ َّال َق َال ُم ْ َ
بِ ُم َع َّذبِنيَ ﴾ [سبأ 34 :ـ ]35

قال آخر( :)5وقد روي أن رسول اهلل  قرأ ﴿ َأ ْهلَا ُك ُم ال َّتكَا ُث ُر﴾ [التكاثر ،]1 :ثم قال:
(التكاثر :األموال مجعها من غري حقها ،ومنعها من حقها ،وشدها يف األوعية) ()6

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.463

( )4منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.604 /30 ،

( )2منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.603 /30 ،

( )5منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.604 /30 ،

( )3منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.604 /30 ،

( )6العقييل يف الضعفاء الكبري.258 /3 :

520

﴿حتَّى زُ ْر ُت ُم املَْ َقابِ َر﴾ [التكاثر ،]2 :والزيارة :تطلق عىل
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ :
اللقاء املحدود ،وحينها تكون غاية للمتكاثر به ،الدال عليه التكاثر ،أي تكاثرتم بكل َشء
حتى بالقبور تعدوهنا ،كام ورد يف شأن النزول ..وقد يراد هبا (حتى جاءكم املوت ونزلتم
يف قبوركم) ،فتكون اجلملة غاية لإلهلاء ،أي استمر اإلهلاء إىل وقت املوت ..والظاهر هو
املعنى الثاين ،ولكن مقتىض شأن النزول هو املعنى األول.
قال آخر( :)2واحلق أن التكاثر بأية صورة كانت ،من أخالق اجلاهلية ،وقد قال
اإلمام الباقر يف ذلك( :ثالثة من عمل اجلاهلية :الفخر باألنساب ،والطعن باألحساب،
واالستسقاء باألنواء) ()3

قال آخر :وقال اإلمام عيل بعد تالوته هاتني اآليتني( :يا له مراما ما أبعده! وزورا ما
أغفله! وخطرا ما أفظعه! لقد استخلوا منهم أي مدكر ،وتناوشوهم من مكان بعيد!
أفبمصارع آبائهم يفخرون! أم بعديد اهللكى يتكاثرون! يرجتعون منهم أجسادا خوت،
وحركات سكنت .والن يكونوا عربا ،أحق من أن يكونوا مفتخرا؛ والن هيبطوا هبم جناب
ذلة ،أحجى من أن يقوموا هبم مقام عزة!) ()4

قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )5هني عن احلرص الزائد عىل
الدنيا والتكاثر فيها وإمهال اآلخرة واحلياة احلقيقية.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أ َر َأ ْي َت ا َّل ِذي ُيك َِّذ ُب بِالدِّ ِ
ين
ِ
ِ
ِ
حي ُّض ع ََىل َط َعا ِم املِْ ْسكِ ِ
ني﴾ [املاعون 1 :ـ ]3؟
يم َو َال َ ُ
َف َذل َك ا َّلذي َيدُ ُّع ا ْل َيت َ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف أيب سفيان كان ينحر كل أسبوع جزورين ،فأتاهم
( )1منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.605 /30 ،

( )4هنج البالغة :اخلطبة ..221

( )2منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.605 /30 ،

( )5سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )3بحار األنوار.291 /73 :
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يتيم فسأله شيئا فقرعه بعصا ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه السورة الكريكو تنديد بمن يكذب بيوم اجلزاء ،وهي تذكر
أن للتكذيب بالدين آثارا مخسة ،أوهلا دفع اليتيم بعنف وقهر ..وثانيها عدم حض اآلخرين
عىل طعام املسكني وعدم مشاركته فيه ..وثالثها السهو عن الصالة ..ورابعها الرياء يف
العمل ..وخامسها املنع عن املاعون ،وكل ما حيتاج إليه الناس.
قال آخر( :)3وقد ابتدأت بقوله تعاىلَ ﴿ :أ َر َأ ْي َت ا َّل ِذي ُيك َِّذ ُب بِالدِّ ِ
ين﴾ [املاعون ]1 :أي
هل عرفت ذلك الذي يكذب بام وراء إدراكه من األمور اإلهلية ،والشئون الغيبية ،بعد أن
ظهر له بالدليل القاطع ،والربهان الساطع ،فإن كنت ال تعرفه بذاته ،فاعرفه بصفاته وهى:
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [املاعون ]2 :أي فذلك املكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم
﴿ َف َذل َك ا َّلذي َيدُ ُّع ا ْل َيت َ
حي ُّض
ويزجره زجرا عنيفا إن جاء يطلب منه حاجة ،احتقارا لشأنه وتكربا عليهَ ..
﴿و َال َ ُ
ع ََىل َط َعا ِم املِْ ْسكِ ِ
ني﴾ [املاعون ]3 :أي وال حيث غريه عىل إطعامه ،وإذا كان ال حيث غريه عىل
ذلك وال يدعو إليه ،فهو ال يفعله باألوىل.
قال آخر( :)4وىف هذا توجيه ألنظارنا إىل أنا إذا مل نستطع مساعدة املسكني كان علينا
أن نطلب من غرينا معونته ونحثه عىل ذلك كام تفعل اجلمعيات اخلريية.
قال آخر( :)5وبذلك فإن للمكذب بالدين صفتني أساسيتني :أوالمها أن حيتقر
الضعفاء ويتكرب عليهم ..وثانيتهام أن يبخل بامله عىل الفقراء واملحاويج ،أو يبخل بسعيه
لدى األغنياء ،ليساعدوا أهل احلاجة ممن حتقق عجزهم عن كسب ما ينقذهم من الرضورة،
( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.463

( )4تفسري املراغي ()249 /30

( )2منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.663 /30 ،

( )5تفسري املراغي ()249 /30

( )3تفسري املراغي ()249 /30
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ويقوم هلم بكفاف العيش.
قال آخر( :)1وسواء أكان املحتفر للحقوق ،البخيل باملال والسعى لدى غريه مصليا
أو غري مصل فهو ىف وصف املكذبني ،وال خترجه صالته منهم ،ألن املصدق بشىء ال
تطاوعه نف سه عىل اخلروج مما صدق به ،فلو صدق بالدين حقا لصار منكرسا متواضعا ال
يتكرب عىل الفقراء وال ينهر املساكني وال يزجرهم فمن مل يفعل شيئا من ذلك فهو مراء ىف
عمله ،كاذب ىف دعواه ،ومن ثم قال تعاىلَ ﴿ :ف َو ْي ٌل لِ ْل ُم َص ِّلنيَ ا َّل ِذي َن ُه ْم َع ْن َص َال ِهتِ ْم
اه َ
ون﴾ [املاعون 4 :ـ  ]5أي فعذاب ملن يؤدى الصالة بجسمه ولسانه من غري أن يكون هلا
َس ُ
أثر ىف نفسه ،ومن غري أن تؤتى ثمرهتا التي رشعت ألجلها ،ألن قلبه غافل عام يقوله
اللسان ،وتفعله اجلوارح ،فريكع وهو اله عن ركوعه ،ويسجد وهو اله عن سجوده ،ويكرب
وهو ال يعى ما يقول وإنام هى حركات اعتادها ،وكلامت حفظها ،ال تدرك نفسه معناها،
وال تصل إىل معرفة ثمرهتا.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآليات الكريمة دعوة إىل التكافل
االجتامعي ،وبيان أنه عالمة عىل التدين الصحيح.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ت َّب ْت َيدَ ا َأ ِيب َهل َ ٍ
َب َما َأ ْغنَى
ب َوت َّ
ب ِيف ِج ِ
احل َط ِ
ات َهل َ ٍ
يد َها َح ْب ٌل ِم ْن َم َس ٍد﴾
ب َس َي ْص َىل ن ًَارا َذ َ
َعنْ ُه َما ُل ُه َو َما ك ََس َ
ب َوا ْم َر َأ ُت ُه َمحَّا َل َة ْ َ
[املسد 1 :ـ ]5؟
قال أحدهم :روي أن رسول اهلل  صعد ذات يوم الصفا فقال( :يا صباحاه)،
فاجتمعت إليه قريش فقالوا له :مالك؟ فقال( :أرأيتم لوأخربتكم أن العدو مصبحكم أو
ممسيكم أما كنتم تصدقوين؟) قالوا :بىل ،قال( :فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد) ،فقال
( )1تفسري املراغي ()249 /30
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أبوهلب :تبا لك ،أهلذا دعوتنا مجعيا!؟ فأنزل اهلل عز وجل السورة(.)1
قال آخر :ومثله ما روي عن ابن عباس قال :قام رسول اهلل  فقال( :يا آل غالب،
يا آل لؤي ،يا آل مرة ،يا آل كالب ،يا آل عبد مناف ،يا آل قِص إين ال أملك لكم من اهلل
شيئا وال من الدنيا نصيبا إال أن تقولوا ال إله إال اهلل) ،فقال أبوهلب :تبا لك هلذا دعوتنا،
فأنزل اهلل تعاىل السورة(.)2
﴿و َأن ِْذ ْر ع َِش َريت َ
َك
قال آخر :ومثله ما روي عن ابن عباس قال :ملا أنزل اهلل تعاىلَ :
ْاألَ ْق َربِنيَ ﴾ [الشعراء]214 :؟ أتى رسول اهلل  الصفا فصعد عليه ثم نادى( :يا صباحاه)،
فاجتمع إليه الناس من بني رجل جييء ورجل يبعث رسوله ،فقال( :يا بني عبد املطلب ،يا
بني فهر يا بني لؤي لوأخربتكم أن خيال بسفح هذا اجلبل تريد أن تغري عليكم
صدقتموين؟) قالوا :نعم ،قال( :فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد) ،فقال أبوهلب :تبا
لك سائر اليوم ما دعوتنا إال هلذا ،فأنزل اهلل تبارك وتعاىل السورة(.)3
قال اإلمام :بورك فيكم ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4هتدف هذه السورة الكريمة إىل اإلخبار عن هالك أيب هلب وزوجته
وأن ما مجع من األموال ال ينفعه شيئا ،وأهنام سيموتان كافرين ،وقد جاء هذا اإلخبار بصيغة
الدعاء.
قال آخر( :)5وتبدأ بقوله تعاىلَ ﴿ :ت َّب ْت َيدَ ا َأ ِيب َهل َ ٍ
َب﴾ [املسد ،]1 :أي خرست يداه
ب َوت َّ
وخرس هو ،وإنام نسب اخلرسان إىل اليدين ،ألن أكثر العمل يكون هبام ،واملراد خرس عمله
وخرست نفسه بالوقوع يف النار..
( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.466

( )4منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.703 /30 ،

( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.469

( )5منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.703 /30 ،

( )3أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.469
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قال آخر( :)1وربام يقال :إن النبي األكرم  هو نبي الرمحة وصاحب اخللق العظيم،
فكيف يليق به أن يشافه عمه هبذا التغليظ الشديد؟ ..واجلواب :أن الدعاء عليه بالتباب
واخلرسان كان من اهلل سبحانه ،والنبي  حاك لكالمه تبارك وتعاىل ..أضف إىل ذلك :أنه
لو وقف إنسان عىل مدى إيذاء هذا الطاغية العنيد وامرأته للنبي  طيلة بعثة النبي قبل
اهلجرة ،ملا استغرب ذلك ،بل ربام يقيض بأنّه يستحق أكثر من هذا.
ب﴾ [املسد ،]2 :أي ما نفعه وال
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ ﴿ :ما َأ ْغنَى َعنْ ُه َما ُل ُه َو َما ك ََس َ
ات َهل َ ٍ
ب﴾ [املسد ،]3 :أي يدخل نارا
﴿س َي ْص َىل ن ًَارا َذ َ
دفع عنه عذاب اهلل ،ماله ،وال كسبهَ ..
ذات قوة واشتعال تلتهب عليه وهي نار جهنم ،ويف هذا داللة عىل صدق النبي  وصحة
نبوته؛ ألنه أخرب عن أن أبا هلب سيموت عىل كفره ،وكان كام قال.
احل َط ِ
ب﴾ [املسد ،]4 :وقد يراد هبذا
قال آخر( :)3ثم قال تعاىلَ :
﴿وا ْم َر َأ ُت ُه َمحَّا َل َة ْ َ
الوصف املعنى اللغوي أل هنا كانت حتمل الشوك والعضاة فتطرحه يف طريق رسول اهلل 

إذا خرج إىل الصالة ..وقد يكون املراد املعنى املكني حيث كانت متيش بالنميمة بني الناس
فتلقي بينهم العداوة ،وتوقد نارها بالتهييج كام توقد النار احلطب ،فسميت النميمة حطبا..
﴿يف ِج ِ
لكن الظاهر هو املعنى األول لقوله سبحانهِ :
يد َها َح ْب ٌل ِم ْن َم َس ٍد﴾ [املسد ،]5 :أي :يف
عنقها حبل من ليف ،يف نفس هذه الدنيا ..واجليد العنق ،وغلب يف االستعامل عىل عنق
املرأة وعىل حمل القالدة منه..ولعل اآلية الكريمة تشري إىل أن من شأن هذه املرأة أن تعلق
القالدة عىل جيدها ،لكنها علقت حبال من ليف ،وفيه خشونة.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي السورة الكريمة( )4حتذير من حمادة

( )1منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.703 /30 ،

( )3منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.709 /30 ،

( )2منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.707 /30 ،

( )4سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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اهلل ،وأن املحاد واملعاند سيحل به اهلالك واخلسارة ،مهام كان نسبه وحسبه وماله.
أسباب النزول وأهل الكتاب:
قال اإلمام :بعد انتهائنا من املرشكني ..سأسألكم اآلن عن أهل الكتاب ..فمن يذكر
رب َو َتن َْس ْو َن َأ ْن ُف َس ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم َت ْت ُل َ
يل منكم سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أ َت ْأ ُم ُر َ
ون
ون الن َ
َّاس بِا ْل ِ ِّ
ِ
َاب َأ َف َال َت ْع ِق ُل َ
ون﴾ [البقرة]44 :
ا ْلكت َ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف هيود املدينة ،كان الرجل منهم يقول لصهره ولذوي
رضاع من املسلمني :اثبت عىل الدين الذي أنت عليه وما يأمرك به
قرابته وملن بينهم وبينه
ٌ
حق ،فكانوا يأمرون الناس بذلك وال يفعلونه(.)1
وهذا الرجل ـ يعنون حممدا  ـ فإن أمره ٌ
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2اخلطاب يف اآلية الكريمة خاص ببنى إرسائيل ،وال متنع خصوصيته
من عموميته ،وهبذا يكون اخلطاب لكل من حيسن القول ،وال حيسن العمل ،ويندب الناس
إىل اخلري ،ويأمرهم به ،وال ينظر إىل نفسه ،وال حيملها عىل أخذ حظها من هذا اخلري الذي
يدعو إليه ..وىف ذلك ظلم للنفس ،وخرسان مبني ،وقد ذم اهلل سبحانه من يسلك هذا
ون َما َال َت ْف َع ُل َ
املسلك املتناقض ،من الناس ،فقالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ِمل َ َت ُقو ُل َ
َرب َم ْقتًا
ون ك ُ َ
ِعنْدَ اهللَِّ َأ ْن َت ُقو ُلوا َما َال َت ْف َع ُل َ
ون﴾ [الصف 2 :ـ  ،]3والقول املراد هنا هو ما كان عىل طريق احلق
واخلري ،أما ما كان عىل غري هذا الطريق فالنكول عنه هو اخلري والرب.
قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية

الكريمة()3

حتذير من عدم العمل

بالعلم ،ال عدم الدعوة إليه؛ فاهلل تعاىل عاتبهم عىل عدم قيامهم بام يأمرون به من الرب ،ال

( )3سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.24
( )2التفسري القرآين للقرآن ()79 /1
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بأمرهم به.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :فوي ٌل لِ َّل ِذين ي ْك ُتب َ ِ
َاب
ون ا ْلكت َ
َ َ ُ
َْ
ِ
ِ ِ ِ
بِ َأ ْي ِدهيِ ْم ُث َّم َي ُقو ُل َ
رتوا بِ ِه َث َمنًا َقلِ ًيال َف َو ْي ٌل َهل ُ ْم ِممَّا َك َت َب ْت َأ ْي ِدهيِ ْم َو َو ْي ٌل
ون َه َذا م ْن عنْد اهللَِّ ل َي ْش َ ُ
َهل ُ ْم ِممَّا َيك ِْس ُب َ
ون﴾ [البقرة]79 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف الذين غريوا صفة النبي  وبدلوا نعته؛ فجعلوه
آدم سبطا طويال ،وكان ربعة أسمر ،وقالوا ألصحاهبم وأتباعهم :انظروا إىل صفة النبي،
الذي يبعث يف آخر الزمان ،ليس يشبه نعت هذا ،وكانت لألحبار والعلامء مأكل ٌة من سائر
اليهود ،فخافوا أن يذهبوا مأكلتهم إن بينوا الصفة ،فمن ثم غريوا(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2الويل كلمة يقوهلا من يقع يف هلكة ،وهى دعاء عىل النفس بالعذاب
كام جاء يف قوله تعاىل حكاية عن الكافرينَ ﴿ :يا َو ْي َل َتنَا م ِ
ال َه َذا ا ْلكِت ِ
َاب﴾ [الكهف ،]49 :أي
َ
هالك عظيم ألولئك العلامء الذين يكتبون الكتاب بأيدهيم ثم يذكرون لعوامهم أن هذا
ِ
رتوا بِ ِه َث َمنًا َقلِ ًيال﴾ [البقرة ]79 :أي ليأخذوا ألنفسهم
املحرف من عند اهلل يف التوراة﴿ ..ل َي ْش َ ُ
يف مقابلة هذا املحرف ثمنا وهى الرشى التي كانوا يأخذوهنا جزاء ما صنعوا ،ووصف
الثمن بالقلة وقد يكون كثريا ،ألن كل ما يباع به احلق ويرتك ألجله فهو قليل ،ألن احلق
أثمن األشياء وأغالها.
قال آخر( :)3ثم كرر الوعيد فقالَ ﴿ :ف َو ْي ٌل َهل ُ ْم ِممَّا َك َت َب ْت َأ ْي ِدهيِ ْم َو َو ْي ٌل َهل ُ ْم ِمم َّا

َيك ِْس ُب َ
ون﴾ [البقرة ،]79 :أي فلهم عقوبة عظيمة من أجل كتابتهم هذا املحرف ،وويل هلم من

( )3تفسري املراغي ()151 /1

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.26
( )2تفسري املراغي ()151 /1
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أخذهم الرشوة وفعلهم للمعايص.
قال اإلمام :بورك فيكام ،وهي بذلك تشمل كل من غريوا وبدلوا وحرفوا الدين
بإدخال أهوائهم ورغباهتم وما نشأوا عليه ..فدين اهلل املقدس يقتيض الورع والزهد عن
كل الرغبات التي قد تلجئ أصحاهبا إىل استعامل الدين وسيلة هلا.
﴿و َقا ُلوا َل ْن َمت َ َّسنَا الن َُّار إِ َّال َأ َّيا ًما
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ون ع ََىل اهللَِّ َما َال َت ْع َل ُم َ
ف اهللَُّ ع َْهدَ ُه َأ ْم َت ُقو ُل َ
ون﴾
َم ْعدُ و َد ًة ُق ْل َأ َّخت َْذ ُت ْم ِعنْدَ اهللَِّ ع َْهدً ا َف َل ْن ُخيْلِ َ
[البقرة]80 :؟
قال أحدهم :روي أنه نزلت يف قول اليهود :إنام هذه الدنيا سبعة آالف سنة ،وإنام
يعذب الناس يف النار لكل ألف سنة من أيام الدنيا يوم واحد يف النار من أيام اآلخرة ،وإنام
هي سبعة أيام ثم ينقطع العذاب (.)1
قال آخر :ومثله ما روي أن أهل الكتاب ذكروا أن ما بني طريف جهنم مسرية أربعني
عاما فقالوا :لن نعذب يف النار إال ما وجدنا يف التوراة ،فإذا كان يوم القيامة اقتحموا يف
النار ،فساروا يف العذاب حتى انتهوا إىل سقر وفيها شجرة الزقوم ،إىل آخر يوم من األيام
املعدودة ،فقال هلم خزنة النار :يا أعداء اهلل زعمتم أنكم لن تعذبوا يف النار إال أياما معدودة،
فقد انقىض العدد وبقي األبد(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يشري اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة إىل واحدة من ادعاءات اليهود
الدالة عىل غرورهم ،هذا الغرور الذي يشكل األساس لكثري من انحرافات هؤالء القوم:

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()279 /1
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﴿و َقا ُلوا َل ْن َمت َ َّسنَا الن َُّار إِ َّال َأ َّيا ًما َم ْعدُ و َدةً﴾ [البقرة ،]80 :ثم جتيبهم اآلية الكريمة بأسلوب
َ
ون ع ََىل اهللَِّ َما َال َت ْع َل ُم َ
ف اهللَُّ ع َْهدَ ُه َأ ْم َت ُقو ُل َ
ون﴾
مفحمُ ﴿ :ق ْل َأ َّخت َْذ ُت ْم ِعنْدَ اهللَِّ ع َْهدً ا َف َل ْن ُخيْلِ َ
[البقرة]80 :

قال آخر( :)1وسبب هذا هو اعتقاد اليهود بأهنم شعب اهلل املختار ،وأن عنرصهم
متفوق عىل سائر األجناس البرشية ،وأن مذنبيهم لن يدخلوا جهنم سوى أيام قليلة
ليتنعموا بعدها باجلنة ،من مظاهر أنانية هؤالء واستفحال ذاتياهتم.
قال آخر( :)2وادعاء اليهود املذكور يف اآلية الكريمة ال ينسجم مع أي منطق ،إذ ال
يمكن أن يكون بني أفراد البرش أي تفاوت يف نيل الثواب والعقاب أمام اهلل سبحانه وتعاىل.
قال آخر( :)3واآلية الكريمة تدحض مزاعمهم بدليل منطقي ،وتفهمهم أن
مزاعمهم هذه إما أن تكون قائمة عىل أساس عهد هلم اختذوه عند اهلل ،وال يوجد مثل هذا
العهد ،أو أن تكون من افرتائهم الكذب عىل اهلل.
قال آخر( :)4ثم تبني اآلية الكريمة التالية قانونا عاما يقوم عىل أساس املنطق وتقول:
ِ
ِ
ِ ِ
يها َخالِدُ َ
ون﴾ [البقرة:
اب الن َِّار ُه ْم ف َ
ب َس ِّي َئ ًة َو َأ َحا َط ْت بِه َخطي َئ ُت ُه َف ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
﴿ َب َىل َم ْن ك ََس َ
 ..]81وهذا القانون عام يشمل املذنبني من كل فئة وقوم ..وبشأن املؤمنني األتقياء ،فهناك
ِ
قانون عام شامل تبينه اآلية التالية﴿ :وا َّل ِذين آمنُوا وع َِم ُلوا الص ِ ِ
اب
احلات ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
َ َ َ
َ
َّ َ
ِ
ْ ِ
يها َخالِدُ َ
ون﴾ [البقرة]82 :
اجلنَّة ُه ْم ف َ
َ
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ففي اآلية الكريمة هني عن األماين
والتفكري الرغبوي ،ألن اهلل تعاىل حياسب عباده وجيازهيم بحسب قوانني العدالة التي
وضعها ،ال بحسب األهواء والرغبات ..وهي شاملة لكل اخللق ال بأهل دين بعينه.
( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()280 /1

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()280 /1

( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()280 /1

( )4األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()280 /1
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ِ
َاب ِم ْن ِعن ِْد اهللَِّ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :وملََّا َجا َء ُه ْم كت ٌ
ُم َصدِّ ٌق َملِا َم َع ُه ْم َوكَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َي ْس َت ْفتِ ُح َ
ون ع ََىل ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َف َل َّام َجا َء ُه ْم َما ع ََر ُفوا َك َف ُروا بِ ِه
َف َل ْعنَ ُة اهللَِّ ع ََىل ا ْلكَافِ ِري َن﴾ [البقرة]89 :؟
قال أحدهم :روي أن هيود خيرب كانت تقاتل غطفان ،فكلام التقوا هزمت هيود خيرب،
فعاذت اليهود هبذا الدعاء وقالت :اللهم إنا نسألك بحق النبي األمي الذي وعدتنا أن
خترجه لنا يف آخر الزمان إال نرصتنا عليهم ،فكانوا إذا التقوا دعوا هبذا الدعاء ،فهزموا
غطفان ،فلام بعث النبي  كفروا به ،فأنزل اهلل تعاىلَ ﴿ :وكَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َي ْس َت ْفتِ ُح َ
ون ع ََىل
ا َّل ِذي َن َك َف ُروا﴾ أي بك يا حممد(.)1
قال آخر :وروي أن العرب كانت متر بيهود فيلقون منهم أذى ،وكانت اليهود جتد
نعت حممد  يف التوراة ،ويسألون اهلل أن يبعثه فيقاتلون معه العرب ،فلام جاءهم حممدٌ 
كفروا به حسدا ،وقالوا :إنام كانت الرسل من بني إرسائيل ،فام بال هذا من بني إسامعيل(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يذكر اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة أن القرآن الكريم جاء حيمل يف
آياته التصديق ملا يف التوراة من عقيدة صحيحة ومفهوم وترشيع ،ليكون ذلك حجة عليهم
من اهلل ،ألن التوراة مل تكن منترشة بني الناس ليتهموا رسول اهلل  بنقلها وتعلمها ،بل
كانت حمتكرة عند اليهود بلغة غري عربية ،وكان اليهود قبل الرسالة ﴿ َي ْس َت ْفتِ ُح َ
ون﴾ [البقرة:
 ]89أي يطلبون الفتح والنرص عىل الكافرين الوثنيني املقيمني يف املدينة عند اشتداد املشاكل
واخلالفات فيام بينهم وشعورهم بالضعف أمام قوة اآلخرين ،ويقولون هلم :إننا سنكون يف

( )3من وحي القرآن ()125 /2
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موقف القوة عند ظهور النبي املوعود يف هذه البالد ،فنقتلكم وهنلككم ألنه سيكون معنا
فينرصنا عليكم.
ِ
َاب ِم ْن ِعن ِْد اهللَِّ ُم َصدِّ ٌق َملِا
﴿وملََّا َجا َء ُه ْم كت ٌ
قال آخر( :)1وهذا ما عرب عنه قوله تعاىلَ :
َم َع ُه ْم﴾ [البقرة ]89 :ألن الرسالة اإلسالمية كبقية الرساالت التي سبقتها ،مل تأت لتنسف
الرساالت املتقدمة أو تنسخها بل لتكملها ،ولذا جاء يف احلديث املأثور عن رسول اهلل :
(إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق) ( ،)2وروي عن عيسى عليه السالم أنه قال( :جئت
﴿وكَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َي ْس َت ْفتِ ُح َ
ون ع ََىل ا َّل ِذي َن َك َف ُروا﴾ [البقرة ]89 :أي بالنبي
ألكمل الناموس)َ ..
 وبالرسالة.
قال آخر( :)3ثم قال تعاىلَ ﴿ :ف َل َّام َجا َء ُه ْم َما ع ََر ُفوا﴾ [البقرة ]89 :من الرسالة يف ما
سمعوه من آياهتا وعرفوه من رشائعها ،ورأوا االنسجام واضحا بينها وبني ما لدهيم من
التوراة ،وأيقنوا احلق يف موقف النبي ودعوتهَ ﴿ ،ك َف ُروا بِ ِه﴾ [البقرة ]89 :وجحدوه بغيا
وحسدا وعدواناَ ﴿ ،ف َل ْعنَ ُة اهللَِّ ع ََىل ا ْلكَافِ ِري َن﴾ [البقرة ]89 :ألهنم ابتعدوا عن اهلل بعد أن عرفوا
طريقه ،فأبعدهم اهلل عنه.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ففي اآلية الكريمة حتذير من كل ما
يرصف عن احلق من االنتامءات العرقية واألرضية واللغوية وغريها ..فاهلل تعاىل يبتيل عباده
بمثل ما ابتىل به إبليس من السجود ملا كان حيتقره.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َم ْن ك َ
َان عَدُ ًّوا ِجل ْ ِرب َيل َفإِ َّن ُه
نَزَّ َله ع ََىل َق ْلبِ َك بِإِ ْذ ِن اهللَِّ مصدِّ ًقا َملِا ب َ ِ
رشى لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [البقرة]97 :؟
ُ َ
ُ
َْ
ني َيدَ ْيه َو ُهدً ى َو ُب ْ َ

( )3من وحي القرآن ()126 /2
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قال أحدهم :روي أن اليهود أقبلوا إىل النبي  فقالوا :يا أبا القاسم نسألك عن
أشياء فإن أجبتنا فيها اتبعناك ،أخربنا من الذي يأتيك من املالئكة؟ فإنه ليس من نبي إال
يأتيه ٌ
ملك من عند ربه ـ عز وجل ـ بالرسالة بالوحي فمن صاحبك؟ قال( :جربيل) قالوا:
ذاك الذي ينزل باحلرب وبالقتال ،ذاك عدونا لوقلت ميكائيل الذي ينزل باملطر والرمحة
اتبعناك ،فأنزل اهلل تعاىلُ ﴿ :ق ْل َم ْن ك َ
َان عَدُ ًّوا ِجل ْ ِرب َيل َفإِ َّن ُه نَزَّ َل ُه ع ََىل َق ْلبِ َك بِإِ ْذ ِن اهللَِّ ُم َصدِّ ًقا َملِا
ب َ ِ
رشى لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ َم ْن كَا َن عَدُ ًّوا هللَِّ َو َم َالئِكَتِ ِه َو ُر ُسلِ ِه َو ِج ْ ِرب َيل َو ِميك َ
َال َفإِ َّن
َْ
ني َيدَ ْيه َو ُهدً ى َو ُب ْ َ
ِ ِ
ن﴾ [البقرة 97 :ـ ]98؟)()1
اهللََّ عَدُ ول ْلكَاف ِري َ
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2ذكر اهلل تعاىل قبل هذه اآلية الكريمة معاذير لليهود اعتذروا هبا عن
اإليامن برسول اهلل  وبام جاء به من اآليات البينات ،كقوهلم إهنم مؤمنون بكتاب من
رهبم ،فال حاجة هلم هبداية غريه ،فنقض دعواهم وألزمهم احلجة ،وقوهلم إهنم ناجون حتام
يف اآلخرة ،ألهنم شعب اهلل وأبناؤه فأبطل مزاعمهم ودحض حججهم ..وهنا ذكر تعلة
أخرى هى أعجب من كل ما تقدم وفندها كام فند ما قبلها ،وتلك هى قوهلم :إن جربيل
الذي ينزل عىل رسول اهلل  بالوحى عدوهم ،فال يؤمنون بام جيىء به منه.
قال آخر( :)3وال شك أن هذا منهم دليل عىل خطل الرأى وعدم التدبر ،وإنام ذكره
اهلل تعاىل ليستبني للناس حجج أهل الكتاب ويعرفوا مقدار مرائهم وسخفهم يف جدهلم
وأهنم ضعاف األحالم قليلو التبرص يف عواقب ما يقولون.
قال آخر( :)4ولذلك ،فإن قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َم ْن ك َ
َان عَدُ ًّوا ِجل ْ ِرب َيل َفإِ َّن ُه نَزَّ َل ُه ع ََىل
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َق ْلبِ َك بِإِ ْذ ِن اهللَِّ﴾ [البقرة ]97 :يعني :قل هلم أهيا النبي حاكيا هلم عن اهلل :من كان عدوا جلربيل،
فإن من أحوال جربيل أنه نزل القرآن عىل قلبك ،أي فهو عدو لوحى اهلل الذي يشمل
التوراة وغريها ،وهلدى اهلل خللقه ولبرشاه للمؤمنني ،وقوله﴿ :بِإِ ْذ ِن اهللَِّ﴾ [البقرة ]97 :يرشد
إىل أن مناجاته لروحك وخماطبته قلبك ،إنام كان بأمر اهلل ال افتياتا منه ،فعداوته ال متنع من
اإليامن بك ،وال تصلح أن تكون عذرا هلم ،إذ القرآن من عند اهلل ال من عنده.
ني َيدَ ْي ِه﴾ [البقرة ]97 :أي هو موافق للكتب
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلُ ﴿ :م َصدِّ ًقا ملَِا َب ْ َ
﴿و ُهدً ى﴾ [البقرة]97 :
التي تقدمته فيام يدعو إليه من توحيد اهلل والسري عىل السنن القويمَ ..

رشى لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾
أي أنزله اهلل هاديا من الضالالت والبدع التي طرأت عىل األديانَ ..
﴿و ُب ْ َ

[البقرة ]97 :أي إنه برشى ملن آمن به ،فليس لكم أن ترتكوها ألجل أن جربيل عليه السالم
جاء منذرا بخراب بيت املقدس ،ألنه إنام أنذر املفسدين.
قال آخر( :)2وكل هذه حجج أقامها اهلل تعاىل لبيان سخفهم وكامل محقهم،
ولإلرشاد إىل أهنا ال تصلح أن تكون مانعة من اإليامن بكتاب أنزله اهلل جامع لكل هذه
الصفات الرشيفة.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة( )3هني عن التدخل
يف الشؤون اإلهلية؛ فالعبد يلتزم ما كلف به ،ويعظم ربه من أن يتدخل فيام ال يعنيه ..وفيها
أمر بالوالء ملن واىل اهلل والعداء ملن عادى.
ات بين ٍ
ٍ
َات
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك آ َي َ ِّ
وما ي ْك ُفر ِهبا إِ َّال ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [البقرة]99 :؟
َ َ َ ُ َ

( )3سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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جواب ليهودي يقال له ابن صوريا ،حيث قال لرسول اهلل
قال أحدهم :روي أهنا
ٌ
 :يا حممد ما جئتنا بيشء نعرفه ،ما أنزل عليك من آية بينة فنتبعك ،هبا فأنزل اهلل هذه
اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2أي يف القرآن الكريم كل ما حيتاجه العقالء من وضوح الفكرة،
وعمق احلجة التي تؤدي إىل االلتزام باإليامن{ ،وما يكفر هبا إال الفاسقون} الذين
يتحركون يف احلياة من خالل ذهنية التمرد عىل اهلل يف سلوكهم العميل ،األمر الذي يصل
هبم إىل الكفر ،ألن اإليامن يفرض عليهم االلتزام الدقيق باملضمون الواسع للتوحيد يف
حركة الواقع ،فيكفرون هربا من االلتزام من غري عقدة فكرية تفرض عليهم ذلك؛ ومن
هنا نفهم أن الكفر قد يكون نتيجة الفسق كعنرص سلبي من عنارص شخصية الكافرين.
قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة إلعامل العقل والبصرية
بعيدا عن اهلوى؛ ألن صاحب اهلوى حمجوب عن رؤية احلق.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا َال َت ُقو ُلوا ر ِ
اعنَا
َ
َ َ
َ ُّ َ
ِ
ِ ِ
يم﴾ [البقرة]104 :؟
اس َم ُعوا َول ْلكَاف ِري َن ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
َو ُقو ُلوا ا ْن ُظ ْرنَا َو ْ
قال أحدهم :روي أن العرب كانوا يتكلمون هبا ،فلام سمعتهم اليهود يقولوهنا للنبي
 أعجبهم ذلك وكان ﴿ر ِ
اعنَا﴾ يف كالم اليهود سبا قبيحا فقالوا :إنا كنا نسب حممدا رسا
َ
فاآلن أعلنوا السب ملحمد ألنه من كالمهم ،فكانوا يأتون نبي اهلل  فيقولون :يا حممد
﴿ر ِ
اعنَا﴾ ويضحكون ففطن هبا ٌ
رجل من األنصار وكان عارفا بلغة اليهود وقال :يا أعداء
َ
اهلل عليكم لعنة اهلل والذي نفس حممد بيده لئن سمعتها من رجل منكم ألرضبن عنقه
( )2من وحي القرآن ()138 /2
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فقالوا :ألستم تقولوهنا له؟ فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2هنى اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة الصحابة عن كلمة كانت تدور
عىل ألسنتهم ،حني خطاهبم النبي  وهى كلمة (راعنا) ومعناها راعنا سمعك :أي اسمع
لنا ما نريد أن نسألك عنه ونراجعك القول لنفهمه عنك ،وانظرنا :أي راقبنا وانتظر ما يكون
من شأننا يف حفظ ما تلقيه علينا وفهمه.
قال آخر( :)3وسبب هنيهم عنها ـ كام ورد يف سبب النزول ـ أن اليهود ملا سمعوها
افرتصوها وصاروا خياطبون هبا النبي  الوين هبا ألسنتهم ملوافقة جرسها العريب لكلمة
(راعينو) العربية التي معناها (رشير) ،فأرشد اهلل نبيه الكريم لذلك ،وأمر أصحابه أن
يقولوا ﴿ا ْن ُظ ْرنَا﴾ [البقرة ]104 :وهى خري منها وأخف لفظا ،وتفيد معنى اإلنظار واإلمهال،
كام تفيد معنى املراقبة التي تستفاد من النظر بالعني ،إذ تقول :نظرت اليشء ونظرت إليه إذا
وجهت إليه برصك ورأيته.
ِ
قال آخر( :)4ثم ذكر اهلل تعاىل عقوبة الساخرين ،فقالِ ِ :
يم﴾
﴿ول ْلكَاف ِري َن ع ََذ ٌ
َ
اب َأل ٌ
[البقرة ،]104 :ويف التعبري به إيامء إىل أن ما صدر منهم من سوء األدب يف خطابه  كفر ال
شك فيه ،ألن من يصف النبي  بأنه رشير ،فقد أنكر نبوته وأنه موحى إليه من قبل ربه،
ومتى فعل ذلك فقد كفر واستحق العذاب األليم.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة النتقاء األلفاظ
يف التعامل ،ومراعاة اختالف الناس يف ذلك ،حتى ال يستغل املتعارف عليه من احلق يف
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الباطل؛ فيلتبس احلق بالباطل.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ما َي َو ُّد ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ِم ْن َأ ْه ِل
َاب َو َال املُْ ْ ِ
ا ْلكِت ِ
َص بِ َر ْمحَتِ ِه َم ْن َي َشا ُء َواهللَُّ
رشكِنيَ َأ ْن ُينَزَّ َل َع َل ْي ُك ْم ِم ْن َخ ْ ٍري ِم ْن َر ِّب ُك ْم َواهللَُّ َ ْ
خيت ُّ
ُذوا ْل َف ْض ِل ا ْل َعظِي ِم﴾ [البقرة]105 :؟
قال أحدهم :روي أن املسلمني كانوا إذا قالوا حللفائهم من اليهود :آمنوا بمحمد
 قالوا :هذا الذي تدعوننا إليه ليس بخري مما نحن عليه ولوددنا لوكان خريا فأنزل اهلل
تعاىل تكذيبا هلم هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2هذه اآلية الكريمة تكشف عن حقيقة ما يكنه جمموعة من أهل
الكتاب واملرشكني من حقد وعداء للجامعة املؤمنةَ ﴿ :ما َي َو ُّد ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب
َو َال املُْ ْ ِ
رشكِنيَ َأ ْن ُينَزَّ َل َع َل ْي ُك ْم ِم ْن َخ ْ ٍري ِم ْن َر ِّب ُك ْم﴾ [البقرة ،]105 :وسواء ود هؤالء أو مل يودوا

َص بِ َر ْمحَتِ ِه َم ْن َي َشا ُء َواهللَُّ ُذو
﴿واهللَُّ َ ْ
خيت ُّ
فرمحة اهلل هلا سنة إهلية وال ختضع للميول واألهواءَ :
ا ْل َف ْض ِل ا ْل َعظِي ِم﴾ [البقرة ،]105 :واحلاقدون مل يطيقوا أن يروا ما شمل اهلل املسلمني من فضل
ونعمة ،وما من عليهم من رسالة عظيمة ،ولكن فضل اهلل عظيم.
قال اإلمام :بورك فيك ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة للحذر من
املعادين واحلسدة ،وعدم االستامع هلم خاصة يف شؤون الدين ..ولو أن املسلمني طبقوا
هذه اآلية واكتفوا بام ورد يف القرآن الكريم والسنة املطهرة ،ومل يستمعوا تفسري القرآن
الكريم من اليهود وغريهم ،ملا وقع التحريف يف الدين.
﴿و َّد كَثِ ٌري ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب َلو
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()326 /1
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احل ُّق َفا ْع ُفوا
َي ُر ُّدو َن ُك ْم ِم ْن َب ْع ِد إِ َيامنِ ُك ْم ُك َّف ًارا َح َسدً ا ِم ْن ِعن ِْد َأ ْن ُف ِس ِه ْم ِم ْن َب ْع ِد َما َت َب َّ َ
ني َهل ُ ُم ْ َ
ِ ِ
َش ٍء َق ِد ٌير﴾ [البقرة]109 :؟
اص َف ُحوا َحتَّى َي ْأ ِ َ
َو ْ
يت اهللَُّ بِ َأ ْم ِره إ َّن اهللََّ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف نفر من اليهود قالوا للمسلمني بعد وقعة بدر أمل تروا
خري لكم(.)1
إىل ما أصابكم ولوكنتم عىل احلق ما هزمتم ،فارجعوا إىل ديننا فهو ٌ
قال آخر :ومثله ما روي أن كعب بن األرشف اليهودي ،كان شاعرا وكان
هيجوالنبي  وحيرض عليه كفار قريش يف شعره ،وكان املرشكون واليهود من أهل املدينة
حني قدمها رسول اهلل  يؤذون النبي  وأصحابه أشد األذى ،فأمر اهلل تعاىل نبيه



بالصرب عىل ذلك والعفوعنهم(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف اآلية الكريمة حتذير من اهلل تعاىل للمسلمني من االستامع إىل ما
يلقاهم به اليهود من تلبيسات وتلفيقات وأكاذيب ..ثم هو تنبيه للمسلمني أن يمضوا إىل
ما أمرهم اهلل به ،غري ملتفتني إىل خترصات املتخرصني ،وضالالت الضالني.
قال آخر( :)4وفيها جانب من التوعية العملية ،وجانب من األسلوب الرسايل يف
التخطيط السليم حلركة الدعوة اإلسالمية يف عالقة املسلمني بأهل الكتاب ،فقد أراد اهلل
هلم أن يفهموا أن أهل الكتاب مل ينطلقوا يف معارضتهم هلم من موقع الشبهة الفكرية التي
جتعلهم يقفون موقف الرفض للدعوة التي يعتقدون خطأها ،أو موقف احلرية التي جتعلهم
يرتددون بني القبول والرفض ،بل كان الدافع لذلك احلسد القاتل الذي يتحرك من موقع
املحافظة عىل االمتيازات الذاتية القديمة التي خيافون عليها من الزوال أمام قوة الرسالة
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اإلسالمية وتقدمها ،وهلذا فإهنم يودون ـ يف داخل أنفسهم ـ لو يستطيعون إرجاع املؤمنني
إىل الكفر والرشك والوثنية مما يتناىف مع عقيدة التوحيد التي يزعمون اإليامن هبا ،فلو كانوا
منسجمني مع هذه العقيدة ،لكان خط اإلسالم أقرب إىل خطهم يف أغلب األمور التي
يؤمنون هبا.
قال آخر( :)1ثم أراد اهلل للمسلمني أن يعفوا ويصفحوا ،وذلك من موقع التخطيط
العميل الذي يعتمد عىل سياسة املراحل يف حركة القوة ،فال يامرس القوة إال بعد استنفاد
الوسائل السلمية التي تفتح للكافرين واملعارضني باب الدخول يف اإليامن والسري يف خط
السلم ،وعرفهم أن عليهم أن ال يتشنجوا ويستسلموا لالنفعال النفيس املنطلق من الرغبة
يف التدمري عىل أساس ما يملكون من قوة ،فإن للقضية حدا ال بد أن تبلغه ،وذلك عندما
يأيت اهلل بأمره يف ترشيع القتال ،سواء يف ذلك املرشكون وأهل الكتاب ،فإن اهلل ال يفوته
أحد مهام امتد يف قوته وطغيانه ألنه عىل كل َشء قدير.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة( )2هني عن االستامع
ألي جهة قد تشوش عىل املؤمن دينه ويقينه يف ربه ونرصه له ..وفيها دعوة للتسامح مع
املخالف ما دام مل يستعمل العنف يف خمالفته ومواجهته.
ِ
وب
رض َي ْع ُق َ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْم ُكنْ ُت ْم ُش َهدَ ا َء إ ْذ َح َ َ
ِ
ِ
ت إِ ْذ َق َال لِبنِ ِيه ما َتعبدُ َ ِ
ِ
يم َوإِ ْس َام ِع َيل
املَْ ْو ُ
َ َ ُْ
ون م ْن َب ْعدي َقا ُلوا َن ْع ُبدُ إِ َهل َ َك َوإِ َل َه آ َبائ َك إِ ْب َراه َ
اق إِ َهلا و ِ
احدً ا َون َْح ُن َل ُه ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾ [البقرة]133 :؟
َوإِ ْس َح َ ً َ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف اليهود حني قالوا للنبي  ألست تعلم أن يعقوب

( )2سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )1من وحي القرآن ()167 /2
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يوم مات أوىص بنيه باليهودية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة يذكر اهلل تعاىل بنى إرسائيل بتلك الوصية التي
وىص هبا يعقوب عليه السالم بنيه حني حرضته الوفاة ،وأنه أقامهم عىل دين اهلل ،دين
إبراهيم وإسامعيل وإسحق عليهم السالم ،وهو دين اإلسالم.
قال آخر( :)3ذلك أن الدين الذي جاء به حممد  ليس بدعا من الدين ،وإنام هو
امتداد لدين إبراهيم ،الذي وىص به بنيه إسامعيل وإسحق ،والذي وىص به اسحق يعقوب،
كام وىص به يعقوب بنيه ..وإذن فلم يدعي بنو إرسائيل ـ وهو يعقوب ـ أهنم عىل احلق
وحدهم؟ وكيف ودينهم هو فرع من أصل هو دين إبراهيم ،وإسامعيل ،وإسحق؟
قال آخر( :)4إن دعوى أهنم املصطفون وحدهم لدين اهلل دعوى باطلة ،إذ ليس
إبراهيم هلم وحدهم ،وليس دينهم مرياثا من إبراهيم ،مقصورا عىل إرسائيل (يعقوب)
وحده فإن يكن هذا الدين مرياثا ،فقد ذهب إسامعيل بشطره ،عىل حني ذهب اسحق
بالشطر اآلخر.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )5بيان أن دين األنبياء عليهم
السالم مجيعا واحد ،وهو اإلسالم ،وأن ما حصل بعدهم من أتباعهم من الطائفية حتريف
للدين ..وما يصدق عىل أهل الكتاب يصدق عىل الطائفيني من هذه األمة الذين استغنوا
عن اسم اإلسالم بغريه.
الس َف َها ُء ِم َن الن ِ
﴿س َي ُق ُ
َّاس َما
ول ُّ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.40

( )4التفسري القرآين للقرآن ()144 /1

( )2التفسري القرآين للقرآن ()144 /1

( )5سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )3التفسري القرآين للقرآن ()144 /1

539

رش ُق واملَْغ ِْرب هي ِدي من ي َشاء إِ َىل ِرص ٍ
ِ
ِ ِ
اط
َو َّال ُه ْم َع ْن ق ْب َلت ِه ُم ا َّلتي كَا ُنوا َع َل ْي َها ُق ْل هللَِّ املَْ ْ ِ َ
َ ْ َ ُ
َ
ُ َْ
ُم ْست َِقي ٍم﴾ [البقرة]142 :؟
قال أحدهم :روي أنه ملا قدم رسول اهلل  فصىل نحوبيت املقدس ستة عرش شهرا
أو سبعة عرش شهرا وكان رسول اهلل  حيب أن يتوجه نحوالكعبة ،فأنزل اهلل تعاىلَ ﴿ :قدْ
ِ
ِ ِ
احل َرا ِم
الس َامء َف َلنُ َو ِّل َين ََّك ِق ْب َل ًة ت َْر َض َ
ن ََرى َت َق ُّل َ
اها َف َو ِّل َو ْج َه َك َش ْط َر املَْ ْسجد ْ َ
ب َو ْج ِه َك ِيف َّ
ِ
ِ
َاب َل َي ْع َل ُم َ
احل ُّق ِم ْن َر ِّهبِ ْم
َو َح ْي ُث َما ُكنْ ُت ْم َف َو ُّلوا ُو ُج َ
وه ُك ْم َش ْط َر ُه َوإِ َّن ا َّلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
ون َأ َّن ُه ْ َ

َو َما اهللَُّ بِغَافِ ٍل ع ََّام َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [البقرة ،]144 :فقال السفهاء من الناس ـ وهم اليهود ـ ما والهم
عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ ..فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة أخرب اهلل تعاىل رسوله  بام سيقع من
اعرتاض اليهود عىل حتويل القبلة ،قبل وقوعه ،ولقنه احلجة البالغة واحلكمة فيه ،ليوطن
نفسه عليه ،فإن مفاجأة املكروه أشد إيالما ،والعلم به قبل وقوعه يبعد القلق عن النفس،
وليعد اجلواب قبل احلاجة إليه ،واجلواب املعد أقطع حلجة اخلصم.
قال آخر( :)3ويتضمن هذا اجلواب رسا من أرسار الدين كان أهل الكتاب يف غفلة
عنه وجهل به ،وهى أن اجلهات كلها هلل ،فال فضل جلهة عىل أخرى ،فلله أن يأمر بالتوجه
﴿وهللَِّ املَْ ْ ِ
رش ُق َواملَْغ ِْر ُب َف َأ ْين ََام
إىل أى جهة منها وجيعلها قبلة ،وعىل العبد أن يمتثل أمر ربه َ
ج ُه اهللَِّ﴾ [البقرة]115 :
ُت َو ُّلوا َف َث َّم َو ْ

الس َف َها ُء ِم َن الن ِ
﴿س َي ُق ُ
َّاس َما
ول ُّ
قال آخر( :)4وقد بدأ اهلل تعاىل اآلية الكريمة بقولهَ :

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.41

( )3تفسري املراغي ()5 /2

( )2تفسري املراغي ()4 /2

( )4تفسري املراغي ()5 /2
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َو َّال ُه ْم َع ْن ِق ْب َلتِ ِه ُم ا َّلتِي كَا ُنوا َع َل ْي َها﴾ [البقرة ،]142 :أي سيقول الذين خفت أحالمهم،
وامتهنوا عقوهلم بالتقليد واإلعراض عن النظر ،والتأمل من املنكرين تغيري القبلة من
املنافقني واليهود واملرشكني عىل جهة اإلنكار والتعجب :أى شىء جرى هلؤالء املسلمني،
فرصفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ،وهى قبلة النبيني واملرسلني من قبلهم؟
قال آخر( :)1وقد أمر اهلل تعاىل رسوله  بأن يقول ردا عليهمُ ﴿ :ق ْل هللَِّ املَْ ْ ِ
رش ُق
َواملَْغ ِْر ُب﴾ [البقرة ]142 :أي أجبهم بأن اجلهات كلها هلل ،فليست صخرة بيت املقدس بأفضل
من سائر الصخور يف جوهرها ،وليس فيها من املنافع ما ال يوجد يف غريها ،وكذلك الكعبة
والبيت احلرام ،وإنام جيعل اهلل تعاىل للناس قبلة ،لتكون جامعة هلم ىف عبادهتم ،لكن سفهاء
األحالم يظنون أن القبلة أصل يف الدين من حيث هى الصخرة املعينة أو البناء املعني.
قال آخر( :)2ثم قال تعاىل﴿ :هي ِدي من ي َشاء إِ َىل ِرص ٍ
اط ُم ْست َِقي ٍم﴾ [البقرة ]142 :أي
َ ْ َ ُ
َ
َْ
يرشد اهلل من يشاء إرشاده وهدايته إىل الطريق القويم املوصل لسعادة الدارين ،ويلهمهم
ما فيه اخلري هلم ،وهو تارة يكون ىف التوجه إىل بيت املقدس ،وأخرى يف التوجه إىل الكعبة.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة( )3دعوة لألدب مع
اهلل ،وعدم السؤال عن أرسار ترشيعاته مما مل ُيتح للعقول معرفته ،فاهلل اخلالق املبدع أعلم
بخلقه ،وأعلم بأرسار ترشيعه ،واملؤمن يكتفي بثقته بربه عن البحث فيام ال يعنيه.
ِ
َاب َي ْع ِر ُفو َن ُه
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن آ َت ْين ُ
َاه ُم ا ْلكت َ
احل َّق َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ون َأ ْبنَا َء ُه ْم َوإِ َّن َف ِري ًقا ِمن ُْه ْم َل َي ْك ُت ُم َ
ك ََام َي ْع ِر ُف َ
ون﴾ [البقرة]146 :؟
ون ْ َ
قال أحدهم  :روي أهنا نزلت يف مؤمني أهل الكتاب عبد اهلل بن سالم وأصحابه

( )3سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )1تفسري املراغي ()5 /2
( )2تفسري املراغي ()6 /2
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كانوا يعرفون رسول اهلل  بنعته وصفته وبعثه يف كتاهبم كام يعرف أحدهم ولده إذا رآه
مع الغلامن؛ قال عبد اهلل بن سالم :ألنا أشد معرفة برسول اهلل  مني بابني ،قيل له :وكيف
ذاك؟ قال :ألين أشهد أن حممدا رسول اهلل حقا يقينا ،وأنا ال أشهد بذلك عىل ابني ،ألين ال
أدري ما أحدث النساء(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال آخر( :)2هذه اآلية الكريمة متيط اللثام يف الواقع عن حقيقة هامة ،وهي أن
صفات نبي اإلسالم اجلسمية والروحية وخصائصه كانت بقدر من الوضوح يف الكتب
الساموية السابقة ،بحيث ترسم الصورة الكاملة يف أذهان املطلعني عىل هذه الكتب.
قال آخر( :)3وهل من املمكن أن ترصح اآلية الكريمة بوجود اسم النبي وعالماته
يف كتب أهل الكتاب إذا مل تكن بالفعل موجودة عندهم!؟ ..أال يدل عدم معارضة علامء
اليهود هلذا الترصيح ،بل اعرتاف بعضهم به واستسالمهم للحق ،أن اسم النبي اخلاتم
وصفاته كانت معروفة لدهيم!؟
﴿وإِ َّن َف ِري ًقا ِمن ُْه ْم َل َي ْك ُت ُم َ
احل َّق﴾ [البقرة ]146 :أي الذي
قال آخر( :)4ثم قال تعاىلَ :
ون ْ َ
﴿و ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة ]146 :ألهنم ال يملكون
قامت احلجة عليهم به بمعرفته اليقينية َ
أساسا ألية شبهة يف ذلك.
قال اإلمام :بورك فيكم ،ويف اآلية الكريمة بيان لوضوح احلق ملن أعمل عقله ،وختىل
عن هواه ،وأن اجلحود ليس سوى هوى مركب من طباع النفس ،ال من حجج العقول.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ْك ُت ُم َ
ون َما َأنْزَ َل اهللَُّ

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.44

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()421 /1

( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()420 /1

( )4من وحي القرآن ()91 /3
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ون ِيف ُب ُط ِ ِ
ِم َن ا ْلكِت ِ
ون بِ ِه َث َمنًا َقلِ ًيال ُأو َلئِ َك َما َي ْأ ُك ُل َ
رت َ
وهن ْم إِ َّال الن ََّار َو َال ُي َك ِّل ُم ُه ُم اهللَُّ
َاب َو َي ْش َ ُ
ِ
َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َو َال ُيزَ ِّك ِ
يم﴾ [البقرة]174 :؟
يه ْم َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف رؤساء اليهود وعلامئهم ،كانوا يصيبون من سفلتهم
اهلدايا والفضول ،وكانوا يرجون أن يكون النبي املبعوث منهم ،فلام بعث من غريهم خافوا
ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم ،فعمدوا إىل صفة حممد  فغريوها ثم أخرجوها إليهم،
وقالوا :هذا نعت النبي الذي خيرج يف آخر الزمان ،ال يشبه نعت هذا النبي الذي بمكة فإذا
نظرت السفلة إىل النعت املتغري وجدوه خمالفا لصفة حممد  فال يتبعونه(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف اآلية الكريمة حديث عن أهل الكتاب وكتامهنم ما أنزل اهلل
إليهم ..وقد أفاض القرآن الكريم احلديث عن كتامن الوحي ،وإخفاء احلقائق اإلهلية،
واالجتار بالدين ،واستغالل جهل اجلاهلني ،وشدد عىل استحقاق هؤالء الذين يامرسون
هذه األمور ،عقابا أليام ،ألهنم ال يسيئون بذلك إىل أنفسهم فقط ،بل يسيئون إىل احلياة وإىل
الناس كافة ،ألن احلقيقة إذا انطلقت يف احلياة فكرا وممارسة ،فسوف تفتح للناس أبواب
اخلري والتقدم ،وتدفع احلياة إىل النمو واالزدهار وخترجها من الظلامت إىل النور.
قال آخر( :)3وهذا ما نلمحه يف كل اآليات التي تتحدث عن الذين يكتمون وحي
اهلل ،ويتاجرون به بطريقة حتريفية ،فتتوعدهم بأن هذا الذي يأكلونه ثمنا للتحريف سوف
يتحول إىل نار حترق أجسامهم وبطوهنم ،وسوف يقفون يوم القيامة موقف اخلزي عندما
يواجهون إعراض اهلل عنهم املتمثل يف عدم التفاته إليهم بالكالم ،وعدم تزكيته هلم بالرمحة

( )3من وحي القرآن ()195 /3

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.48
( )2من وحي القرآن ()195 /3
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والرضوان واللطف العميم ،ويف إردائهم يف العذاب األليم.
قال آخر( :)1ثم تثري انحرافهم عن اخلط املستقيم الذي يسري عليه الناس يف
مواجهتهم لقضايا املصري يف حسابات الربح واخلسارة ،انطالقا من الشعور الداخيل
باحلاجة إىل النجاة من كل العواقب الوخيمة التي تعرض اإلنسان للهالك والعذاب ،فقد
واجه هؤالء قضية اهلدى والضالل كخطني متعاكسني يف احلياة ،وكان بإمكاهنم اختيار خط
اهلدى الذي جيلب هلم اخلري والنور والفالح ،ولكنهم استبدلوا به الضاللة التي توقعهم يف
الرش والظالم واخلرسان ،كام أهنم واجهوا قضية أسباب العذاب وأسباب املغفرة ،وكان
من املمكن أن يأخذوا بأسباب املغفرة يف طاعة اهلل وحمبته ،ويرتكوا األخذ بأسباب العذاب
يف معصية اهلل وسخطه ،ولكنهم فضلوا العذاب عىل املغفرة.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة حتذير من كتم احلق
مطلقا ،أو لغاية من الغايات واألهواء ..وأن من يفعل ذلك ،ويكون سببا يف تضليل اخللق،
سيتحمل أوزارهم مجيعا.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل لِ َّل ِذي َن َك َف ُروا َس ُت ْغ َل ُب َ
ون
ْرش َ
ون إِ َىل َج َهن ََّم َوبِئ َْس املِْ َها ُد﴾ [آل عمران]12 :؟
َو ُحت َ ُ
قال أحد هم :روي أهنا نزلت يف هيود املدينة ،ذلك أهنم قالوا ملا هزم اهلل املرشكني
يوم بدر :هذا واهلل النبي األمي الذي برشنا به موسى ،ونجده يف كتابنا بنعته وصفته ،وإنه
ال ترد له راية ،فأرادوا تصديقه واتباعه ،ثم قال بعضهم لبعض :ال تعجلوا حتى ننظر إىل
وقعة له أخرى فلام كان يوم أحد ونكب أصحاب رسول اهلل  شكوا ،وقالوا :ال واهلل ما
هو به ،وغلب عليهم الشقاء فلم يسلموا ،وكان بينهم وبني رسول اهلل  عهد إىل مدة،
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فنقضوا ذلك العهد ،وانطلق كعب بن األرشف يف ستني راكبا إىل أهل مكة أيب سفيان
وأصحابه فوافقوهم وأمجعوا أمرهم ،وقالوا :لتكونن كلمتنا واحدة ،ثم رجعوا إىل املدينة،
فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أنه ملا أصاب رسول اهلل  قريشا ببدر ،فقدم املدينة مجع
اليهود وقال :يا معرش اليهود احذروا من اهلل مثل ما نزل بقريش يوم بدر ،وأسلموا قبل أن
ينزل بكم ما نزل هبم ،فقد عرفتم أين نبي مرسل ،جتدون ذلك يف كتابكم وعهد اهلل إليكم،
فقالوا :يا حممد ،ال يغرنك أنك لقيت قوما أغامرا ال علم هلم باحلرب ،فأصبت فيهم فرصة،
أما واهلل لوقاتلناك لعرفت أنا نحن الناس ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3مع ما ذكره إخواننا يف سبب النزول يتضح أن الكفار املغرورين
بأمواهلم وأوالدهم ،وعددهم وعدهتم كانوا يتوقعون هزيمة املسلمني ،لكن القرآن الكريم
يرصح يف هذه اآلية الكريمة بأهنم سيغلبون ،وخياطب النبي  بأن خيربهم بذلك وأن
عاقبتهم يف الدنيا واآلخرة ليست سوى اهلزيمة والذل والعذاب األليمُ ﴿ :ق ْل لِ َّل ِذي َن َك َف ُروا
ِ
ْرش َ
َس ُت ْغ َل ُب َ
ْس املْ َها ُد﴾ [آل عمران]12 :
ون إِ َىل َج َهن ََّم َوبِئ َ
ون َو ُحت َ ُ
قال آخر( :)4وبذلك ،فاآلية الكريمة تندرج ضمن أخبار غيبية كثرية يف القرآن
الكريم ،وهي تعترب من أدلة إعجازه ..ففيها يبرش اهلل تعاىل نبيه  باالنتصار عىل مجيع
األعداء ،وينذر الكافرين بأهنم فضال عن اندحارهم يف هذه الدنيا ،فإن هلم يف اآلخرة رش
مصري ،و إذا الحظنا سبب نزول اآلية ،وكوهنا نزلت بعد فشل املسلمني يف أحد ،وظهور
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ضعفهم الظاهري ،وازدياد قوة األعداء باحتادهم وتكاتفهم فإن هذا التنبؤ الرصيح وعىل
﴿س ُت ْغ َل ُب َ
ون﴾ [آل عمران ]12 :يكون أمرا مثريا لإلنتباه ..ومن
األخص عن املستقبل القريبَ :
ه نا يمكن اعتبار هذه اآلية من آيات إعجاز القرآن ،لوجود هذا التنبؤ عن املستقبل فيه ،يف
الوقت الذي ال تشري فيه الظواهر إىل احتامل انتصار املسلمني عىل الكفار واليهود.
قال آخر( :)1ومل متض فرتة طويلة حتى حتققت نبوءة اآلية وهزم هيود املدينة (بنو
قريضة ،وبنو النضري) ،ويف خيرب ـ أهم معقل من معاقلهم ـ اندحروا وتالشت قواهم .كام
هزم املرشكون يف فتح مكة هزيمة نكراء.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة تبشري للمؤمنني بأن النرص
حليفهم ،ألن اهلل معهم ،حتى لو كان ذلك النرص دخوهلم اجلنة ،وحتذير للجاحدين الذين
هيتمون باملكاسب املحدودة أن مصريهم اهلزيمة واخلذالن يف النهاية ،فجهنم تنتظرهم.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
﴿ش ِهدَ اهللَُّ َأ َّن ُه َال إِ َل َه إِ َّال ُهو
ط َال إِ َله إِ َّال ُهوا ْلع ِزيزُ ْ ِ
واملَْ َالئِ َك ُة و ُأو ُلو ا ْل ِع ْل ِم َقائِام بِا ْل ِقس ِ
يم﴾ [آل عمران]18 :؟
َ
َ
َ
َ
احلك ُ
َ
ْ
ً
قال أحدهم :روي أنه ملا ظهر رسول اهلل  باملدينة قدم عليه حربان من أحبار أهل
الشام ،فلام أبرصا املدينة ،قال أحدمها لصاحبه :ما أشبه هذه املدينة بصفة مدينة النبي الذي
خيرج يف آخر الزمان ،فلام دخال عىل النبي  عرفاه بالصفة والنعت ،فقاال له :أنت حممد؟
قال( :نعم) ،قاال :وأنت أمحد؟ قال( :نعم) ،قاال :إنا نسألك عن شهادة ،فإن أنت أخربتنا
هبا آمنا بك وصدقناك ،فقال هلام رسول اهلل ( :سالين) ،فقاال :أخربنا عن أعظم شهادة
يف كتاب اهلل فأنزل اهلل تعاىل اآلية ،فأسلم الرجالن وصدقا برسول اهلل .)2( 
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
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قال أحدهم( :)1القرآن الكريم يواجه املنكرين الكافرين باهلل بعدة أساليب يف تقريره
حلقيقة الوحدانية ،فقد يتمثل ذلك يف طريقة االستدالل العقيل ،وقد يتخذ أسلوب الدليل
االستقرائي الذي يدعو إىل السري يف األرض والتأمل يف خلق اهلل ،وقد يتمثل يف األسلوب
الذي يوحي هبا يف جمال اإلعالن بأهنا احلقيقة احلارضة التي تعرب عن نفسها من دون حاجة
إىل دليل ،متاما كام هي األمور احلسية التي تثبت باحلس ،كام يف هذه اآلية الكريمة ،والتي
تبدأ املوضوع بشهادة اهلل أنه الواحد الذي ال إله إال هو يف حضور احلقيقة يف ذاته ،وشهادة
املالئكة يف إدراكهم لعظمة اهلل من خالل منازل القرب إىل مواطن عظمته ،وأويل العلم يف
ما يقودهم إليه العلم من اإلحساس اليقيني هبذه احلقيقة ..ويف ذلك إحياء بأن املنكرين
الذين ال يشهدون هبذه احلقيقة ال ينطلقون من علم ،بل يتحركون يف متاهات اجلهل.
قال آخر( :)2والقيام بالقسط ،وهو العدل ،هو من لوازم الوحدانية التي توحي
بالقوة املطلقة والغنى املطلق الذي يملك كل َشء ،وال حيتاج شيئا ،فكيف يمكن أن يظلم،
والظلم هو عقدة الضعيف ،كام ورد يف دعاء عن اإلمام الباقر عقيب صالة الليل( :وقد
علمت يا إهلي أنه ليس يف نقمتك عجلة ،وال يف حكمك ظلم ،وإنام يعجل من خياف املوت
وإنام حيتاج إىل الظلم الضعيف ،وقد تعاليت يا إهلي عن ذلك علوا كبريا)( ،)3وعىل هذا،
فإن الشهادة بالوحدانية تستتبع الشهادة بأن اهلل هو القائم بالقسط ..وقد كررت اآلية كلمة
التوحيد لتقرير العقيدة الواضحة من خالل هذه الشهادة العظيمة...
قال آخر( :)4وهو العزيز احلكيم ،فال جمال لالنتقاص من عزته من قبل أي أحد من
خلقه يف كل ما يفعله وما يقوله ،وال جمال للتشكيك يف حكمته يف ما خلق ودبر ويف ما نظم
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للحياة من قوانني كونية يف ظواهر الكون ومن قوانني رشعية يف ترشيع احلياة لإلنسان.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة إشارة إىل أن الرباهني
والشواهد كلها تدل عىل اهلل ،وعىل عدله ومجيع أسامئه احلسنى ..وال عربة بأدعياء العلم
اجلاحدين لذلك؛ فالعلم الذي يبعد صاحبه عن اهلل جهل.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر إِ َىل ا َّل ِذي َن ُأو ُتوا ن َِصي ًبا ِم َن
َاب ُيدْ ع َْو َن إِ َىل كِت ِ
ا ْلكِت ِ
َاب اهللَِّ لِ َي ْح ُك َم َب ْين َُه ْم ُث َّم َيت ََو َّىل َف ِر ٌيق ِمن ُْه ْم َو ُه ْم ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ [آل عمران:
]23؟
قال أحدهم :روي أن النبي  عندما دعا اليهود إىل اإلسالم قال له النعامن بن
أوىف :هلم يا حممد نخاصمك إىل األحبار ،فقال رسول اهلل ( :بل إىل كتاب اهلل) ،فقال:
بل إىل األحبار ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أن رسول اهلل  دخل بيت املدراس عىل مجاعة من اليهود،
فدعاهم إىل اهلل ،فقال له نعيم بن عمروواحلارث بن زيد :عىل أي دين أنت يا حممد؟ فقال:
(عىل ملة إبراهيم) ،قاال :إن إبراهيم كان هيوديا ،فقال رسول اهلل ( :فهلموا إىل التوراة
فهي بيننا وبينكم فأبيا عليه) ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف هذه اآلية الكريمة حديث عن أهل الكتاب الذين كانوا يتوسلون
بالتربيرات واألسباب الواهية لتفادي تطبيق أحكام اهلل ،مع أن كتاهبم كان رصحيا يف بيان
حكم اهلل بغري إهبام ،وقد دعوا للخضوع للحكم املوجود يف كتاهبم ﴿ َأ َمل ْ ت ََر إِ َىل ا َّل ِذي َن ُأو ُتوا
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َاب ُيدْ ع َْو َن إِ َىل كِت ِ
ن َِصي ًبا ِم َن ا ْلكِت ِ
َاب اهللَِّ لِ َي ْح ُك َم َب ْين َُه ْم﴾ [آل عمران ،]23 :لكن عصياهنم كان
ظاهرا ومصحوبا باإلعراض والطغيان واختاذ موقف املعارض ألحكام اهلل ﴿ ُث َّم َيت ََو َّىل َف ِر ٌيق
ِمن ُْه ْم َو ُه ْم ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ [آل عمران]23 :
قال آخر( :)1وقد ذكر اهلل تعاىل يف اآلية التالية هلا رشح سبب عصياهنم ومتردهم،
وهو أهنم كانوا حيملون فكرة خاطئة عن أنفسهم ،وهي كوهنم من عنرص ممتاز ،وهم اليوم
أيضا حيملون هذه الفكرة الباطلة الواضحة يف كتاباهتم الدالة عىل االستعالء العنرصي،
حيث كانوا يظنون أن هلم عالقة خاصة باهلل سبحانه ،حتى أهنم سموا أنفسهم (أبناء اهلل)
كام ينقل القرآن الكريم ذلك عىل لسان اليهود والنصارى ،وقوهلم﴿ :ن َْح ُن َأ ْبنَا ُء اهللَِّ
َو َأ ِح َّباؤُ ُه﴾ [املائدة ،]18 :وبناء عىل ذلك كانوا يرون ألنفسهم حصانة جتاه العقوبات الربانية،
وكانوا ينسبون ذلك إىل اهلل نفسه ،لذلك كانوا يعتقدون أهنم لن يعاقبوا عىل ذنوهبم يوم
ٍ
َّار إِ َّال َأ َّيا ًما َم ْعدُ و َدات﴾ [آل عمران]24 :
القيامة إال أليام معدوداتَ ﴿ :قا ُلوا َل ْن َمت َ َّسنَا الن ُ
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة دليل عىل أن املرجعية
العظمى يف كل َشء ،وألي دين ،لكتاب اهلل وكلامته املقدسة ،ومن أعرض عنها ،وقع يف
االنحراف والضاللة.
ِ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِ َّن َأ ْو َىل الن ِ
يم َل َّل ِذي َن
َّاس بِإِ ْب َراه َ
ا َّت َب ُعو ُه َو َه َذا النَّبِ ُّي َوا َّل ِذي َن آ َمنُوا َواهللَُّ َو ِ ُّيل املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [آل عمران]68 :؟
قال أحدهم :روي أن رؤساء اليهود قالوا :واهلل يا حممد لقد علمت أنا أوىل بدين
إبراهيم منك ومن غريك ،وأنه كان هيوديا ،وما بك إال احلسد ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
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قال أحدهم( : )1بعد أن أبطل اهلل سبحانه دعوى اليهود والنصارى بنسبتهم إىل
إبراهيم ،الذي يدينون بغري ما كان يدين به ،من توحيد اهلل ،توحيدا خالصا مطلقا ،بني اهلل
سبحانه يف هذه اآلية الكريمة من هم أوىل الناس بإبراهيم وباالنتساب إليه ،وبوصل دينهم
بدينه ،فأوىل الناس بتلك النسبة هلو النبي  والذين آمنوا ..إذ كان دين حممد  هو اإلسالم
هلل ،واإلقرار بوحدانيته ،وكذلك إيامن املؤمنني بمحمد  ..فكل من كان عىل إيامن باهلل
كهذا اإليامن فهو أحق الناس بإبراهيم ،وأقرهبم نسبا إليه.
﴿واهللَُّ َو ِ ُّيل املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [آل عمران ]68 :مع ما فيه من فضل
قال آخر( :)2وىف قوله تعاىلَ :
سابغ عىل املؤمنني بوالية اهلل هلم ،وضمهم إىل جناب رمحته ،فيه زجر ألهل الكتاب وتشنيع
عليهم ،وطرد هلم من والية اهلل هلم ،ومن قبوهلم ىف املقبولني من عباده املؤمنني﴿ :اهللَُّ َو ِ ُّيل
ا َّل ِذين آمنُوا ُخي ِْرجهم ِمن ال ُّظ ُلام ِ
ت إِ َىل الن ِ
وهنُ ْم
ُّور َوا َّل ِذي َن َك َف ُروا َأ ْولِ َياؤُ ُه ُم ال َّطا ُغ ُ
ُ ُ ْ َ
وت ُخي ِْر ُج َ
َ
َ َ
ِ
ِ ِ
اب الن ِ
ِم َن الن ِ
يها َخالِدُ َ
ون﴾ [البقرة]257 :
َّار ُه ْم ف َ
ُّور إِ َىل ال ُّظ ُل َامت ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة حتذير من الدعاوى
الكاذبة ،وتزكية النفس بالباطل؛ فال يمثل أهل احلق إال من التزم باحلق.
﴿و َقا َل ْت َطائِ َف ٌة ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ِآمنُوا بِا َّل ِذي ُأن ِْز َل ع ََىل ا َّل ِذين آمنُوا وجه النَّه ِار وا ْك ُفروا ِ
آخ َر ُه َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
ون﴾ [آل عمران:
َ َ َ ْ َ َ َ ُ
]72؟
قال أحدهم :روي أنه تواطأ اثنا عرش حربا من هيود خيرب وقرى عرينة ،وقال
بعضهم لبعض :ادخلوا يف دين حممد أول النهار باللسان دون االعتقاد ،واكفروا به يف آخر
النهار وقولوا :إنا نظرنا يف كتبنا وشاورنا علامءنا فوجدنا حممدا ليس بذلك وظهر لنا كذبه
( )2التفسري القرآين للقرآن ()489 /2
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وبطالن دينه ،فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه يف دينهم ،وقالوا :إهنم أهل كتاب وهم أعلم
به منا ،فريجعون عن دينهم إىل دينكم ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية ،وأخرب به نبيه حممدا 
واملؤمنني(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2تكشف هذه اآلية الكريمة عن خطة هدامة من خطط اليهود ،فهي
تذكرهم أهنم ـ ولكي يزلزلوا بنية اإليامن اإلسالمي ـ توسلوا بكل وسيلة ممكنة ،ومن ذلك
أن ﴿ َطائِ َف ٌة ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب﴾ [آل عمران ]72 :اتفقوا أن يؤمنوا بام أنزل عىل املسلمني يف أول
﴿آمنُوا بِا َّل ِذي ُأن ِْز َل ع ََىل ا َّل ِذين آمنُوا وجه النَّه ِار وا ْك ُفروا ِ
النهار ويرتدوا عنه يف آخره ِ
آخ َر ُه﴾
َ َ َ ْ َ َ َ ُ
[آل عمران]72 :

قال آخر( :)3ولعل املقصود من أول النهار وآخره قرص املدة بني إيامهنم وارتدادهم،
سواء أكان ذلك يف أول النهار حقا أم يف أي وقت آخر ..وقرص هذه املدة يوحي إىل اآلخرين
بأن يظنوا أن هؤالء كانوا يرون اإلسالم شيئا عظيام قبل الدخول فيه ،لكنهم بعد أن أسلموا
وجدوه شيئا آخر قد خيب آماهلم ،فارتدوا عنه.
قال آخر( :)4والشك أن هذه املؤامرة كانت ستؤثر يف نفوس ضعفاء اإليامن ،خاصة
وأن أولئك اليهود كانوا من األحبار العلامء ،وكان اجلميع يعرفون عنهم أهنم عاملون
بالكتب الساموية وبعالئم خاتم األنبياء ..فإيامهنم ثم كفرهم كان قادرا عىل أن يزلزل إيامن
املسلمني اجلديد ،لذلك كانوا يعتمدون كثريا عىل خطتهم املاهرة هذه ،وقوله تعاىل:
﴿ َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
ون﴾ [آل عمران ]72 :دليل عىل أملهم هذا.
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قال آخر( :)1وكانت خطتهم تقتيض أن يكون إيامهنم باإلسالم ظاهريا ،وأن يبقى
﴿و َال ُتؤْ ِمنُوا إِ َّال َملِ ْن تَبِ َع ِدينَ ُك ْم﴾ [آل عمران ،]73 :وهلذا روي أن هيود
إرتباطهم باتباع دينهمَ ،
خيرب أوصوا هيود املدينة بذلك لئال يقع القريبون من رسول اهلل  حتت تأثريه فيؤمنوا به
حقا ،ألهنم كانوا يعتقدون أن النبوة جيب أن تكون يف العنرص اليهودي ،فإذا ظهر نبي فالبد
أن يكون هيوديا.
قال آخر( :)2ويرى بعض املفرسين أن مجلة َ
﴿ال ُتؤْ ِمنُوا﴾ [آل عمران ]72 :من اإليامن
الذي يعني (الوثوق واإلطمئنان) كام هو أصل الكلمة اللغوي ..وبناء عىل ذلك يكون
املعنى :هذه املؤامرة جيب أن تبقى مكتومة ورسية ،وأن ال يعلم هبا أحد من غري اليهود،
حتى املرشكني ،لئال تنكشف وحتبط ،ففضح اهلل هذه املؤامرة وفضحهم ،ليكون ذلك درس
عربة للمؤمنني ،ودرس هداية للمعاندين.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة حتذير من الكيد واملكر
واملؤامرات ،ودعوة إلعامل العقل والوعي والبصرية ..وفيها دعوة لالجتهاد يف الوصول
إىل احلق ،ال إىل التقليد فيه.
ت ا ْليهود َليس ِ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :و َقا َل ِ
ت الن ََّص َارى
َ
َُ ُ َْ
ت ا ْليهود ع ََىل ََش ٍء و ُهم ي ْت ُل َ ِ
ت النَّصارى َليس ِ
ع ََىل ََش ٍء و َقا َل ِ
َاب ك ََذلِ َك َق َال ا َّل ِذي َن َال
ون ا ْلكت َ
ْ َ ْ َ
َُ ُ
ْ َ
َ َ َْ
ون ِم ْث َل َقو ِهلم َفاهللَُّ َحي ُكم بينَهم يوم ا ْل ِقيام ِة فِيام كَا ُنوا فِ ِ
خيتَلِ ُف َ
َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة]113 :؟
يه َ ْ
ْ ُ َْ ُ ْ َْ َ َ َ َ
ْ ْ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف هيود املدينة ونصارى نجران ،ذلك أن وفد نجران
ملا قدموا عىل رسول اهلل  أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواهتم ،فقالت
اليهود :ما أنتم عىل َشء من الدين وكفروا بعيسى واإلنجيل ،وقالت هلم النصارى :ما أنتم
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()556 /2
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عىل َشء من الدين ،فكفروا بموسى والتوراة ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2ذكر اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة تضليل اليهود للنصارى
وتضليل النصارى هلم كذلك ،مع أن كتاب اليهود أصل لكتاب النصارى ،وكتاب
النصارى متمم لكتاب اليهود.
ِ

ِ

ٍ

َشء﴾ [البقرة:
قال آخر( :)3فمعنى قوله تعاىلَ :
﴿و َقا َلت ا ْل َي ُهو ُد َل ْي َست الن ََّص َارى ع ََىل َ ْ

 ]113أهنم ليسوا عىل شىء من الدين يعتد به ،فهم قد كفروا باملسيح عليه السالم مع أهنم
يتلون التوراة التي تبرش به وتذكر من األوصاف ما ال ينطبق إال عليه ،وال يزالون إىل اليوم
يدعون أن املسيح املبرش به فيها ملا يأت بعد ،وينتظرون ظهوره وإعادته امللك إىل شعب
ِ
ِ
َش ٍء﴾ [البقرة ]113 :أي ليسوا عىل شىء من
إرسائيلَ ..
﴿و َقا َلت الن ََّص َارى َل ْي َست ا ْل َي ُهو ُد ع ََىل َ ْ
الدين الصحيح ،ومن ثم أنكروا نبوة املسيح املتمم لرشيعتهم.
قال آخر( :)4ثم قال تعاىل﴿ :و ُهم ي ْت ُل َ ِ
َاب﴾ [البقرة ]113 :أي قالوا ذلك وكتاب
ون ا ْلكت َ
َ ْ َ
كل من الفريقني ينطق بغري ما يعتقدون ،فالتوراة تبرش برسول منهم يأتى بعد موسى،
لكنهم خالفوها ومل يؤمنوا به ،واإلنجيل يقول :إنه املسيح جاء متمام لناموس موسى ال
ناقضا له ،وهم قد نقضوه ..أي إن دينهم واحد ترك بعضهم أوله ،وبعضهم آخره ومل يؤمن
به كله أحد منهم ،والكتاب الذي يتلونه حجة عليهم شاهد عىل كذهبم.
قال آخر( :)5ثم بني اهلل تعاىل أهنم ليسوا ببدع فيام يقولون ،بل قبلهم أمم قالت مثل
مقالتهم ،فقال﴿ :ك ََذلِ َك َق َال ا َّل ِذي َن َال َي ْع َل ُم َ
ون ِم ْث َل َق ْو ِهل ْم﴾ [البقرة ]113 :أي مثل هذا القول
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الذي مل يبن عىل برهان ،قال اجلهلة من عبدة األوثان ألهل كل دين :لستم عىل شىء واحلق
وراء هذه املزاعم ،فهو إيامن خالص وعمل صالح لو عرفه الناس حق املعرفة ملا تفرقوا وال
اختلفوا ىف أصوله ،لكنهم تعصبوا ألهوائهم فاختلفوا فيه وتفرقوا طرائق قدداَ ﴿ ..فاهللَُّ
َحي ُكم بينَهم يوم ا ْل ِقيام ِة فِيام كَا ُنوا فِ ِ
خيتَلِ ُف َ
ون﴾ [البقرة ]113 :فهو العليم بام عليه كل فريق من
يه َ ْ
ْ ُ َْ ُ ْ َْ َ َ َ َ
حق أو باطل ،فيحق احلق وجيعل أهله يف النعيم ويبطل الباطل ،ويلقى أهله ىف سواء
اجلحيم.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة حتذير من الدعاوى وتزكية
النفس وتصنيف اخللق بالباطل؛ فاهلل هو الذي يصنف عباده ،وينزهلم منازهلم ،والعاقل هو
الذي يشتغل بنفسه ،ال بغريه.
﴿و َل ْن ت َْر َىض َعن َْك ا ْل َي ُهو ُد َو َال
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
الن ََّص َارى َحتَّى َتتَّبِ َع ِم َّلت َُه ْم ُق ْل إِ َّن ُهدَ ى اهللَِّ ُه ْ
واهلُدَ ى َو َلئِ ِن ا َّت َب ْع َت َأ ْه َوا َء ُه ْم َب ْعدَ ا َّل ِذي َجا َء َك
ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َما َل َك ِم َن اهللَِّ ِم ْن َو ِ ٍّيل َو َال ن َِص ٍري﴾ [البقرة]120 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف شأن القبلة ،ذلك أن هيود املدينة ونصارى نجران
كانوا يرجون أن يصيل النبي  إىل قبلتهم فلام رصف اهلل القبلة إىل الكعبة شق ذلك عليهم،
فيئسوا منه أن يوافقهم عىل دينهم ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم(:)2الظاهر من اآلية الكريمة أن اهلل تعاىل يريد أن يقدم للمسلمني ـ من
خالل النبي



ـ الوعي العميق للواقع الذي حييط هبم ،سواء يف ذلك الواقع املتمثل

باألشخاص الذين خيالفوهنم يف الدين ،أو املتمثل باألحداث واألوضاع املحيطة هبم،
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ليكونوا عىل معرفة عميقة شاملة ملا حوهلم ،مما جينبهم خطر الوقوع يف جتربة املعرفة التي قد
تعرضهم للهالك ،وتدفعهم إىل السري يف وضوح الرؤية بعيدا عن االنفعاالت الرسيعة
واألوهام الطائرة.
قال آخر( :)1وقد يكون األساس يف اختيار النبي للخطاب ،ثم اتباع أقسى األساليب
شدة يف خطاب اهلل له ،هو اإلحياء بأن هذه القضية هي من القضايا التي تبلغ مرحلة كبرية
من األمهية واخلطورة ،باملستوى الذي ال يمكن فيها مراعاة جانب أي شخص ،وإن كان
يف مستوى عظمة النبي  ،ألن عظمة األشخاص وقداستهم مستمدة من طاعتهم هلل يف ما
يريد ويف ما ال يريد ،فإذا انحرفوا عن اخلط ـ ولن ينحرفوا عنه ـ سقطت عظمتهم وحتولوا
إىل أشخاص عاديني خاطئني ،ال يملكون ألنفسهم من دون اهلل وليا وال نصريا.
قال آخر( :)2ويعترب هذا األسلوب من األساليب البارزة يف القرآن يف القضية التي
تتخذ جانب اخلطورة عىل أساس العقيدة وصدقها وسالمتها من االنحراف ،وذلك كام يف
ِ
﴿و َل ْو َت َق َّو َل َع َل ْينَا َب ْع َض
رشك َ
ْت َل َي ْح َب َط َّن ع ََم ُل َك﴾ [الزمر ،]65 :وقولهَ :
قوله تعاىلَ ﴿ :لئ ْن َأ ْ َ
ِ
ِ
ني ُثم َل َق َط ْعنَا ِمنْ ُه ا ْل َوتِنيَ َفام ِمنْ ُكم ِم ْن َأ َح ٍد َعنْ ُه َح ِ
ْاألَ َق ِ
او ِ
ن﴾ [احلاقة:
اج ِزي َ
ْ
َ
يل َألَ َخ ْذنَا منْ ُه بِا ْل َيم ِ َّ
 44ـ ]47

قال آخر( :)3ولذلك ،فإن هذه اآلية الكريمة عاجلت قضية من أخطر القضايا التي
قد تواجه العاملني يف سبيل اهلل يف عالقتهم بالكافرين واملنافقني والفاسقني ،فقد يستسلم
العاملون حلالة نفسية طاهرة يعيشون فيها األمل الكبري هبداية هؤالء املعادين لإلسالم من
خالل األساليب التي يتبعوهنا إزاء املسلمني يف ما يقدمونه من تربيرات ،ويف ما يثريونه من
انفعاالت وعواطف ،ويف ما يوحون به من أفكار محيمة توحي بقرهبم إىل احلق ،وذلك من
( )3من وحي القرآن ()195 /2
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خالل بعض املواقف التي يتقدمون هبا يف بعض مراحل الطريق ،مما خيلق انطباعا بأهنم
يتقدمون إىل احلق ،وقد ختلق هذه احلالة حالة أخرى ،وهي الرغبة يف إرضاء هؤالء ببعض
الكلامت واملواقف طمعا يف احلصول عىل صداقتهم أو رضاهم ،مما يستدعي من املسلمني
تقديم تنازالت فكرية أو عملية يف حاالت معينة.
قال آخر( :)1وقد وقع الكثريون من العاملني يف هذا الرشك الشيطاين الذي ينصبه
أعداء اهلل ،فاستطاعوا أن جيروهم إىل تقديم بعض التنازالت عىل حساب سالمة اإلسالم
يف عقيدته ورشيعته ومواقعه ،مما أعطاهم ـ يف نظر البسطاء من املسلمني ـ صفة الرشعية
ملبادئهم ،وأغراهم ـ بالتايل ـ باملطالبة بتنازالت جديدة تبعا حلاجة الظروف املوضوعية
لذلك ،وكانت النتيجة هي إعطاء أعداء الدين فرصة للتقدم وللحصول عىل الرشعية،
وخسارة املسلمني لكثري من املواقع الفكرية والعملية ،من خالل الفكرة التي أوحت هبا
هذه التنازالت ،وهي أن من املمكن للمسلم املحافظة عىل إسالمه ،مع التنازل عن بعض
جوانب عقيدته ورشيعته.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة حتذير من ترك احلق واملهادنة
فيه طلبا لكثرة األتباع؛ فاحلق عزيز وكريم ،وصاحب احلق ال هيمه كثرة املوالني أو املعادين.
اجلنَّ َة إِ َّال َم ْن
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
﴿و َقا ُلوا َل ْن َيدْ ُخ َل ْ َ
َان ُهودا َأونَصارى تِ ْل َك َأمانِيهم ُق ْل َها ُتوا بر َها َن ُكم إِ ْن ُكنْ ُتم ِ ِ
صادقنيَ ﴾ [البقرة]111 :
ْ َ
ك َ ً
ْ
ُْ
َ ُّ ُ ْ
َ َ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف رؤوس هيود املدينة ،ويف نصارى أهل نجران؛ ذلك
أهنم خاصموا املسلمني يف الدين ،كل فرقة تزعم أهنا أحق بدين اهلل تعاىل من غريها ،فقالت
اليهود :نبينا موسى أفضل األنبياء ،وكتابنا التوراة أفضل الكتب ،وديننا أفضل األديان،
( )1من وحي القرآن ()195 /2
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وكفرت بعيسى واإلنجيل وحممد والقرآن وقالت النصارى :نبينا عيسى أفضل األنبياء
وكتابنا اإلنجيل أفضل الكتب وديننا أفضل األديان وكفرت بمحمد والقرآن ،وقال كل
واحد من الفريقني للمؤمنني :كونوا عىل ديننا فال دين إال ذلك ودعوهم إىل دينهم(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2هذه اآلية الكريمة حتكي موقفا من مواقف أهل الكتاب ـ اليهود
والنصارى ـ إزاء املسلمني ..فاليهود يقولون :ال يدخل اجلنة إال من كان عىل اليهودية،
والنصارى يقولون :ال يدخل اجلنة إال من كان عىل النرصانية ..أي أن كل فريق منهام يرى
أن دينه الذي يدين به هو احلق ،وال دين حق غريه ،وأن قبلته التي يصىل عليها هى القبلة
احلق ،وال قبلة حق غريها ..وتلك أمانى وأحالم ،ال برهان عليها..
قال آخر( :)3ذلك أن دين اهلل واحد ،يلتقى عنده املؤمنون مجيعا ،وترتجم عنه
رساالت الرسل ودعوات األنبياء مجيعا ،فمن آمن باهلل وأسلم وجهه له ،دون التفات إىل
سواه ،ثم استقام عىل طريق احلق ،فامتثل أوامر اهلل ،واجتنب نواهيه ..من فعل ذلك فهو
املؤمن حقا ،املوعود من اهلل باجلزاء احلسن واجلنة التي عرضها السموات واألرض.
قال آخر( :)4ثم قال تعاىل ردا عليهم﴿ :تِ ْل َك َأ َمانِ ُّي ُه ْم﴾ [البقرة ،]111 :أي لكل إنسان
مطلق احلرية يف متني ما يشاء لنفسه ،فإن مساحة األماين الذاتية واسعة سعة اخليال ،فإذا
كانت كلامهتم هذه من وحي التمنيات ،فلتكن هلم حريتهم يف إطالقها كام يريدون ،وإذا
كانت من وحي العقيدة التي حتدد لإلنسان مصريه الذي يبني عليه حياته ،فلتكن املواجهة
من باب النصيحة والتحديُ ﴿ ..ق ْل َها ُتوا ُب ْر َها َن ُك ْم﴾ [البقرة ]111 :عىل ذلك ،بتقديم األسس

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.40
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العقيدية التي حتدد لإلنسان قضية املصري يف اآلخرة من اجلنة والنار﴿ ،إِ ْن ُكنْ ُتم ص ِ
اد ِقنيَ ﴾
ْ َ
[البقرة ]111 :يف هذه الدعوى ،ألن الصدق يتطلب اإلثبات الذي ترتكز عليه القناعة العقلية
والوجدانية ،وهذا ما يفقده هؤالء يف ما يملكونه من وسائل اإلقناع واإلثبات.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )1حتذير من األماين والدعاوى
اخلالية من احلجج والرباهني ..فاهلل هو صاحب اجلنة والنار ،وال حيق ألحد أن يدعي أنه
من أهل أحدمها ،بل اهلل هو الذي حيكم له بذلك.
ِ
ِ
َان لِ َب َ ٍ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ما ك َ
َاب
رش َأ ْن ُيؤْ ت َي ُه اهللَُّ ا ْلكت َ
َّاس ُكو ُنوا ِعبادا ِيل ِمن د ِ
ول لِلن ِ
احلُك َْم َوالنُّ ُب َّو َة ُث َّم َي ُق َ
َو ْ
ون اهللَِّ َو َلكِ ْن ُكو ُنوا َر َّبانِ ِّينيَ بِ َام ُكنْ ُت ْم
ْ ُ
َ ً
ُتع ِّلم َ ِ
َاب َوبِ َام ُكنْ ُت ْم تَدْ ُر ُس َ
ون﴾ [آل عمران]79 :؟
ون ا ْلكت َ
َ ُ
قال أحدهم :روي أن بعض أهل الكتاب قالوا :يا حممد أتريد أن نعبدك ونتخذك
ربا؟ فقال رسول اهلل ( :معاذ باهلل أن يعبد غري اهلل أونأمر بعبادة غري اهلل ،ما بذلك بعثني،
وال بذلك أمرين) ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)2
قال آخر :ومثله ما روي أن رجال قال :يا رسول اهلل نسلم عليك كام يسلم بعضنا
عىل بعض ،أفال نسجد لك؟ قال( :ال ينبغي أن يسجد ألحد من دون اهلل ،ولكن أكرموا
نبيكم واعرفوا احلق ألهله) ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)3
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4هذه اآلية الكريمة تشري إىل واحدة من عادات أهل الكتاب القبيحة،
وهي تزييف احلقائق ،من ذلك قوهلم بألوهية عيسى عليه السالم ،زاعمني أنه هو الذي

( )1سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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أمرهم بذلك ،وكان هذا ما يريد بعضهم أن حيققه بشأن رسول اإلسالم أيضا ،كام ذكر
إخوانا يف سبب نزول اآلية.
قال آخر( :)1ولذلك ،فإن اآلية الكريمة رد حاسم عىل مجيع الذين كانوا يقرتحون
عبادة األنبياء عليهم السالم ،حيث تقول هلم :ليس لكم أن تعبدوا نبي اإلسالم وال أي نبي
آخر وال املالئكة ..وخيطىء من يقول إن عيسى عليه السالم قد دعاهم إىل عبادته.
قال آخر( :)2واآلية الكريمة تنفي نفيا مطلقا هذا األمر ..أي أن الذين أرسلهم اهلل
وآتاهم العلم واحلكمة ال يمكن ـ يف أية مرحلة من املراحل ـ أن يتعدوا حدود العبودية هلل..
بل إن رسل اهلل هم أرسع خضوعا له من سائر الناس ،لذلك فهم ال يمكن أن خيرجوا عن
طريق العبودية والتوحيد وجيروا الناس إىل هوة الرشك.
﴿و َلكِ ْن
قال آخر( :)3ثم ذكر اهلل تعاىل مقالة األنبياء عليهم السالم ألقوامهم ،وهيَ :
ُكو ُنوا ربانِينيَ بِام ُكنْ ُتم ُتع ِّلم َ ِ
َاب َوبِ َام ُكنْ ُت ْم تَدْ ُر ُس َ
ون﴾ [آل عمران ،]79 :والرباين هو الذي
ون ا ْلكت َ
ْ َ ُ
َ َّ ِّ َ
أحكم ارتباطه باهلل ..وملا كانت الكلمة مشتقة من (رب) فهي تطلق أيضا عىل من يقوم
برتبية اآلخرين وتدبري أمورهم وإصالحهم.
قال آخر( :)4وعىل هذا يكون املراد من هذه اآلية الكريمة :إن هذا العمل ـ أي دعوة
األنبياء الناس إىل عبادهتم ـ ال يليق هبم ،إن ما يليق هبم هو أن جيعلوا الناس علامء إهليني ىف
ضوء تعليم آيات اهلل وتدريس حقائق الدين ،ويصريوا منهم أفرادا ال يعبدون غري اهلل وال
يدعون إال إىل العلم واملعرفة.
قال آخر( :)5ويتضح من ذلك أن هدف األنبياء عليهم السالم مل يكن تربية الناس
( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()569 /2
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فحسب ،بل استهدفوا أكثر من ذلك تربية املعلمني واملربني وقادة اجلامعة ،أي تربية أفراد
يستطيع كل منهم أن ييضء بعلمه وإيامنه ومعرفته حميطا واسعا من حوله.
قال آخر( :)1وتبدأ اآلية الكريمة بذكر (التعليم) أوال ثم (التدريس) ..وختتلف
الكلمتان من حيث اتساع املعنى ،فالتعليم أوسع ويشمل كل أنواع التعليم ،بالقول
وبالعمل ،للمتعلمني ولألميني ،أما التدريس فيكون من خالل الكتابة والنظر إىل الكتاب،
فهو أخص والتعليم أعم.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة حتذير من الغلو والغالة الذين
يساوون بني اهلل وعباده ،أو يزعمون أن اهلل أعطى لبعض عباده بعض وظائف الربوبية؛
فتكريم الصاحلني ال يتناقض مع توحيد اهلل.
َري ِد ِ
ين اهللَِّ َي ْب ُغ َ
ون َو َل ُه َأ ْس َل َم
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أ َفغ ْ َ
من ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َط ْوعًا َوك َْر ًها َوإِ َل ْي ِه ُي ْر َج ُع َ
ون﴾ [آل عمران]83 :؟
َّ َ َ
َ ْ
قال أحدهم :روي أنه اختصم أهل الكتابني إىل رسول اهلل  فيام اختلفوا بينهم من
دين إبراهيم ،كل فرقة زعمت أهنا أوىل بدينه ،فقال النبي ( :كال الفريقني بريء من دين
إبراهيم) فغضبوا ،وقالوا :واهلل ما نرىض بقضائك وال نأخذ بدينك ،فأنزل اهلل تعاىل
اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3بعد أن بني اهلل تعاىل أن دين اهلل واحد ،وأن رسله متفقون فيه ،ذكر
ون و َله َأس َلم من ِيف السامو ِ
َري ِد ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض
َّ َ َ
ين اهللَِّ َي ْب ُغ َ َ ُ ْ َ َ ْ
حال منكرى نبوة حممد  فقالَ ﴿ :أ َفغ ْ َ

( )3تفسري املراغي ()201 /3
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َط ْوعًا َوك َْر ًها﴾ [آل عمران ،]83 :أي أيتولون عن احلق بعد ما تبني ويبغون غري دين اهلل ،وهو
اإلسالم و اإلخالص له يف العبادة ىف الرس والعلن ،وقد خضع هلل تعاىل وانقاد حلكمه أهل
السموات واألرض ،ورضوا طائعني خمتارين ملا حيل هبم من تصاريف أقداره؟
قال آخر( :)1وهي تؤكد بذلك عىل أن الدين احلق هو إسالم الوجه هلل تعاىل
واإلخالص له ،وأن األنبياء مجيعا كانوا عىل ذلك ،وقد أخذوا بذلك ميثاقهم عىل أممهم
ولكنهم نقضوه إذ جاءهم النبي املوعود به يدعوهم إليه فكذبوه.
﴿وإِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ون﴾ [آل عمران ]83 :أي وإليه يرجع من اختذ
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ :
غري اإلسالم دينا من اليهود والنصارى وسائر اخللق ،وحينئذ جيازون بإساءهتم وترك الدين
احلق ..ويف هذا وعيد وهتديد هلم.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة إىل البحث عن دين اهلل
اخلالص الذي مل يتأثر بأهواء البرش ،واستعامل كل وسائل التحري يف ذلك ..وفيها إخبار
بأن هذا الدين هو اإلسالم ،وأنه دين الكون مجيعا.
ِ
َاب َي ْت ُلو َن ُه َح َّق
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن آ َت ْين ُ
َاه ُم ا ْلكت َ
ون بِ ِه ومن ي ْك ُفر بِ ِه َف ُأو َلئِ َك ُهم ْ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ارس َ
ون﴾ [البقرة]121 :؟
ُ
ت َال َوته ُأو َلئ َك ُيؤْ منُ َ َ َ ْ َ ْ
اخلَ ُ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف أصحاب السفينة الذين أقبلوا مع جعفر بن أيب
طالب من أرض احلبشة كانوا أربعني رجال من احلبشة وأهل الشام(.)3
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4بعد أن ذم اهلل تعاىل االنحرافات التي وقع فيها اليهود والنصارى،

( )1تفسري املراغي ()201 /3
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أشاد بأولئك الذين آمنوا من أهل الكتاب وانضموا حتت راية الرسالة اخلامتة ﴿ا َّل ِذي َن
ِ
َاب َي ْت ُلو َن ُه َح َّق تِ َال َوتِ ِه﴾ [البقرة ،]121 :أي بالتفكر والتدبر ثم العمل به ﴿ ُأو َلئِ َك
آ َت ْين ُ
َاه ُم ا ْلكت َ
ِ
ِ
﴿و َم ْن َي ْك ُف ْر بِ ِه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم
ُيؤْ منُو َن بِه﴾ [البقرة ]121 :أي يؤمنون بالرسول الكريم َ ،
ْ ِ
ارس َ
ون﴾ [البقرة ،]121 :وهؤالء كانوا قد تلوا كتاهبم الساموي حقا ،وكان ذلك سبب
َ
اخل ُ
هدايتهم ،فهم قرأوا فيه بشارات ظهور النبي املوعود ،وقرأوا صفاته املنطبقة مع صفات
نبي اإلسالم  فآمنوا به ،ولذلك مدحهم اهلل تعاىل وأشاد هبم.
قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة إىل التالوة احلقيقية
الفاعلة املؤثرة لكتاب اهلل ،فاإليامن احلقيقي مقرتن هبا ،وليس بالتالوة املجردة عن
التحقيق ،والتي قد يستوي فيها اجلميع.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلِ :
﴿ص ْب َغ َة اهللَِّ َو َم ْن َأ ْح َس ُن ِم َن اهللَِّ

ِص ْب َغ ًة َون َْح ُن َل ُه عَابِدُ َ
ون﴾ [البقرة]138 :؟

قال أحدهم :روي أن النصارى كان إذا ولد ألحدهم ولدٌ فأتى عليه سبعة أيام،
طهور مكان اخلتان،
صبغوه يف ماء هلم يقال له :املعمودي ليظهروه بذلك ،ويقولون :هذا
ٌ
فإذا فعلوا ذلك قالوا :اآلن صار نرصانيا حقا ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف اآلية الكريمة إشارة إىل أن اإليامن هو الذي يمنح صاحبه اللون
املميز ،و الذي يطبع الذات بطابعه يف مجيع خصائصها ،متاما كام هو الصبغ عند ما يطبع
﴿و َم ْن َأ ْح َس ُن ِم َن اهللَِّ ِص ْب َغ ًة﴾ [البقرة ]138 :ألنه اخلالق
الثوب أو اجلسد فيلون كل جزئياتهَ ..
الذي يعطي اإلنسان وجوده ويمنحه أفضل االمتيازات املعنوية والروحية التي متنحه حسنا
( )2من وحي القرآن ()56 /3
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﴿ون َْح ُن َل ُه عَابِدُ َ
ون﴾ [البقرة ]138 :وسائرون عىل النهج الذي أرادنا أن ننهجه يف
وإرشاقاَ ..
احلياة يف تأكيد معنى عبوديتنا له التي هي رس التوحيد والفطرة التي تنطلق يف الذات
باإلسالم يف مجيع إحياءاهتا وألواهنا ،وذلك خالفا ملن يرون الصباغ أمرا ماديا ،كام هي
املعمودية لدى النصارى ،يف دخول اإلنسان يف دين اهلل.
قال اإلمام :بورك فيكام ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة لالندماج التام مع دين
اهلل ،بحيث تنصبغ احلياة مجيعا بصبغته ،وأن ذلك هو العبودية احلقيقية.
احل ُّي ا ْل َق ُّيو ُم
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :امل اهللَُّ َال إِ َل َه إِ َّال ُه َو ْ َ
ِ
اإلن ِ
ني َيدَ ْي ِه َو َأنْزَ َل الت َّْو َرا َة َو ْ ِ
ْج َيل ِم ْن َق ْب ُل ُهدً ى لِلن ِ
َّاس
احل ِّق ُم َصدِّ ًقا َملِا َب ْ َ
نَزَّ َل َع َل ْي َك ا ْلكت َ
َاب بِ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو َأنْزَ َل ا ْل ُف ْر َق َ
اب َشديدٌ َواهللَُّ ع َِزيزٌ ُذو انْت َقا ٍم﴾ [آل عمران:
ان إِ َّن ا َّلذي َن َك َف ُروا بِآ َيات اهللَِّ َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
 1ـ ]4

قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف وفد نجران ،وكانوا ستني راكبا ،وفدوا عىل رسول
اهلل  ، ودخلوا مسجده حني صىل العرص ،وقد حانت صالهتم ،فقاموا فصلوا يف مسجد
رسول اهلل  فقال رسول اهلل ( :دعوهم) فصلوا إىل املرشق ،فكلم السيد والعاقب
رسول اهلل  فقال هلام رسول اهلل ( :أسلام) ،فقاال :قد أسلمنا قبلك ،قال( :كذبتام
منعكام من اإلسالم دعاؤكام هلل ولدا ،وعبادتكام الصليب ،وأكلكام اخلنزير) ،قاال :إن مل يكن
عيسى ولد اهلل فمن أبوه؟ وخاصموه مجيعا يف عيسى ،فقال هلام النبي ( :ألستم تعلمون
أنه ال يكون ولد إال وهويشبه أباه؟) قالوا :بىل ،قال( :ألستم تعلمون أن ربنا حي ال يموت،
وأن عيسى أتى عليه الفناء؟) قالوا :بىل ،قال( :ألستم تعلمون أن ربنا قيم عىل كل َشء
حيفظه ويرزقه؟) قالوا :بىل ،قال( :فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟) قالوا :ال ،قال( :فإن
ربنا صور عيسى يف الرحم كيف شاء ،وربنا ال يأكل وال يرشب وال حيدث) قالوا :بىل،
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قال( :ألستم تعلمون أن عيسى محلته أمه كام حتمل املرأة ،ثم وضعته كام تضع املرأة ولدها،
ثم غذي كام يغذى الصبي ،ثم كان يطعم ويرشب وحيدث؟) قالوا :بىل ،قال( :فكيف يكون
هذا كام زعمتم؟) فسكتوا ،فأنزل اهلل عز وجل فيهم صدر سورة آل عمران إىل بضعة وثامنية
آية منها(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2تبدأ هذه اآليات الكريمة بالتعريف باهلل تعاىل ،ثم ختاطب رسول
اهلل  وتقول له :إن اهلل تعاىل قد أنزل عليك القرآن الذي فيه دالئل احلق واحلقيقة ،وهو
اإلن ِ
يتطابق متاما مع ما جاء به األنبياء والكتب السابقة ﴿الت َّْو َرا َة َو ْ ِ
ْج َيل﴾ [آل عمران ]3 :التي
ِ
َاب بِ ْ
ني
احلَ ِّق ُم َصدِّ ًقا ملَِا َب ْ َ
برشت به ،وقد أنزهلا اهلل تعاىل أيضا هلداية البرش ﴿نَزَّ َل َع َل ْي َك ا ْلكت َ
اإلن ِ
َيدَ ْي ِه َو َأنْزَ َل الت َّْو َرا َة َو ْ ِ
ْج َيل ِم ْن َق ْب ُل ُهدً ى لِلن ِ
َّاس﴾ [آل عمران 3 :ـ ]4
قال آخر( :)3وبعد إمتام احلجة بنزول اآليات الكريمة من اهلل تعاىل وشهادة الفطرة
والعقل عىل صدق دعوة األنبياء ،فال سبيل للمخالفني سوى العقوبة ،ولذلك تقول اآلية
الكريمة بعد ذكر حقانية الرسول األكرم والقرآن املجيد﴿ :إِ َّن ا َّل ِذين َك َفروا بِآي ِ
ات اهللَِّ َهل ُ ْم
َ
َ ُ
ِ
اب َشديدٌ ﴾ [آل عمران]4 :
ع ََذ ٌ
قال آخر( :)4ومن أجل أن ال يتوهم أحد أو يشك يف قدرة اهلل تعاىل عىل تنفيذ
هتديداته ،ولكي يعرف الكفار أن هذا التهديد جاد متاما تذكرهم اآلية بأن اهلل عزيز ،أي أنه
قاهر وما من أحد يستطيع أن يقف بوجه تنفيذ هتديداته وأنه يف الوقت الذي يكون فيه
غفورا رحيام يكون شديد العقاب بالنسبة ملن ال يستحقون هذه الرمحة.

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.97
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قال آخر( :)1وكلمة (االنتقام) تستعمل غالبا يف مفهومنا احلايل يف جلوء شخص ال
يستطيع أن يتسامح مع اآلخرين ويغفر هلم أخطاءهم إىل عمل مقابل قد يكون عنيفا ال
يأخذ حتى مصلحته اخلاصة بنظر اإلعتبار ،وبدهيي أن هذه الصفة مذمومة ،إذ أن عىل
اإلنسان يف كثري من احلاالت أن يعفو ويغفر بدال من االنتقام ،لكن (االنتقام) يف اللغة ليس
هبذا املعنى بل يعني إنزال ا لعقاب باملجرم ،وال شك أن معاقبة املجرمني العصاة فضال عن
كوهنا من األمور احلسنة فإنه الجيوز التهاون فيها وإمهاهلا ألن ذلك جيانب العدالة واحلكمة.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة إىل احلوار
بالتي هي أحسن مع أهل الكتاب وغريهم ،إلقامة احلجة عليهم ،وأن ذلك ال يكون إال
باالعرتاف والتصديق برساالت اهلل التي أنزهلا عىل رسله ،واالعرتاف كذلك بكل حق
يصدر منهم ،ليكون التزامهم ببعض احلق وسيلة اللتزامهم به مجيعا.
ِ
يسى ِعنْدَ اهللَِّ ك ََم َث ِل آ َد َم
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِ َّن َم َث َل ع َ
َخ َل َق ُه ِم ْن ُت َر ٍ
اب ُث َّم َق َال َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون﴾ [آل عمران]59 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف وفد نجران ،قالوا لرسول اهلل  ما لك تشتم
صاحبنا؟ قال( :وما أقول؟) قالوا :تقول :إنه عبد ،قال( :أجل إنه عبد اهلل ورسوله وكلمته
ألقاها إىل العذراء البتول) ،فغضبوا وقالوا :هل رأيت إنسانا قط من غري أب؟ فإن كنت
صادقا فأرنا مثله ،فأنزل اهلل عز وجل هذه اآلية (.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف هذه اآلية الكريمة رد عىل الذين قالوا بألوهية املسيح عليه

( )3تفسري املراغي ()173 /3
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ِ
يسى ِعنْدَ اهللَِّ
السالم ،واستدلوا عىل ذلك بوالدته العجيبة ،حيث قال اهلل هلم﴿ :إِ َّن َم َث َل ع َ
ك ََم َث ِل آ َد َم﴾ [آل عمران ]59 :أي إن شأن عيسى عليه السالم وصفته يف خلق اهلل إياه عىل غري
مثال سابق كشأن آدم عليه السالم يف ذلك ،ثم فرس هذا املثل وفصل ما أمجله فقالَ :
﴿خ َل َق ُه
ِم ْن ُت َر ٍ
اب﴾ [آل عمران ]59 :أي قدر أوضاعه وكون جسمه من تراب ميت أصابه املاء فكان
طينا الزبا لزجاُ ﴿ ..ث َّم َق َال َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون﴾ [آل عمران ]59 :أي ثم أنشأه برشا بنفخ الروح فيه
كام جاء يف قولهُ ﴿ :ث َّم َأن َْش ْأنَا ُه َخ ْل ًقا َ
آخ َر﴾ [املؤمنون]14 :
قال آخر( :)1ويف هذا توضيح للتمثيل ببيان وجه الشبه بينهام وقطع لشبه اخلصوم،
فإن إنكار خلق عيسى عليه السالم بال أب مع االعرتاف بخلق آدم من غري أب وال أم ،مما
ال ينبغى أن يكون وال يسلمه العقل.
قال اإلمام :بورك فيكام ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )2دعوة للعقول إىل النظر يف
دالئل قدرة اهلل املطلقة؛ فالقادر الذي خلق الكون مجيعا ،ال يعجز عن أمثاهلا ،أو ما يستغربه
اخللق منها.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :فمن حاج َك فِ ِ
يه ِم ْن َب ْع ِد َما
َ ْ َ َّ
َجا َء َك ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َف ُق ْل َت َعا َل ْوا نَدْ ُع َأ ْبنَا َءنَا َو َأ ْبنَا َء ُك ْم َونِ َسا َءنَا َونِ َسا َء ُك ْم َو َأ ْن ُف َسنَا َو َأ ْن ُف َس ُك ْم ُث َّم
َنبت َِه ْل َفنَجع ْل َلعن ََت اهللَِّ ع ََىل ا ْلك ِ
َاذبِنيَ ﴾ [آل عمران]61 :؟
ْ َ ْ
ْ
قال أحدهم :روي أن راهبا نجران جاءا إىل النبي  فقال هلام( :أسلام تسلام) ،فقاال:
قد أسلمنا قبلك ،فقال( :كذبتام ،يمنعكام من اإلسالم ثالث :سجودكام للصليب ،وقولكام
اختذ اهلل ولدا ورشبكام اخلمر) ،فقاال :ما تقول يف عيسى؟ فسكت النبي  ونزل القرآن:
الذك ِْر ْ ِ
﴿ َذلِ َك َن ْت ُلوه َع َلي َك ِمن ْاآلي ِ
ات َو ِّ
اج َك
احلَكي ِم﴾ [آل عمران]58 :؟ إىل قولهَ ﴿ :ف َم ْن َح َّ
َ َ
ُ ْ
( )2سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )1تفسري املراغي ()173 /3
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فِ ِ
يه ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء َك ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َف ُق ْل َت َعا َل ْوا نَدْ ُع َأ ْبنَا َءنَا َو َأ ْبنَا َء ُك ْم َونِ َسا َءنَا َونِ َسا َء ُك ْم َو َأ ْن ُف َسنَا
و َأ ْن ُفس ُكم ُثم َنبت َِه ْل َفنَجع ْل َلعن ََت اهللَِّ ع ََىل ا ْلك ِ
َاذبِنيَ ﴾ [آل عمران ،]61 :فدعامها رسول اهلل 
ْ َ ْ
َ َ ْ َّ ْ
إىل املالعنة ،وجاء باحلسن واحلسني وفاطمة وأهله وولده عليهم السالم ،فقاال :ال
نالعنك(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2بعد اآليات الكريمة التي استدل اهلل تعاىل فيها عىل بطالن القول
بألوهية املسيح عليه السالم  ،أمر اهلل نبيه باملباهلة ،إذا جاءه من جيادله من بعد ما جاء من
العلم واملعرفة ،وأمره أن يقول هلم :إين سأدعو أبنائي ،وأنتم ادعوا أبناءكم ،وأدعو نسائي،
وأنتم ادعوا نساءكم ،وأدعو نفيس ،وتدعون أنتم أنفسكم ،وعندئذ ندعو اهلل أن ينزل لعنته
عىل الكاذب منا.
قال آخر( :)3ف القصد من املباهلة مل يكن إحضار مجع من الناس للعن ،ثم ليتفرقوا
كل إىل سبيله ،ألن عمال كهذا لن يكون له أي تأثري ،بل كان املنتظر أن يكون هلذا الدعاء
واللعن أثر مشهود عيانا فيحيق بالكاذب عذاب فوري ..وبعبارة أخرى :فإن املباهلة ـ وإن
مل يكن يف اآلية ما يشري إىل تأثريها ـ كانت بمثابة السهم األخري بعد أن مل ينفع املنطق
واالستدالل ،فإن الدعاء وحده مل يكن املقصود هبا ،بل كان املقصود منها هو أثرها
اخلارجي.
قال آخر( :)4وقضية املباهلة هبذا الشكل مل تكن معروفة عند العرب ،بل كانت
أسلوبا يبني صدق النبي  وإيامنه بشكل قاطع ،إذ كيف يمكن ملن ال يؤمن كل اإليامن
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بعالقته باهلل أن يدخل هذا امليدان ،فيطلب من معارضيه أن يتقدموا معه إىل اهلل يدعونه أن
ينزل لعناته عىل الكاذب ،وأن يروا رسعة ما حيل بالكاذب من عقاب!؟ ..الشك أن دخول
هذا امليدان خطر جدا ،ألن املبتهل إذا مل جيد استجابة لدعائه ومل يظهر أي أثر لعقاب اهلل
عىل معارضيه ،فلن تكون النتيجة سوى فضيحة املبتهل ..فكيف يمكن إلنسان عاقل
ومدرك أن خيطو مثل هذه اخلطوة دون أن يكون مطمئنا إىل أن النتيجة يف صاحله؟
قال آخر( :)1هلذا قيل إن دعوة رسول اهلل  إىل املباهلة تعترب واحدا من األدلة عىل
صدق دعوته وإيامنه الراسخ هبا ،برصف النظر عن النتائج التي كانت ستكشف عنها
املباهلة.
قال آخر قال آخر( ::)2وتنص الروايات الكثرية أنه عند عرض هذا اإلقرتاح
للمباهلة ،طلب ممثلو مسيحيي نجران من رسول اهلل  أن يمهلهم بعض الوقت ليتبادلوا
الرأي مع شيوخهم ،فكان هلم ما أرادوا .وكانت نتيجة مشاورهتم ـ التي تعتمد عىل ناحية
نفسية ـ هي أهنم أمروا رجاهلم بالدخول يف املباهلة دون خوف إذا رأوا حممدا  قد حرض
يف كثري من الناس ووسط جلبة وضوضاء ،إذ أن هذا يعني أنه هبذا يريد بث الرعب
واخلوف يف النفوس وليس يف أمره حقيقة ،أما إذا رأوه قادما يف بضعة أنفار من أهله وصغار
أطفاله إىل املوعد ،فليعلموا أنه نبي اهلل حقا ،وليتجنبوا مباهلته.
قال آخر( ::)3وقد حرض املسيحيون إىل املكان املعني ،ثم رأوا أن رسول اهلل  أقبل
حيمل احلسني عىل يد ،ويمسك احلسن باليد األخرى ،ومن خلفه عيل وفاطمة ،وهو يطلب
منهم أن يؤمنوا عىل دعائه عند املباهلة ..وإذ رأى املسيحيون هذا املشهد استوىل عليهم
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الفزع ،ورفضوا الدخول يف املباهلة.
قال آخر( :)1ولذلك يمكن اعتبار آية املباهلة قد نزلت بحق أهل بيت النبي  ،وأن
الذين اصطحبهم النبي  معه للمباهلة هبم هم :احلسن واحلسني وفاطمة وعيل ..وعليه،
فإن ﴿ َأ ْبنَا َءنَا﴾ [آل عمران ]61 :الواردة يف اآلية ينحرص مفهومها يف احلسن واحلسني ،ومفهوم
ِ
﴿و َأ ْن ُف َسنَا﴾ [آل عمران ]61 :ينحرص يف
﴿ون َسا َءنَا﴾ [آل عمران ]61 :ينحرص يف فاطمة ،ومفهوم َ
َ
عيل ..وهناك أحاديث كثرية هبذا اخلصوص.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة تكريم آلل بيت النبوة وإشادة
هبم وتعريف بالدور املستقبيل هلم يف الدين ،وهو ما دلت عليه كل الدالئل األخرى ..وليس
فيها ما يدل عىل كون املباهلة أسلوبا من أساليب الدعوة ،فالدعوة قارصة عىل ما نص عليه
احلسن َِة وج ِ
ِ ِ
يل رب َك بِ ِْ ِ
اد ْهل ُ ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّن
احلك َْمة َواملَْ ْوع َظة ْ َ َ َ َ
قوله تعاىل﴿ :ا ْد ُع إِ َىل َسبِ ِ َ ِّ
ِ
ِ
ن﴾ [النحل]125 :
َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َض َّل َع ْن َسبِيلِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِاملُْ ْهتَدي َ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلُ ﴿ :ك ُّل ال َّط َعا ِم ك َ
َان ِح ًّال لِ َبنِي
ِ
إِ ْ ِ ِ
وها إِ ْن
رسائِ ُيل ع ََىل َن ْف ِس ِه ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن ُتنَزَّ َل الت َّْو َرا ُة ُق ْل َف ْأ ُتوا بِالت َّْو َر ِاة َفا ْت ُل َ
رسائ َيل إ َّال َما َح َّر َم إ ْ َ
َ
ُكنْ ُتم ص ِ
اد ِقنيَ ﴾ [آل عمران]93 :؟
ْ َ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت حني قال النبي  إنه عىل ملة إبراهيم ،فقالت اليهود:
كيف وأنت تأكل حلوم اإلبل وألباهنا؟ فقال النبي ( :كان ذلك حالال إلبراهيم ،فنحن
نحله) ،فقالت اليهود :كل َش ،أصبحنا اليوم نحرمه فإنه كان عىل نوح وإبراهيم حتى
انتهى إلينا ،فأنزل اهلل عز وجل تكذيبا هلم اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.114
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قال أحدهم( :)1يف هذه اآلية الكريمة دفع لشبهة من شبهات اليهود ،وهي أهنم قالوا
للنبى  : إنك تدعى أنك عىل ملة إبراهيم ،فكيف تأكل حلوم اإلبل وألباهنا مع أن ذلك
كان حراما يف دين إبراهيم؟ فأنت قد استحللت ما كان حمرما عليه ،فلست بمصدق له ،وال
بموافق له يف الدين ،وليس لك أن تقول إنك أوىل الناس به.
قال آخر( ،:)2فرد اهلل عليهم بأن كل الطعام كان حالال لبنى إرسائيل ،وإلبراهيم
من قبله ،ثم حرم عليهم بعض الطيبات عقوبة هلم ،قال تعاىلُ ﴿ :ك ُّل ال َّط َعا ِم ك َ
َان ِح ًّال لِ َبنِي
ِ
إِ ْ ِ ِ
رسائِ ُيل ع ََىل َن ْف ِس ِه ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن ُتنَزَّ َل الت َّْو َرا ُة﴾ [آل عمران ]93 :أي إن كل
رسائ َيل إ َّال َما َح َّر َم إ ْ َ
َ
الطعام كان حالال لبنى إرسائيل ،وإلبراهيم من قبله ،ثم حرم عليهم بعض الطيبات يف
التوراة عقوبة هلم وتأديبا كام يدل عىل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :فبِ ُظ ْل ٍم ِم َن ا َّل ِذي َن َها ُدوا َح َّر ْمنَا
ٍ ِ
م﴾ [النساء]160 :
َع َل ْي ِه ْم َط ِّي َبات ُأح َّل ْت َهل ُ ْ
قال آخر( :)3وحيتمل أن يكون املراد بإرسائيل الشعب كله كام هو شائع يف االستعامل
عندهم ال يعقوب فحسب ،كام أن املراد بتحريم الشعب ذلك عىل نفسه أنه اجرتح من
السيئا ت ،وارتكب من املوبقات ما كان سببا يف هذا التحريم كام ترشد إىل ذلك اآلية التي
أسلفناها.
قال آخر( :)4وحيتمل أن يكون املراد بإرسائيل يعقوب عليه السالم ،ذلك أن املستفاد
من الروايات اإلسالمية هو أن يعقوب عليه السالم كان ـ كام قيل ـ كلام أكل من حلم اإلبل
أخذه وجع العرق الذي يقال له عرق النساء ،فعزم إن شفاه اهلل عىل أن حيرم حلم اإلبل عىل
نفسه ،فاقتدى به أتباعه يف هذا ،حتى اشتبه األمر عىل من أتوا من خلفهم فيام بعد فتصور
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بعض أنه حتريم إهلي ،فاعتربوا ذلك حكام ونسبوه إىل اهلل ،وادعوا بأنه حرم عليهم حلم
اإلبل ،فنزلت اآلية تفند هذا الزعم ببيان علة اإللتباس ،وترصح بأن نسبه هذا التحريم إىل
اهلل سبحانه حمض إختالق ،وعىل هذا فقد كان كل الطعام حالال ،ومل يكن َشء من الطيبات
منه حراما.
قال آخر( :)1وخالصة هذا اجلواب أن األصل يف األطعمة احلل ،وما كان حتريم ما
حرم عىل إرسائيل إال تأديبا هلم عىل جرائم وخمالفات وقعت منهم ،وكانت سببا فيام ناهلم
من التحريم هلا ،والنبي  وأمته مل جيرتحوا هذه السيئات فال حترم عليهم هذه الطيبات.
قال آخر( :)2ومعنى قال تعاىلِ :
﴿م ْن َق ْب ِل َأ ْن ُتنَزَّ َل الت َّْو َرا ُة﴾ [آل عمران ،]93 :أنه قبل
نزول التوراة كان حال لبنى إرسائيل كل أنواع املطعومات أما بعد نزوهلا ،فقد حرم عليهم
أنواع كثرية بسبب الذنوب التي اقرتفوها ،وقد بينتها التوراة وبينت أسباب التحريم وعلله.
وها إِ ْن ُكنْ ُتم ِ ِ
صادقنيَ ﴾ [آل عمران]93 :
قال آخر :ثم قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َف ْأ ُتوا بِالت َّْو َر ِاة َفا ْت ُل َ
ْ َ
ىف دعواكم ،ال ختافون أن تكذبكم نصوصها ،فاحلكم بيننا وبينكم كتابكم الناطق بصحة ما
يقول القرآن ،فلو جئتم به لكان مؤيدا ما نقول من أن حتريم ما حرم ما كان إال للتأديب
والزجر.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة لألدب مع اهلل
وترشيعاته ،فهو حيل ما يشاء متى يشاء ملن شاء ،وحيرم ما شاء متى شاء ملن شاء ..وكل
ذلك بحكمة قد نعلمها وقد ال نعلمها ،مثلام يفعل الطبيب عندما يطلب من بعضهم أن
يأكل طعاما ،وحيرم عىل غريه أكله ..وفيها دعوة للحوار مع الغري من خالل مصادره التي
يعتمدها ،إلقامة احلجة البالغة عليه.
( )2تفسري املراغي ()5 /4
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ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َس ِم َع اهللَُّ َق ْو َل ا َّل ِذي َن َقا ُلوا
ِ
ِ
ب َما َقا ُلوا َو َق ْت َل ُه ُم ا ْألَنْبِ َيا َء بِغ ْ ِ
َري َح ٍّق َو َن ُق ُ
اب
ول ُذو ُقوا ع ََذ َ
إِ َّن اهللََّ َفق ٌري َون َْح ُن َأغْن َيا ُء َسنَ ْك ُت ُ
احل ِر ِيق﴾ [آل عمران]181 :؟
َْ
قال أحدهم :روي أن أبا بكر دخل ذات يوم بيت مدراس اليهود ،فوجد ناسا من
اليهود قد اجتمعوا إىل رجل منهم يقال له :فنحاص بن عازوراء ،وكان من علامئهم ،فقال
أبوبكر لفنحاص :اتق اهلل وأسلم ،فواهلل إنك لتعلم أن حممدا رسول اهلل قد جاءكم باحلق
من عند اهلل جتدونه مكتوبا عندكم يف التوراة ،فآمن وصدق وأقرض اهلل قرضا حسنا
يدخلك اجلنة ويضاعف لك الثواب ،فقال فنحاص :يا أبا بكر تزعم أن ربنا يستقرضنا
أموالنا وما يستقرض إال الفقري من الغني فإن كان ما تقول حقا ،فإن اهلل إذا لفقري ونحن
أغنياء ،ولوكان غنيا ما استقرضنا أموالنا ،فغضب أبوبكر ورضب وجه فنحاص رضبة
شديدة وقال :والذي نفيس بيده لوال العهد الذي بيننا وبينك لرضبت عنقك يا عدواهلل،
فذهب فنحاص إىل رسول اهلل  فقال :يا حممد ،انظر إىل ما صنع يب صاحبك ،فقال رسول
اهلل  أليب بكر( :ما الذي محلك عىل ما صنعت؟) فقال :يا رسول اهلل إن عدواهلل قال قوال
عظيام ،زعم أن اهلل فقري وأهنم عنه أغنياء ،فغضبت هلل ورضبت وجهه ،فجحد ذلك
فنحاص ،فأنزل اهلل عز وجل ردا عىل فنحاص اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة حديث عن بعض النامذج البرشية يف مالحمها
الذاتية من خالل كلامهتا ،وهي نامذج األغنياء الذين يعيشون املال كقيمة حياتية يرتفعون
هبا يف ميزان أنفسهم ،فهم يعانون الضعف النفيس أمام الغنى والفقر ،وحيسون باالنسحاق
( )2من وحي القرآن ()419 /6
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الروحي إزاء املال ،وبذلك تتحول نظرهتم إىل األشياء واألشخاص تبعا ملواقعها ومواقعهم
من حركة املال يف احلياة ،ألهنم ال يرون احلياة إال من خالله ،فيقفون عنده وال يتجاوزونه
إىل ما وراءه من آفاق وعقائد.
قال آخر( :)1وتتعاظم هذه العقدة لدى هذه النامذج فيحولوهنا إىل مواقف وكلامت
ال توحي لسامعها إال بالسخرية ،وهذا ما عرب عنه قوله تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َس ِم َع اهللَُّ َق ْو َل ا َّل ِذي َن
َقا ُلوا إِ َّن اهللََّ َف ِق ٌري َون َْح ُن َأغْنِ َيا ُء﴾ [آل عمران ،]181 :فقد واجهوا األنبياء الداعني إىل اهلل ،ورأوا
أهنم ال يملكون املال؛ فخيل إليهم أن فقرهم يدل عىل أن اهلل فقري ،ألنه لو كان غنيا لتمثل
غناه يف غنى الذين يؤمنون به ويدعون إليه ..أما هم ،فإهنم األغنياء الذين يملكون املال
الكثري ،الذي يستطيعون من خالله أن يملكوا السلطة والسيطرة والقوة ،ويف ذلك اجلو ،ال
يبقى هناك جمال ألن يسريوا مع األنبياء ،إذ كيف خيضع الغني للفقري يف عامل تتحرك فيه
القيم من خالل الغنى والفقر ،ألن الفقر يعني الضعف عىل أساس احلاجة ،بينام يعني الغنى
القوة عىل أساس عدم احلاجة.
قال آخر( :)2وهذا هو التفسري الذي يفرسون به دعوة اهلل هلم للعطاء ،فإهنا توحي
بحاجته إليهم من أجل أن يعينوا عباده ،مما يوحي هلم بالشعور بالفوقية التي متنعهم من
اإليامن ،وذلك هو أعىل مظاهر الطغيان والتجرب.
قال آخر( :)3وقد أثار القرآن الكريم الفكرة يف أسلوب ال يعمل عىل مناقشتها كوهنا
الفكرة التي ال تثبت أمام الوهم فضال عن الفكر ،بل أطلق األسلوب يف جمال التهديد..
ب
﴿سنَ ْك ُت ُ
فقد سمع اهلل قوهلم ،وسيكتب ما قالوا ليواجههم به يوم القيامة ويعاقبهم عليهَ ،
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َما َقا ُلوا﴾ [آل عمران ]181 :فذلك هو األسلوب الطبيعي الذي يقابل هذااملنطق ،ألنه مل ينطلق
من قناعة ليقابل بقناعة أخرى ،ومل يتحرك من حجة ليواجه بحجة أخرى ،بل هو ناشئ
عن عقدة كربياء وطغيان ..واهلل ال يسمح للمتجربين والطغاة أن يأخذوا حريتهم باحلوار،
ألهنم ال يفهمون كلمة احلق وال يريدون أن يفهموها ،فقد اختاروا الباطل عىل أساس
موقف ال عىل أساس علم وفكر؛ فال بد من خماطبتهم باللغة التي يفهموهنا وهي القوة التي
كانوا خياطبون هبا الناس ،وذلك من أجل حتطيم كربيائهم وإضعاف زهو القوة يف نفوسهم.
﴿و َق ْت َل ُه ُم ْاألَنْبِ َيا َء بِغ ْ ِ
َري َح ٍّق﴾ [آل عمران ،]181 :وهذا دليل
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ :
عىل أهنم ال يعيشون مسؤولية الكلمة التي يسمعوهنا ليفكروا هبا ويعملوا عىل أساسها ،فقد
واجههم هؤال ء األنبياء باحلقيقة ،وبلغوهم كل ما يتعلق هبا ويدعو إليها من آيات اهلل،
وفتحوا أمامهم أبواب احلوار ،ولكنهم مل يستجيبوا لذلك كله ،فلم حياولوا سامع الكلامت
اإلهلية فضال عن مناقشتها ،بل واجهوهم بالقتل ،كام هو أسلوب الطغاة الذين يملكون
املال والقوة والسلطة ،فينطلقون منها إلسكات كل أصوات املعارضة بالقوة ،وال
يسمحون هلا بالدخول يف حوار جدي معهم ومع بقية فئات األمة من أجل الوصول إىل
القناعات من خالل احلوار.
قال آخر( :)2وهكذا جيب أن نقرأ هذه اآلية ،فهي ليست حديثا من أحاديث املايض،
بل هي حديث من أحاديث احلياة التي ينطلق فيها املايض ليلتقي باحلارض واملستقبل يف كل
التحديات التي يواجه فيها اإليامن الكفر ،فإن العقلية التي عاشت يف املايض هي العقلية
التي تعيش اآلن ،وبذلك جيب أن يكون األسلوب هو األسلوب والرد هو الرد.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة بيان لبعض مقوالت
( )2من وحي القرآن ()420 /6
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املنحرفني عن دين اهلل ،وأن سبب ذلك سوء فهمهم للبيان اإلهلي ،واتباع املتشاهبات ،وعدم
التعمق يف املعاين ،واالقتصار عىل احلروف ،وهو ما حصل يف كل األمم ،بام فيها أمة
املسلمني ..وفيها حتذير شديد من الوقوع فيام وقع فيه اليهود من قتلهم األنبياء أو تأييدهم
لقتلتهم ،وعلامء هذه األمة وصاحليها كأنبياء بني إرسائيل.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن َقا ُلوا إِ َّن اهللََّ ع َِهدَ إِ َل ْينَا َأ َّال
ان َت ْأ ُك ُله النَّار ُق ْل َقدْ جاء ُكم رس ٌل ِمن َقب ِيل بِا ْلبين ِ
ول حتَّى ي ْأتِينَا بِ ُقرب ٍ
ِ ِ
َات َوبِا َّل ِذي
َ ِّ
ْ ْ
ُنؤْ م َن ل َر ُس ٍ َ َ َ ْ َ
َ َ ْ ُ ُ
ُ ُ
وهم إِ ْن ُكنْ ُتم ص ِ
ِ
اد ِقنيَ ﴾ [آل عمران]183 :؟
ْ َ
ُق ْل ُت ْم َفل َم َق َت ْل ُت ُم ُ ْ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف كعب بن األرشف ومالك بن الضيف ووهب بن
هيوذا وزيد بن تابوة ويف فنحاص بن عازوراء وحيي بن أخطب ،أتوا رسول اهلل  فقالوا:
تزعم أن اهلل بعثك إلينا رسوال ،وأنزل عليك كتابا ،وأن اهلل قد عهد إلينا يف التوراة أن ال
نؤمن لرسول يزعم أنه من عند اهلل حتى يأتينا بقربان تأكله النار ،فإن جئتنا به صدقناك،
فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يذكر اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة أحد مغالطات اليهود
وتعلالهتم ،حيث زعموا أنه جيب أن يكون لألنبياء خصوص هذه املعجزة ،وهي أن يقربوا
املقرب (أي
قربانا فتنزل النار من السامء وتأكل قرباهنم ،ليكون ذلك داللة عىل صدق ِّ
صاحب القربان)
قال آخر( :)3ولو أن اليهود كانوا صادقني يف هذا الطلب ،وكانوا يريدون ـ حقا ـ مثل
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هذا األمر من باب إظهار اإلعجاز ،وليس من باب العناد واللجاجة واملغالطة لكان من
املمكن إعذارهم ،ولكن تارخيهم الغابر ،وكذا مواقفهم املشينة مع رسول اهلل  تثبت أهنم
مل يكونوا أبدا طالب حق وبغاة علم ،بل كانوا يأتون كل يوم بمغالطة واقرتاح جديد
ملواجهة اجلو الضاغط عليهم ،وما كان يوفره القرآن الكريم من وضع حمرج هلم بفضل ما
كان يقيمه من براهني ساطعة وقوية ،وذلك فرارا من قبول اإلسالم ،واالنضواء حتت رايته،
وحتى ولو حصلوا عىل مقرتحاهتم فإهنم كانوا يمتنعون عن اإليامن ،بدليل أهنم كانوا قد
قرأوا يف كتبهم كل عالئم رسول اهلل  ،ولكنهم مع ذلك أبوا إال رفض احلق ،وعدم
اإلذعان له.
قال آخر :وقد رد اهلل تعاىل عليهم بقولهُ ﴿ :ق ْل َقدْ جاء ُكم رس ٌل ِمن َقب ِيل بِا ْلبين ِ
َات
َ ِّ
ْ ْ
َ َ ْ ُ ُ
وهم إِ ْن ُكنْ ُتم ص ِ
ِ
ِ
اد ِقنيَ ﴾ [آل عمران ،]183 :ويف ذلك إشارة إىل زكريا
ْ َ
َوبِا َّلذي ُق ْل ُت ْم َفل َم َق َت ْل ُت ُم ُ ْ
وحييى وطائفة من األنبياء عليهم السالم الذين قتلوا عىل أيدهيم.
قال آخر( :)1ومن االحتامالت التي ذكرها بعض املفرسين حول مسألة القربان ،أن
مقصودهم أنه كان يف تعاليم دينهم نوع من هذا القربان الذي يذبح بطريقة خاصة ويف
مراسيم معينة ،ثم حيرق بالنار وهو ما جاء رشحه يف الفصل األول من سفر (الالويني) من
التوراة (العهد القديم) ..وقد طلبوا من رسول اهلل  أن يوجد مثل هذا القربان يف الرشيعة
اإلسالمية حتى يؤمنوا به ..لكن هذا االحتامل بعيد ألن هذه اجلملة قد عطفت يف اآلية
الكريمة عىل (البينات) ويظهر من ذلك أن مرادهم كان عمال إعجازيا ،وهو ال ينطبق مع
هذا االحتامل.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة حتذير من إساءة
( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()30 /3
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األدب مع اهلل ،وعدم التسليم له ،ووضع رشوط ال يدل عليها العقل ،وال الوحي ،بل
مصدرها اهلوى املجرد.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر إِ َىل ا َّل ِذي َن ُيزَ ك َ
ُّون َأ ْن ُف َس ُه ْم
َب ِل اهللَُّ ُيزَ كِّي َم ْن َي َشا ُء َو َال ُي ْظ َل ُم َ
ون َفتِ ًيال﴾ [النساء]49 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف رجال من اليهود أتوا رسول اهلل  بأطفاهلم
وقالوا :يا حممد ،هل عىل أوالدنا هؤالء من ذنب؟ قال :ال ،فقالوا :والذي نحلف به ما
نحن إال كهيئتهم ،ما من ذنب نعمله بالنهار إال كفر عنا بالليل ،وما من ذنب نعمله بالليل
إال كفر عنا بالنهار ،فهذا الذين زكوا به أنفسهم(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2هذه اآلية الكريمة امتداد للحديث عن اليهود؛ فقد ذكر يف آيات
أخرى ،أهنم يدعون أهنم أبناء اهلل وأحباؤه ،وأن النار لن متسهم إال أياما معدودة ،وأهنم
أولياء اهلل من دون الناس ،إىل غري ذلك من الكلامت التي كانوا يزكون فيها أنفسهم،
فيعتربوهنا يف موقع السمو والرفعة ،ليوحوا ألنفسهم بعقدة االستعالء ويعمقوها يف وعي
أجياهلم املقبلة من أبنائهم وأحفادهم ،وليثريوا هذا التصور يف أعامق الشعوب األخرى،
لتستكني هلم ولتخضع لطموحاهتم وأطامعهم.
قال آخر( :)3وهلذا جاءت اآلية الكريمة لتوجه اإلنسان إىل التطلع نحوهم ملراقبتهم
يف كلامهتم وأوضاعهم ومواقفهم وطريقتهم يف ممارسة العالقات مع اآلخرين ،ليفحص
هذا الزيف الذي حياولون أن يصوروه احلقيقة؛ فهم ال يعيشون املالمح احلقيقية للصفات
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التي ينسبوهنا ألنفسهم ،بل هم برش كبقية البرش اآلخرين ،بل قد يكون لغريهم من
الصفات الطيبة ما ليس هلم ،ممن عاشوا احلياة من موقع الصفاء والطهر والبساطة ،ومل
يعيشوها من موقع اخلبث والتعقيد.
قال آخر( :)1وقد دعت اآلية الكريمة كل إنسان إىل أن يرى بعينيه احلقيقة ﴿ َأ َمل ْ ت ََر﴾
[النساء ]49 :لترتك لكل فرد جمال احلكم من خالل التأمل والدراسة ،ليحصل عىل املعلومات
احلية يف ما يراه ويتأمله ويقتنع به ..وقد نلمح يف جو اآلية بعض اإلحياء باألسلوب الذي
يدعو الناس إىل رفض هؤالء الناس وحماولة اكتشاف الزيف الذي تغطيه ظواهر حاهلم.
قال آخر( :)2وإذا كانت النقطة التي انطلقت منها اآلية ترتكز عىل النموذج اليهودي
من الناس ،فإن املبدأ ال يقف عندها ،بل يمتد إىل كل النامذج التي حتاول أن جتعل لنفسها
امتيازا عىل الناس اآلخرين ،من خالل اخلصائص القومية واإلقليمية واللونية والنسبية..
وربام نستوحي من ذلك امتداد املوضوع إىل أبعد من هذا ،فنلتقي باألفراد الذين يرون
ألنفسهم بعض االمتيازات التي تسمح هلم باالستعالء عىل اآلخرين.
قال آخر( :)3وبذلك ،فإن اآلية الكريمة ترفض ذلك كلهَ ﴿ ،أ َمل ْ ت ََر إِ َىل ا َّل ِذي َن ُيزَ ك َ
ُّون
َأ ْن ُف َس ُه ْم﴾ [النساء ]49 :فال امتياز ألحد عىل أحد إال من خالل امليزات احلقيقية يف العلم
والعمل وغريها من صفات الذات ،مما يعلمه اهلل ويعلم مواضعهَ ﴿ ،ب ِل اهللَُّ ُيزَ كِّي َم ْن
َي َشا ُء﴾ [النساء ]49 :وبذلك فإن اهلل هو الذي يزكي من يشاء ،ألنه هو الذي يعلم واقع األشياء
يف العمق واالمتداد؛ فقد يكون لبعض األشخاص صفات ال يملكها اآلخرون ،ولكن
ذلك ال يربر هلم الشعور باالمتياز ،ألن هؤالء اآلخرين قد يملكون من الصفات املميزة ما
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ال يملكه هؤالء األشخاص؛ فإن اهلل مل جيمع كل امليزات بشكل مطلق يف فرد أو شعب أو
عنرص أو أمة دون سائر األفراد أو الشعوب أو العنارص أو األمم ،بل اقتضت حكمته أن
يعطي لكل أمة خصائصها التي يمكن أن ال تكون موجودة عند أمة أخرى ،واألمر
بالعكس لدى هذه األمة ،وعىل هذا األساس فإننا ال نعترب أن هناك أمة أعىل من أمة أخرى،
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى
بل إن املبدأ القرآين هو الذي عرب عنه قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ري﴾ [احلجرات:
َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َم ُك ْم عنْدَ اهللَِّ َأ ْت َقا ُك ْم إِ َّن اهللََّ عَل ٌ
يم َخبِ ٌ
]13

قال آخر( :)1وبذلك ال ينبغي ألحد أن يزكي نفسه ،بل حياول أن يقوم بواجبه يف
تنمية صفاته الطيبة ومواقفه العملية املميزة ،ليقف بني يدي اهلل من موقع خصائصه الذاتية
ون َفتِ ً
﴿و َال ُي ْظ َل ُم َ
يال﴾ [النساء]49 :
احلقيقية ،لينال تزكيته ورضاه ،وليحصل عىل نتائج عمله؛ َ
فإن اهلل ال يظل م الناس من أعامهلم شيئا ،ولو بمقدار الفتيل الذي هو عبارة عام يكون يف
شق النواة ،أو بطنها ،أو النقطة التي تكون عليها ،بل ربام نفهم من جو اآلية ،أن عىل
اإلنسان أن يتواضع يف كل جماالت عمله ،ويف كل خصائصه ،ويقف موقف الناقد لكل
ذلك ليستطيع القيام بدور أكرب وأكثر جودة وإتقانا وتركيزا ،عند ما ال يثق بتقييمه لألشياء
ولألعامل ،بل يرتك األمر هلل الذي يعلم من خصائص اإلنسان ما ال يعلمه هو عن نفسه.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة هني عن تزكية النفس ،وأهنا
من فعل اجلاهلني ،وأن املؤمن احلقيقي هو املتواضع املمتلئ بالعبودية.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر إِ َىل ا َّل ِذي َن ُأو ُتوا ن َِصي ًبا ِم َن
ت وال َّطا ُغ ِ
ون بِ ِْ ِ
ا ْلكِت ِ
وت َو َي ُقو ُل َ
َاب ُيؤْ ِمنُ َ
ون لِ َّل ِذي َن َك َف ُروا َهؤُ َال ِء َأ ْهدَ ى ِم َن ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
اجل ْب َ
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َسبِ ًيال﴾ [النساء]51 :؟
قال أحدهم :روي أن كعب بن األرشف خرج يف سبعني راكبا من اليهود إىل مكة
بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشا عىل رسول اهلل  وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبني
رسول اهلل  فنزل كعب عىل أيب سفيان ،ونزلت اليهود يف دور قريش ،فقال أهل مكة:
إنكم أهل كتاب ،وحممد صاحب كتاب ،وال نأمن أن يكون هذا مكرا منكم ،فإن أردت أن
ت وال َّطا ُغ ِ
ون بِ ِْ ِ
نخرج معك فاسجد هلذين الصنمني وآمن هبام فذلك قولهُ ﴿ :يؤْ ِمنُ َ
وت﴾
اجل ْب َ
ثم قال كعب ألهل مكة :ليجيء منكم ثالثون ومنا ثالثون فنلزق أكبادنا بالكعبة ،فنعاهد
رب البيت لنجهدن عىل قتال حممد ،ففعلوا ذلك ،فلام فرغوا ،قال أبوسفيان لكعب :إنك
امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أميون ال نعلم ،فأينا أهدى طريقا وأقرب إىل احلق؟ أنحن
أم حممد؟ فقال كعب :اعرضوا عيل دينكم ،فقال أبوسفيان :نحن ننحر للحجيج الكوماء،
ونسقيهم املاء ،ونقري الضيف ،ونفك العاين ،ونصل الرحم ،ونعمر بيت ربنا ،ونطوف به،
ونحن أهل احلرم ،وحممد فارق دين آبائه ،وقطع الرحم ،وفارق احلرم ،وديننا القديم ودين
حممد احلديث؛ فقال كعب :أنتم واهلل أهدى سبيال مما هوعليه ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يذكر اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة صفة أخرى من صفات اليهود
الذميمة ،وهي أهنم ألجل الوصول إىل أهدافهم كانوا يداهنون كل مجاعة من اجلامعات،
حتى أهنم ـ لكي يستقطبوا املرشكني ـ سجدوا ألصنامهم ،وجتاهلوا كل ما قرؤوه يف كتبهم،
أو علموا به حول صفات رسول اهلل  ،بل وذهبوا ـ بغية إرضاء املرشكني ـ إىل ترجيح
عقيدة الوثنيني بام فيها من خرافات وتفاهات وفضائح عىل اإلسالم احلنيف ،مع أن اليهود
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كانوا من أهل الكتاب ،وكانت املشرتكات بينهم وبني اإلسالم تفوق بدرجات كبرية ما
جيمعهم مع الوثنيني.
﴿اجلب ِ
ت﴾ يف هذه اآلية من القرآن الكريم خاصة،
قال آخر( :)1وقد استعملت لفظة ِْ ْ
وهو اسم جامد ال تعريف له يف اللغة العربية ،ويقال أنه يعني (السحر) أو (الساحر) أو
(الشيطان) ،أو بمعنى الصنم أو أي معبود غري اهلل يف هذه اللغة ..وأما لفظة ﴿ال َّطا ُغ ِ
وت﴾
فقد استعملت يف ثامنية موارد من القرآن الكريم ،وهي صيغة مبالغة من مادة الطغيان،
بمعنى التعدي وجتاوز احلد ،ويطلق عىل كل َشء موجب لتجاوز احلد ،ومنها األصنام،
وهلذا يسمى الشيطان ،والصنم واحلاكم اجلبار املتكرب ،وكل معبود سوى اهلل ،وكل مسرية
تنتهي إىل غري احلق ،طاغوتا.
قال اإلمام :بورك فيكام ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة حتذير من الوقوع فيام
وقع فيه املنحرفون عن األديان من عبادة اجلبت والطاغوت ،والتي ال تقترص عىل األصنام
املعروفة؛ فاألصنام البرشية أخطر من أصنام احلجارة ..وفيها هني عن الشهادة الكاذبة
وبيان لسببها ،وهو عدم التسليم الكيل للكتاب.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْس َأ ُل َك َأ ْه ُل ا ْلكِت ِ
َاب َأ ْن ُتنَزِّ َل
ِ
ِ ِ
ْرب ِم ْن َذلِ َك َف َقا ُلوا َأ ِرنَا اهللََّ َج ْه َر ًة َف َأ َخ َذ ْ ُهت ُم
وسى َأك َ َ
الس َامء َف َقدْ َس َأ ُلوا ُم َ
َع َل ْي ِه ْم كتَا ًبا م َن َّ
الص ِ
َات َف َع َف ْونَا َع ْن َذلِ َك َوآ َت ْينَا
اع َق ُة بِ ُظ ْل ِم ِه ْم ُث َّم َّاخت َُذوا ا ْل ِع ْج َل ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء ْ ُهت ُم ا ْل َب ِّين ُ
َّ
وسى ُس ْل َطانًا ُمبِينًا﴾ [النساء]153 :؟
ُم َ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف اليهود حني قالوا للنبي  إن كنت نبيا فأتنا
بالكتاب مجلة من السامء كام أتى به موسى ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)2
( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.185
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قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)1تشري هذه اآلية الكريمة إىل بعض اجلدال الذي كان يامرسه اليهود
لتربير كفرهم وجحودهم ،ولنرش الشبهات بني املؤمنني ،حيث قالوا :إن موسى عليه
السالم جاء باأللواح من عند اهلل فائتنا بألواح من عنده تكون بخط ساموى يشهد أنك
رسول اهلل إلينا.
قال آخر( :)2وهو دليل إما عىل العناد ألهنم اقرتحوا ما اقرتحوا تعجيزا ومراوغة،
وإما عىل اجلهل بمعنى النبوة والرسالة مع ما ظهر فيهم من أنبياء ،إذ هم ال يميزون بني
اآليات الصحيحة التي يؤيد اهلل هبا رسله وبني الشعوذة وحيل السحرة املخالفة للعادة،
وكتبهم قد بينت هلم أنه يقوم فيهم أنبياء كذبة وأن النبي يعرف بدعوته إىل التوحيد واحلق
ال بمجرد أعجوبة يعملها كام نصت عىل ذلك التوراة ىف سفر تثنية االشرتاع وغريه.
﴿و َل ْو نَزَّ ْلنَا
قال آخر( :)3وأيا ما كان فال فائدة ىف إجابتهم إىل ما طلبوا كام قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
َع َل ْي َك كِتَا ًبا ِيف ِق ْر َط ٍ
ح ٌر ُمبِنيٌ ﴾ [األنعام:
اس َف َل َم ُسو ُه بِ َأ ْيدهيِ ْم َل َق َال ا َّلذي َن َك َف ُروا إِ ْن َه َذا إِ َّال س ْ
]7

قال آخر( :)4ونسبة سؤال موسى عليه السالم إليهم ،مع أن الذين سألوا إنام هم
سلفهم ،ألن اخللف والسلف سواسية ىف األخالق والصفات ،فاألبناء يرثون اآلباء وال
سيام اليهود الذين يأبون الغرباء ،وألن سنة القرآن الكريم قد جرت عىل أن األمة تعد
كالشخص الواحد ىف اتباع خلفها لسلفها ،فينسب إىل املتأخر ما فعله املتقدم ما دام راضيا
عليه.

( )1تفسري املراغي ()9 /6
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قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )1حتذير من مشاهبة الذين مل
يلتزموا حدود عبوديتهم هلل؛ فراحوا يقرتحون عىل اهلل ما يفعل.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :لن يس َتنْكِ َ ِ
يح َأ ْن َي ُك َ
ون
ف املَْس ُ
ْ َْ
ِ ِِ
َع ْبدً ا هللَِّ َو َال املَْ َالئِ َك ُة املُْ َق َّر ُب َ
رش ُه ْم إِ َل ْي ِه َمجِي ًعا﴾
ون َو َم ْن َي ْس َتنْكِ ْ
ف َع ْن ع َبا َدته َو َي ْس َتك ِ ْ
ْرب َف َس َي ْح ُ ُ
[النساء]172 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف وفد نجران حني قالوا :يا حممد تعيب صاحبنا؟ قال:
(ومن صاحبكم؟) قالوا :عيسى ،قال( :وأي َشء أقول فيه؟) قالوا تقول إنه عبد اهلل
ورسوله ،فقال هلم( :إنه ليس بعار لعيسى أن يكون عبد اهلل) ،قالوا :بىل ،فنزلت(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3ورد هذه اآلية الكريمة يف سياق آيات حتدثت يف نفي األلوهية عن
املسيح عليه السالم ،وهي تشري إىل دليل آخر لدحض دعوى ألوهية املسيح ،فتقول خماطبة
املسيحيني :كيف تعتقدون بألوهية املسيح عليه السالم يف حني أنه مل يستنكف عن عبادة اهلل
واخلضوع بالعبودية له سبحانه ،كام مل يستنكف املالئكة املقربون من هذه العبادة؟ ..وبدهيي
أن من يكون عبدا ال يمكن أن يصبح معبودا يف آن واحد ،فهل يمكن أن يعبد فرد نفسه؟
أو هل يكون العابد واملعبود والرب فردا واحدا؟
قال آخر :ويذكرنا هذا بام روي أن اإلمام الرضا ـ لكي يفند عقيدة التثليث املنحرفة
ـ ذكر لكبري املسيحيني يف ذلك احلني ـ وكان يلقب بـ (اجلاثليق) ـ بأن املسيح عليه السالم
كان حسنا يف كل َشء لوال وجود عيب واحد فيه ،وهو قلة عبادته هلل ،فغضب اجلاثليق،
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وقال لإلمام :ما أعظم هذا اخلطأ الذي وقعت فيه ،إن املسيح كان من أكثر أهل زمانه عبادة،
فسأله اإلمام عىل الفور :ومن كان يعبده املسيح!؟ ..فها أنت قد أقررت بنفسك أن املسيح
كان عبدا وخملوقا هلل ،وأنه كان يعبد اهلل ومل يكن معبودا وال ربا؟ فسكت اجلاثليق ومل حير
جوابا(.)1
قال آخر( :)2ثم تشري اآلية الكريمة إىل أن الذين يمتنعون عن عبادة اهلل واخلضوع له
بالعبودية ،يكون امتناعهم هذا ناشئا عن التكرب واألنانية وإن اهلل سيحرض هؤالء يوم
القيامة وجيازي كل واحد منهم بالعقاب الذي يناسبه.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة بيان لرشف العبودية
هلل ،وأنه ال يتحقق هبا إال الصادقون املخلصون املقربون ..وأما املستكربون املنحرفون عنها،
فلن جيدوا يف اآلخرة إال ما أفرزته نفوسهم من كرب وانحراف.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب َه ْل َتن ِْق ُم َ
ون
ِمنَّا إِ َّال َأ ْن آمنَّا بِاهللَِّ وما ُأن ِْز َل إِ َلينَا وما ُأن ِْز َل ِمن َقب ُل و َأ َّن َأ ْك َثر ُكم َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [املائدة]59 :؟
ْ ْ َ
َ ْ
ْ َ َ
َ َ
َ
قال أحدهم :روي أن نفرا من اليهود أتوا إىل رسول اهلل  فسألوه عمن يؤمن به
ِ
يم َوإِ ْس َام ِع َيل َوإِ ْس َح َ
اق
من الرسل ،فقال :أؤمن ﴿بِاهللَِّ َو َما ُأن ِْز َل إِ َل ْينَا َو َما ُأن ِْز َل إِ َىل إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ويت النَّبِ ُّي َ
ني َأ َح ٍد
ون ِم ْن َر ِّ ِهب ْم َال ُن َف ِّر ُق َب ْ َ
يسى َو َما ُأ ِ َ
وب َو ْاألَ ْس َباط َو َما ُأ ِ َ
َو َي ْع ُق َ
وسى َوع َ
ويت ُم َ
ِمن ُْه ْم َون َْح ُن َل ُه ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾ [البقرة ،]136 :فلام ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا :واهلل ما نعلم
أهل دين أقل حظا يف الدنيا واآلخرة منكم ،وال دينا رشا من دينكم ،فأنزل اهلل تعاىل
اآلية(.)3

( )3أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.200
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قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)1هذه اآلية الكريمة واردة يف التنديد بأهل الكتاب ـ وهم اليهود ـ يف
رفضهم لإليامن باإلسالم الذي يؤكد عىل وحدة الرساالت بكل القيم الروحية واألخالقية
املتضمنة هلا وبكل الرشائع املسنونة فيها ،يف الوقت الذي ال يمثل الكتاب لدهيم إال اسام
لالنتامء مع انحرافهم عن أحكامه وقيمه يف عبادهتم للطاغوت ،وأكلهم السحت ،األمر
الذي أدى إىل أن مسخ اهلل بعضهم قردة وخنازير ولعنهم وغضب عليهم.
قال آخر( :)2وعىل ضوء هذا ،فإن سياق اآليات ليس سياق حوار حول التفاصيل
يف نبوة عيسى عليه السالم  ،بل هو يف مواجهة اليهود لإلسالم كله ،ألهنم يرون أن دينهم
هو خاتم األديان ،وال يعرتفون بدين بعده ،وال برسول من بعد موسى ،وهلذا فإن سبب
النزول أشبه باالجتهاد منه بالرواية.
قال آخر( :)3وقد جاء األسلوب يف اآلية الكريمة بلهجة هادئة هي أقرب إىل هلجة
العتاب ،يف صيغة السؤال العميقُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب َه ْل َتن ِْق ُم َ
ون ِمنَّا إِ َّال َأ ْن آ َمنَّا بِاهللَِّ َو َما
ُأن ِْز َل إِ َلينَا وما ُأن ِْز َل ِمن َقب ُل و َأ َّن َأ ْك َثر ُكم َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [املائدة ..]59 :أي ملاذا كل هذه احلرب؟
ْ ْ َ
َ ْ
ْ َ َ
وملاذا كل هذا التآمر؟ وماذا فعلنا لكم حتى نستحق كل هذا الضغط والكراهية ،وملاذا
تنقمون منا؟ ماذا نريد ،إىل أي َشء ندعو ،هل تنقمون منا إال أننا رسنا يف خط اهلدى
املستقيم!؟ إننا آمنا باهلل وبرساالته وكتبه التي أنزلت إلينا وإىل من قبلنا ،وإنكم انحرفتم
عنه إىل السري يف خط األنانية الذاتية والفئوية ،والعمل عىل حتطيم كل األشياء املقدسة التي
حتول بينكم وبني الوصول إىل مطامعكم ومطاحمكم يف مركز الرئاسة.
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قال آخر( :)1وربام كان األسلوب بمثابة اإلشارة إىل أن املوقف الذي اختذه أهل
الكتاب مل يكن ناشئا من خطة فكرية ،بل هو ناشئ من عقدة ذاتية ،فهؤالء املسلمون ال
يعيشون األفق الضيق يف اإليامن ،وال يدورون يف حمور حمدود ،بل تتسع آفاقهم لتشمل كل
الرساالت وكل الرسل ،فال يرتكون جماال حلالة عدائية يف خط املجاهبة ،ألهنم حيرتمون ما
حيرتمه اآلخرون ،بينام ييسء اآلخرون إىل ما حيرتمونه ،مما يفقد اآلخرين حجة اللجوء إىل
اخلصام والنزاع ،وحيول موقفهم بالتايل إىل عقدة مرضية مستحكمة ،ويظل اجلو الذي أثاره
احلوار يبحث عن جواب ،وال جواب.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة إشارة لسبب احلقد
عىل اإلسال م وهو اشتامله عىل كل حسنات األديان ،ودعوته إىل اإليامن هبا وبأنبيائها مجيعا،
وأنه املهيمن عليها املصحح هلا.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :لت ِ
َجدَ َّن َأ َشدَّ الن ِ
َّاس عَدَ َاو ًة لِ َّل ِذي َن
آمنُوا ا ْل َي ُهو َد َوا َّل ِذي َن َأ ْرش ُكوا َو َلت ِ
َجدَ َّن َأ ْق َر َ ُهب ْم َم َو َّد ًة لِ َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّل ِذي َن َقا ُلوا إِنَّا ن ََص َارى َذلِ َك
َ
َ
ِ ِ
ِ
ون َوإِ َذا س ِم ُعوا ما ُأن ِْز َل إِ َىل الرس ِ
ْرب َ
ول ت ََرى َأ ْع ُين َُه ْم
َّ ُ
َ
َ
بِ َأ َّن من ُْه ْم ق ِّسيسنيَ َو ُر ْه َبانًا َو َأ َّهنُ ْم َال َي ْس َتك ِ ُ
ِ
ِ
ت َِف ُ ِ
الش ِ
احل ِّق َي ُقو ُل َ
ون َر َّبنَا آ َمنَّا َفا ْك ُت ْبنَا َم َع َّ
اه ِدي َن َو َما َلنَا َال ُنؤْ ِم ُن
يض م َن الدَّ ْم ِع ممَّا ع ََر ُفوا م َن ْ َ
احلنيَ َف َأ َثاهبم اهللَُّ بِام َقا ُلوا جنَّا ٍ
احل ِّق و َن ْطمع َأ ْن يدْ ِخ َلنَا ربنَا مع ا ْل َقو ِم الص ِ
ِ
ت
َ
َّ
َ ُّ َ َ ْ
بِاهللَِّ َو َما َجا َءنَا م َن ْ َ َ َ ُ ُ
َ
َُ ُ
ِِ ِ
ِ
ِ
يها َو َذلِ َك َجزَ ا ُء املُْ ْح ِسنِنيَ َوا َّل ِذي َن َك َف ُروا َوك ََّذ ُبوا بِآ َياتِنَا
َْ
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
ِ
اب ْ
اجلَ ِحي ِم﴾ [املائدة 82 :ـ ]86؟
ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف النجاَش وأصحابه ،قال ابن عباس :كان رسول اهلل
 وهو بمكة خياف عىل أصحابه من املرشكني ،فبعث جعفر بن أيب طالب وابن مسعود يف
( )1من وحي القرآن ()241 /8
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رهط من أصحابه إىل النجاَش وقال :إنه ملك صالح ال يظلم وال يظلم عنده أحد،
فاخرجوا إليه حتى جيعل اهلل للمسلمني فرجا ،فلام وردوا عليه أكرمهم وقال هلم :تعرفون
شيئا مما أنزل عليكم؟ قالوا :نعم ،قال :اقرؤوا؛ فقرؤوا وحوله القسيسون والرهبان ،فكلام
قرؤوا آية انحدرت دموعهم مما عرفوا من احلق(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2اخلطاب ىف اآليات الكريمة موجه إىل النبى  ،ثم هو خطاب من
بعده لكل من هو أهل ألن خياطب ،من املؤمنني ،وغري املؤمنني ..واليهود والنصارى ،هم
فيمن دخل ىف هذا اخلطاب.
قال آخر( :)3وىف قوله تعاىلَ ﴿ :لت َِجدَ َّن َأ َشدَّ الن ِ
َّاس عَدَ َاو ًة لِ َّل ِذي َن آ َمنُوا ا ْل َي ُهو َد َوا َّل ِذي َن
رش ُكوا﴾ [املائدة ]82 :كشف هلذا املوقف العدائى ،الذي يقفه اليهود من الدعوة اإلسالمية
َأ ْ َ
وأهلها ..فهم ﴿ َأ َشدَّ الن ِ
َّاس عَدَ َاو ًة لِ َّل ِذي َن آ َمنُوا﴾ [املائدة ،]82 :ثم يأتى من بعدهم ىف العداوة
للمؤمنني ،الذين أرشكوا ،وهذا وضع مقلوب بالنسبة لليهود ،إذ كانوا ـ وهم أهل كتاب ـ
أوىل الناس بأن ينارصوا أهل الكتاب ويوادوهم ،ال أن يكونوا ىف اجلبهة األوىل من اجلبهات
املعادية للمؤمنني ،إذ يتقدمون ىف هذا املوقف اللئيم أهل الكفر والرشك ،فيكونون قادة
احلملة املوجهة حلرب اهلل واملؤمنني باهلل.
قال آخر( :)4وىف قوله تعاىلَ ﴿ :لت ِ
َجدَ َّن﴾ [املائدة ]82 :إشارة إىل أن هذا احلكم الذي
فضح اهلل به اليهود ،ليس حكام معلقا عىل أي رشط ،بحيث يقع إذا وقع هذا الرشط ،أو هو
حكم خفى ال تظهر آثاره للعيان ..وإنام هو حكم مطلق ،واقع دائام ،ظاهر ال خفاء فيه،
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وهلذا جاء التعبري عنه بلفظ (جتد) بمعنى ترى ،وتبرص ،وتتحقق ،ثم جاء هذا اللفظ مؤكدا
بالقسم ،وبنون التوكيد ..فهو أمر واقع ،مؤكد الوقوع ،ال احتامل فيه لشك أو ريب.
﴿و َلت ِ
َجدَ َّن َأ ْق َر َ ُهب ْم َم َو َّد ًة لِ َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّل ِذي َن َقا ُلوا إِنَّا
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ :
ن ََص َارى﴾ [املائدة ،]82 :وهو وجه مرشق من وجوه الدين وما يفعله ىف املتدينني ،يقابل هذا
الوجه الكريه الذي بدا من بعض أصحاب الدين ،وهم اليهود ..ففى دعوة املسيح عليه
السالم التي يدين هبا النصارى دعوة كريمة إىل التواضع ،والتسامح ،واإلخاء ..مع
اإلنسانية كلها ،بل والتآلف مع الوجود كله ،ناطقه وصامته ،وإذا كانت املسيحية اليوم قد
تغري وجهها عند املتدينني هبا ،فذلك من جناية اليهود عليها ،وعىل املتدينني هبا ،ذلك أن
النرصانى املتمسك بنرصانيته ،املوايل لعقيدته هو إنسان وديع رقيق ،يتأسى بالسيد املسيح
ىف وداعته ،ورقته ،ورمحته ،وإنسانيته ..وهلذا اختلط املسيحيون بالعامل كله ،ودعوا الناس
مجيعا إىل ما معهم من دين اهلل ،أما اليهود ،فقد عزهلم الكرب والغرور عن أن خيتلطوا بالناس،
وأن يدعوهم إىل دين اهلل الذي معهم.
﴿وإِ َذا س ِم ُعوا ما ُأن ِْز َل إِ َىل الرس ِ
يض ِم َن
ول ت ََرى َأ ْع ُين َُه ْم ت َِف ُ
َّ ُ
َ
قال آخر( :)2وقوله تعاىلَ َ :
الش ِ
احلَ ِّق َي ُقو ُل َ
الدَّ ْم ِع ِممَّا ع ََر ُفوا ِم َن ْ
ون َر َّبنَا آ َمنَّا َفا ْك ُت ْبنَا َم َع َّ
اه ِدي َن﴾ [املائدة ]83 :شاهد ثالث
عىل اإلنسانية املنطلقة التي تنشد اخلري ،وتطلب احلق ،وأهنا حني تستمع إىل كلامت اهلل،
تستمع إليها ىف غري كرب أو استعالء ،فإذا اهتدت إىل طريق احلق ،استقامت عليه ،ولزمته..
وإن مل هتتد ،توقفت وأمسكت ىف رفق ولطف ،وهلذا دخل كثري من أتباع املسيح عليه السالم
يض ِم َن الدَّ ْم ِع ِممَّا ع ََر ُفوا ِم َن
ىف اإلسالم عن اعتقاد صحيح ،وإيامن وثيق﴿ :ت ََرى َأ ْع ُين َُه ْم ت َِف ُ
الش ِ
احلَ ِّق َي ُقو ُل َ
ْ
ون َر َّبنَا آ َمنَّا َفا ْك ُت ْبنَا َم َع َّ
اه ِدي َن﴾ [املائدة ]83 :أي اجعلنا من الذين شهدوا النبي
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واستمعوا إليه وآمنوا به ،وليس كذلك شأن اليهود ،قد أعامهم التعصب ،وأصمهم الكرب،
عن أن يستمعوا لكلمة حق ،أو يستجيبوا لدعوة رسول.
ِ
ِ
احل ِّق
قال آخر( :)1وقوله تعاىل عىل لساهنمَ :
﴿و َما َلنَا َال ُنؤْ م ُن بِاهللَِّ َو َما َجا َءنَا م َن ْ َ
و َن ْطمع َأ ْن يدْ ِخ َلنَا ربنَا مع ا ْل َقو ِم الص ِ
احلنيَ ﴾ [املائدة ]84 :لسان احلال ،لكل طالب حق ،حني
َّ
َ ُّ َ َ ْ
َ َ ُ ُ
تبدو له أماراته ،وتلوح لعينيه دالئله ،ال يرتدد أبدا ىف قبوله ،واألخذ به ،لريشد وليكون ىف
عباد اهلل الصاحلني..
قال آخر( :)2وقوله تعاىلَ ﴿ :ف َأ َثاهبم اهللَُّ بِام َقا ُلوا جن ٍ
جت ِري ِم ْن َحتْتِ َها ْاألَ ْهنَ ُار
َّات َ ْ
َ
َ
َُ ُ
ِِ ِ
يها َو َذلِ َك َجزَ ا ُء املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [املائدة ]85 :هو اجلواب املسعد هلذا التساؤل املتعاطف
َخالدي َن ف َ
مع احلق ،املستجيب له ..فقد تلقاهم اهلل ـ سبحانه ـ هبذا اللطف الكريم ،ومأل أيدهيم من
ِِ ِ
ِ
َّات َ ْ ِ
هذا الرزق الطيب﴿ ..جن ٍ
يها َو َذلِ َك َجزَ ا ُء املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
َ
[املائدة..]85 :
قال آخر( :)3وىف قوله تعاىل﴿ :بِ َام َقا ُلوا﴾ [املائدة ]85 :إشارة إىل أن قوهلم هذا مل يكن
جمرد قول ،وإنام هو ترمج ة عن إيامن صادق ،خفق به القلب ،واهتزت له املشاعر ،وفاضت
به العيون ،دمعا خاشعا ..لو ظفرت األرض بقطرة منه الهتزت وربت وأنبتت من كل
زوج هبيج.
ِ
ِ
ِ
اجل ِحي ِم﴾
﴿وا َّلذي َن َك َف ُروا َوك ََّذ ُبوا بِآ َياتنَا ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
قال آخر( :)4وقوله تعاىلَ :
اب ْ َ
[املائدة ]86 :يطلع عىل الناس ىف املوقف بصورة ذات داللتني :داللة يرى منها أولئك الذين
كفروا وكذبوا بآيات اهلل ،ما أعد هلم من نكال وعذاب ،جزاء كفرهم وتكذيبهم بآيات اهلل،
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ورسل اهلل ،وعداوهتم للمؤمنني باهلل وبرسل اهلل ..والوجه البارز ىف هذه الصورة هم اليهود
ومن ورائهم كل كافر ،وكل مكذب ..والداللة األخرى يراها املؤمنون الذين أضافهم اهلل
ىف رحابه ،وأنزهلم منازل إكرامه ،وعافاهم من هذا البالء ،الذي يتقلب فيه الكافرون
املكذبون.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة للمسلمني إىل
احلذر من أعدائهم ،ويف نفس الوقت دعوهتم إىل التحري عن رؤوسهم ،وعدم تعميم
أحكامهم عىل اجلميع.
﴿و َما َقدَ ُروا اهللََّ َح َّق َقدْ ِر ِه إِ ْذ َقا ُلوا
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
رش ِمن َ ٍ
ِ
ِ
ِ
ورا َو ُهدً ى لِلن ِ
َّاس
َشء ُق ْل َم ْن َأنْزَ َل ا ْلكت َ
وسى ُن ً
َاب ا َّلذي َجا َء بِه ُم َ
َما َأنْزَ َل اهللَُّ ع ََىل َب َ ٍ ْ ْ
ِ
خت ُف َ
وهنَا َو ُ ْ
ون كَثِ ًريا َو ُع ِّل ْم ُت ْم َما َمل ْ َت ْع َل ُموا َأ ْن ُت ْم َو َال آ َباؤُ ُك ْم ُق ِل اهللَُّ ُث َّم
َْ
جت َع ُلو َن ُه َق َراط َ
يس ُت ْبدُ َ
َذ ْر ُه ْم ِيف َخ ْو ِض ِه ْم َي ْل َع ُب َ
ون﴾ [األنعام]91 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف اليهود حني قالوا لرسول اهلل  :يا حممد ،أنزل اهلل
عليك كتابا؟ قال( :نعم) قالوا :واهلل ما أنزل اهلل من السامء كتابا فأنزل اهلل تعاىل اآلية.)1
قال آخر :ومثله ما روي عن حممد بن كعب القرظي قال :أمر اهلل حممدا  أن يسأل
أهل الكتاب عن أمره وكيف جيدونه يف كتبهم ،فحملهم حسد حممد أن كفروا بكتاب اهلل
ورسوله ،وقالوا :ما أنزل اهلل عىل برش من َشء ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية.)2
قال آخر :ومثله ما روي أن رجال من اليهود يقال له مالك بن الصيف ،خاصم النبي
 فقال له النبي ( :أنشدك بالذي أنزل التوراة عىل موسى أما جتد يف التوراة أن اهلل يبغض
احلرب السمني؟) ،وكان حربا سمينا ،فغضب وقال :واهلل ما أنزل اهلل عىل برش من َشء ،فقال
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له أصحابه الذين معه :وحيك ،وال عىل موسى!؟ فقال :واهلل ما أنزل اهلل عىل برش من َشء،
فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيكم ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة حديث مع اليهود ،ومع مجيع املنحرفني عن
خط اإلسالم ،يف ما كانوا يثريون من كلامت غري مسؤولة ،ال ترتكز عىل أساس من فكر
وعقل.
ِ

ح َّق َقدْ ِره﴾ [األنعام:
﴿و َما َقدَ ُروا اهللََّ َ
قال آخر( :)3ولذلك ،فإن أول أوصافهم أهنم َ

 ،]91بل وقفوا أمامه وقفة اإلنسان الذي ال حيس بأجواء العظمة يف ما توحيه ذاته من اخلشية
والرهبة واخلضوع ،فكانوا ـ يف موقفهم هذا ـ كمن يستهني بعظمة اهلل وسطوته وقوته
وقدرته ،فلم يشعروا باملسؤولية يف ما يواجهون به رسله من التحديات ،أو يؤمنون به من
أفكار ،ويف ما يثريونه من شبهات ويتخذونه من مواقف ،ومل خيافوا من نتائج مواقفهم
تلك.
قال آخر( :)4ذلك أن الذين خيافون اهلل هم الذين يقدرون ترصفاهتم جلهة ما يأخذون
وما يرتكون ،تبعا للمواقع التي ينتظروهنا يف مواقفهم أمامه يف اللحظات احلاسمة
للحساب ،أما الذين ال يبالون بام يصدر منهم من قول أو فعل ،من حيث ارتباطه بحركة
املسؤولية يف حياهتم ،فهم الذين ال يقدرون اهلل حق قدره ،وهذا ما يتمثل يف موقف هؤالء
﴿إِ ْذ َقا ُلوا ما َأنْزَ َل اهللَُّ ع ََىل ب َ ٍ ِ
َش ٍء﴾ [األنعام ،]91 :ألن مثل هذا القول يدلل عىل
َ
َ
رش م ْن َ ْ
افتقادهم للوعي املسؤول ،ألهنم ال يملكون أية حجة عليه ،مما يعرضهم لسخط اهلل وعذابه
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الذي توعد القائلني عليه بغري علم ،بالعقاب والعذاب األليم.
قال آخر( :)1وكيف يملكون احلجة عىل النفي ،يف ما ال يستطيعون اإلحاطة به من
فعل اهلل!؟ فإن صعوبة إقامة احلجة عىل النفي تزيد كثريا عن إقامتها عىل اإلثبات ،ألن
اإلجياب حمدود بحدود الفعل من حيث الزمان واملكان ،بينام يشمل السلب املطلق كل آفاق
املوضوع.
قال آخر( :)2وربام كان املعنى أن تقدير اهلل حق قدره يفرض إيامهنم بحقيقة األلوهية
يف خصائصها الربوبية من حيث إرسال الرسل وإنزال الكتب التي تقود الناس إىل ما يصلح
أمرهم وشؤوهنم الروحية واألخالقية ،واملعارف العالية التي ال يملكون احلصول عليها
إال من خالل وحي اهلل ،ألن اهلل هو اهلادي الذي هيدي خلقه إىل طريق سعادهتم ،فإذا مل
يفعل ذلك ،فإنه يكون مقرصا يف حركة لطفه ورمحته ،ويف ضوء ذلك فإن إنكار إرسال
الرسل وإنزال الكتاب ،يوحي بأن هؤالء ال يعرفون قدر اهلل ومنزلته يف مواقع رمحته
وهدايته ،واهلل العامل.
ِ
َاب ا َّل ِذي َجا َء بِ ِه
قال آخر( :)3وهلذا أجاهبم اهلل تعاىل بقولهُ ﴿ :ق ْل َم ْن َأنْزَ َل ا ْلكت َ
ورا َو ُهدً ى لِلن ِ
َّاس﴾ [األنعام ،]91 :ذلك أهنم يؤمنون بالتوراة ،أو هكذا توحي به
وسى ُن ً
ُم َ
اآلية ،وربام كان هؤالء من اليهود الذين ينتسبون إىل التوراة ،ولعل هذا ما جعل اآلية تؤكد
عىل هذا الكتاب دون اإلنجيل الذي ال يؤمنون به ،أو ألن النرصانية التي تتمسك باإلنجيل
مل يكن هلا تأثري يف الذهنية العربية عىل أرض الدعوة ،التي أراد القرآن أن يقتحمها ليغري
تفكريها أو طريقتها يف التفكري.
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قال آخر( :)1وقد نستوحي من التأكيد القرآين عىل ما استهدفه توراة موسى عليه
السالم ،من النور الذي ييضء للناس آفاق املعرفة ،واهلدى الذي يدهلم عىل طريق احلق
واإليامن ،أن اهلل يريد أن يوحي هلؤالء بأن قضية الوحي ليست انتامء تقليديا ال يغري شيئا
من واقع الشخصية ،بل هي قصة االنفتاح عىل إرشاقة احلق وهداه ،التي جتعل من اإلنسان
كيانا واعيا جادا ،يف ما خيطط من طريق ،ويسري إليه من هدف.
قال آخر( :)2لكن هؤالء مل حيصلوا من ذلك عىل َشء ،بل اختذوه وسيلة لشهواهتم
ِ
وهنَا﴾ [األنعام ]91 :يف ما ال
وأطامعهم وهذا ما أشار إليه قوله تعاىلْ َ :
﴿جت َع ُلو َن ُه َق َراط َ
يس ُت ْبدُ َ
خت ُف َ
﴿و ُ ْ
ون كَثِ ًريا﴾ [األنعام ]91 :مما يكون حجة عليهم ،مما يثبت
يرض مكاسبهم وامتيازاهتم َ
صحة اإلسالم وواقعية النبوة ملحمد .
قال آخر( :)3ومن الواضح أن الذم لليهود مل يكن لكتابتهم التوراة يف القراطيس ،بل
إن املسألة تتصل هبذا النوع من توزيع آيات التوراة عىل القراطيس املتفرقة ال يف كتاب
واحد ،مما يمكنهم من إبداء البعض وإخفاء اآلخر إذا طالبهم الناس باحلجة عىل بعض ما
خيتلفون فيه معهم مما أثبتته التوراة وأنكروه.
﴿و ُع ِّل ْم ُت ْم َما َمل ْ َت ْع َل ُموا َأ ْن ُت ْم َو َال آ َباؤُ ُك ْم﴾ [األنعام ،]91 :فقد
قال آخر( :)4ثم قال تعاىلَ :
جاء الكتاب ليضع بني أيدهيم األسس الصحيحة للعلم الذي ال يملكون هم وآباؤهم
فرصة ذاتية ل ه ،ألن هذه املعارف والعلوم واألخالق والرشائع تنظم لإلنسان حياته من
خالل عمق مصاحله احليوية التي يملك اإلنسان بحسب جتاربه الذاتية أن يصل إليها،
ولكن الوحي هو الذي يعلمهم ذلك بكل قواعده وتفاصيله ،ولكنهم مل ينتفعوا بذلك ،يف
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ما توحي به كلامهتم هذه.
قال آخر( :)1ويفرض السؤال نفسه عليهم ،فال جييبون عنه ،أو هكذا يريد القرآن
الكريم أن يوحي ،يف ما هيدف أن يوحي إلينا به عن حاهلم ،ولكنها احلقيقة التي تفرض
نفسها عىل اجلوابُ ﴿ ،ق ِل اهللَُّ﴾

[األنعام]91 :

فهو الذي خلق الناس لريتفعوا باحلياة إىل

املستوى الذي يريده ويرضاه ،وهو الذي يرسل الرسل ،وينزل الكتب ليعلمهم كيف
يكونون أحسن عمال ،وأكثر جدية ،وأشد قوة وآثارا ،وهو الذي يفتح قلوب الواعني عىل
اإليامن به.
قال آخر( :)2أي قل الكلمة احلاسمة ـ يا رسول اهلل ـ ودع احلقيقة تفرض نفسها عىل
األفكار واألسامع والقلوب ،وال تتعقد أمام أية وقفة مضادة ،أو شبهة حادة ،وال تعبأ بام
يقولون وما خيوضون فيه من أحاديث وتفاهات ،وما يامرسونه من ألعاب الغواياتُ ﴿ ..ث َّم
َذ ْر ُه ْم ِيف َخ ْو ِض ِه ْم َي ْل َع ُب َ
ون﴾ [األنعام ]91 :ألهنم ال يواجهون احلياة بالعقلية اجلادة ،بل
يواجهوهنا بالعقلية الالهية الالعبة التي تعبث بالكلامت واملواقف بعيدا عن حركة
املسؤولية ووعي اإليامن ،وهلذا أنكروا ما أنكروه وابتعدوا عام ابتعدوا عنه.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،فهي تشري إىل أن منكر النبوات ،واآليات املرتبطة
هبا ،منكر لقدرة اهلل املطلقة التي ال يعجزها َشء ،وعنايته التي شملت كل َشء ،وأنه بذلك
مل يقدر اهلل حق قدره.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِ َّن كَثِ ًريا ِم َن
ْاألَحب ِار والر ْهب ِ
ون َأ ْم َو َال الن ِ
ون َع ْن َسبِ ِ
يل اهللَِّ َوا َّل ِذي َن َيكْنِزُ َ
َّاس بِا ْل َباطِ ِل َو َي ُصدُّ َ
ان َل َي ْأ ُك ُل َ
ون
ْ َ َ ُّ َ
ِ
ِ
رش ُه ْم بِ َع َذ ٍ
وهنَا ِيف َسبِ ِ
َّ
اب َألِي ٍم﴾ [التوبة]34 :؟
الذ َه َ
ب َوا ْلف َّض َة َو َال ُينْف ُق َ
يل اهللَِّ َف َب ِّ ْ
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قال أحدهم :روي عن زيد بن وهب قال :مررت بالربذة فإذا أنا بأيب ذر فقلت له:
ما أنزلك منزلك هذا؟ قال :كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية يف هذه اآليةَ ﴿ :وا َّل ِذي َن
ِ
ِ
رش ُه ْم بِ َع َذ ٍ
وهنَا ِيف َسبِ ِ
ون َّ
َيكْنِزُ َ
اب َألِي ٍم﴾ [التوبة]34 :؟ فقال
الذ َه َ
ب َوا ْلف َّض َة َو َال ُينْف ُق َ
يل اهللَِّ َف َب ِّ ْ
معاوية :نزلت يف أهل الكتاب ،فقلت :نزلت فينا وفيهم ،وكان بيني وبينه كالم يف ذلك،
وكتب إىل عثامن يشكوين ،وكتب إيل عثامن أن أقدم املدينة فقدمتها ،وكثر الناس عيل حتى
كأهنم مل يروين قبل ذلك ،فذكرت ذلك لعثامن فقال :إن شئت تنحيت وكنت قريبا ،فذلك
الذي أنزلني هذا املنزل ولوأمروا عيل حبشيا لسمعت وأطعت(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة ذكر للفساد املايل الذي وقع فيه رجال الدين
من أهل الكتاب ،ذلك أنه منبع لكثري من اآلثام.
قال آخر( :)3ففي اآلية الكريمة وصم اهلل تعاىل كثريا من علامء اليهود وكثريا من عباد
النصارى بالطمع واجلشع ،وقال﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا إِ َّن كَثِريا ِمن ْاألَحب ِار والر ْهب ِ
ان﴾
ً َ ْ َ َ ُّ َ
َ َ
َ ُّ َ
[التوبة ، ]34 :وإنام قال كثريا ألن قسام منهم كانوا جيتنبون استغالل الناس يف أمواهلم ..وهذا
﴿وت ََرى كَثِ ًريا ِمن ُْه ْم ُي َس ِار ُع َ
ون ِيف
يدل عىل موضوعية البيان القرآين ،ونظري اآلية قوله تعاىلَ :
اإل ْث ِم وا ْلعدْ و ِ
ان﴾ [املائدة ]62 :ويف الوقت نفسه يمدح مجاعة منهم ويقولَ ﴿ :ل ْي ُسوا َس َوا ًء ِم ْن
ِْ َ ُ َ
ون آي ِ
ِ
َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
ون ُيؤْ ِمنُ َ
ات اهللَِّ آنَا َء ال َّل ْي ِل َو ُه ْم َي ْس ُجدُ َ
ون بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر
َاب ُأ َّم ٌة َقائ َم ٌة َي ْت ُل َ َ
ات و ُأو َلئِ َك ِمن الص ِ
ِ
ون بِاملَْعر ِ
وف َو َين َْه ْو َن ع ِ
ون ِيف ْ
َن املُْنْك َِر َو ُي َس ِار ُع َ
احلنيَ َو َما
َ َّ
اخلَ ْ َري َ
َو َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
ِ
ِ
َي ْف َع ُلوا ِم ْن َخ ْ ٍ
يم بِاملُْتَّقنيَ ﴾ [آل عمران 113 :ـ ]115
ري َف َل ْن ُي ْك َف ُرو ُه َواهللَُّ عَل ٌ
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قال آخر( :)1وهذه اآلية الكريمة حتذر من علامء السوء ،وترشد إىل أن وظيفة القائد
الديني والداعية إىل اهلل سبحانه والعامل برشيعته ،أن يكون يف اخلط األول ممن حيرتم أحكام
اهلل ،ال أن يكون ممن ينقضها وال حيرتمها ،األمر الذي يفيض إىل شيوع الفساد يف املجتمع
كله ،كام قال رسول اهلل ( :صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي ،وإذا فسدا فسدت
أمتي :األمراء والقراء) ( ،)2وأريد بالقراء :العلامء واملرشدون.
قال آخر( :)3ولذلك وصف اهلل تعاىل كثريا منهم بوصفني :أوهلام ﴿ َل َي ْأ ُك ُل َ
ون َأ ْم َو َال
ِ
الن ِ
ون َع ْن َسبِ ِ
﴿و َي ُصدُّ َ
يل اهللَِّ﴾ [األنفال]47 :
َّاس بِا ْل َباط ِل﴾ [التوبة ..]34 :والثاين َ
قال آخر( :)4أما األول ،فاملعنى العام ألكل أموال الناس بالباطل هو أخذها بغري
وجه رشعي ..ومنها ما هو خاص بالنصارى بل ببعض فرقهم ،وهو ما يأخذونه جعال عىل
مغفرة الذنوب أو ثمنا هلا ،ويتوسلون إليها بام يسمونه (رس االعرتاف) ..ومنها ما يؤخذ
عىل فتاوى حتريم احلالل وحتليل احلرام ،فأولو املطامع واألهواء يفتون امللوك واألمراء
وكبار األغنياء بام يساعدهم عىل إرضاء شهواهتم واالنتقام من أعدائهم ..ومنها الرشوة،
وهو ما يأخذه صاحب السلطة الدينية أو املدنية رسمية أو غري رسمية ،من املال وغريه
ألجل احلكم أو املساعدة عىل إبطال حق أو إحقاق باطل ..ومنها الربا ،حتى الفاحش منه،
وهو فاش عند اليهود والنصارى ،ولكن منه ما حيله هلم رجال الدين ،ومنه ما حيرمونه يف
الفتوى وكتب الرشع ،واليهود أساتذة املرابني يف العامل كله ،وأحبارهم يفتوهنم بأكل الربا
من غري إخوهتم اإلرسائيلني.
قال آخر( :)5أما الوصف الثاين ،فهو صدهم عن سبيل اهلل ،واملراد به منع الناس من
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( )1منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.451 /12 ،

( )5منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.455 /12 ،

( )2أمايل الصدوق..448:
( )3منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.451 /12 ،

596

ت َطائِ َف ٌة
﴿و َّد ْ
اعتناق اإلسالم بأنواع الطعن والتشكيك يف القرآن والنبي  ،كام قال تعاىلَ :
ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
ون إِ َّال َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َما َي ْش ُع ُر َ
َاب َل ْو ُي ِض ُّلو َن ُك ْم َو َما ُي ِض ُّل َ
ون﴾ [آل عمران]69 :
قال آخر( :)1وصد الناس عن الدخول يف اإلسالم خيتلف طريقه حسب اختالف
الزمان واملكان ،وربام ال يقتنعون بصد الناس عن اإلسالم فقط ،بل حياولون صد املسلمني
عنه والدعوة إىل دينهم املشحون بالوثنية ..وهذا ما يذكره القرآن الكريم قبل أربعة عرش
قرنا ،وأما اليوم فقد اتسع نطاق صد الناس عن اإلسالم ،بل صد املسلمني عنه بأساليب
خمتلفة ،فعمدوا ،حتت غطاء املشاريع اإلنسانية ،كبناء املستشفيات واجلامعات وإنشاء
منظامت اإلغاثة ..إىل نرش املسيحية من خالل اختاذها مراكز للتبشري.
قال آخر( :)2ثم إنه سبحانه أعطى ضابطة كلية لكل من يكنزون املال ،من غري فرق
ون َّ
﴿وا َّل ِذي َن َيكْنِزُ َ
ب َوا ْل ِف َّض َة﴾
الذ َه َ
بني أن يكونوا من أهل الكتاب أو من غريهم وقالَ :
[التوبة ]34 :أي يكنزون الدنانري والدراهم بكل وسيلة ممكنة سواء أكانت يف الصناديق كام هو
املرسوم يف القرون السابقة أم يف البنوك واملصارف كام هو الرائج اليوم.
قال آخر( :)3وربام يتوهم أن اآلية ناظرة إىل األحبار والرهبان فهم الذين كانوا
يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اهلل ويكنزون الذهب والفضة وال يشمل
غري أهل الكتاب ،فعىل هذا فالنهي عن الكنز خمتص هبم ،ولكنه وهم باطل ،ولو كان كذلك
ون َّ
﴿وا َّل ِذي َن َيكْنِزُ َ
ب َوا ْل ِف َّض َة﴾ [التوبة ]34 :حتى يكون من أوصافهم،
الذ َه َ
للزم أن يقولَ :
وعىل هذا فاآلية الكريمة تعم مجيع املكتنزين ،من الكتابيني واملسلمني وغريهم ،فاجلميع
أمام اآلية سواء.
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قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )1حتذير من الوقوع فيام وقع
فيه أهل الكتاب من حتول العلامء إىل جتار بالدين ،وفيها حتذير من كنز األموال ،وعدم
إنفاقها فيام تقتضيه املصالح؛ فاملؤمن جيوز له أن يملك املال ،لكن ال جيوز له كنزه أو حبسه
أو احتكاره.
﴿هوا َّل ِذي َأ ْخ َر َج ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ِم ْن
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلُ :
احلَ ْ ِ
َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب ِم ْن ِد َي ِار ِه ْم ِألَ َّو ِل ْ
رش َما َظنَنْ ُت ْم َأ ْن َخي ُْر ُجوا َو َظنُّوا َأ َّهنُ ْم َمانِ َع ُت ُه ْم ُح ُصو ُهنُ ْم
ِ
ف ِيف ُق ُل ِ ِ
ْب ُخي ِْر ُب َ
وهت ْم ِب َأ ْي ِدهيِ ْم
حي َت ِس ُبوا َو َق َذ َ
ِم َن اهللَِّ َف َأت ُ
الرع َ
ون ُب ُي َ ُ
وهب ُم ُّ
َاه ُم اهللَُّ م ْن َح ْي ُث َمل ْ َ ْ
ِِ
ِ
َربوا َيا ُأ ِ
ويل ْاألَ ْب َص ِار﴾ [احلرش]2 :؟
َو َأ ْيدي ا ْملُؤْ مننيَ َفا ْعت ِ ُ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف بني النضري ،وذلك أن النبي  ملا قدم املدينة صاحله
بنو النضري عىل أن ال يقاتلوه وال يقاتلوا معه ،وقبل رسول اهلل  وذلك منهم ،فلام غزا
رسول اهلل  بدرا وظهر عىل املرشكني قالت بنو النضري :واهلل إنه النبي الذي وجدنا نعته
يف التوارة ال ترد له راية ،فلام غزا أحدا وهزم املسلمون نقضوا العهد وأظهروا العداوة
لرسول اهلل  واملؤمنني ،فحارصهم رسول اهلل  ثم صاحلهم عن اجلالء من املدينة.
قال آخر :ومثله ما روي أن كفار قريش كتبوا بعد وقعة بدر إىل اليهود :إنكم أهل
احللقة واحلصون ،وإنكم لتقاتلن صاحبنا أولنفعلن كذا ،وال حيول بيننا وبني خدم نسائكم
ـ وهي اخلالخل ـ َشء ،فلام بلغ كتاهبم اليهود أمجعت بنو النضري عىل الغدر ،وأرسلوا إىل
النبي  أن اخرج إلينا يف ثالثني رجال من أصحابك وليخرج منا ثالثون حربا حتى نلتقي
بمكان نصف بيننا وبينك ليسمعوا منك ،فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك كلنا ،فخرج
النبي  يف ثالثني رجال من أصحابه ،وخرح إليه ثالثون حربا من اليهود ،حتى إذا برزوا
( )1سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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يف براز من األرض قال بعض اليهود لبعض :كيف ختلصون إليه ومعه ثالثون رجال من
أصحابه كلهم حيب أن يموت قبله؟ فأرسلوا إليه كيف نفهم ونحن ستون رجال؟ اخرج
يف ثالثة من أصحابك ونخرج إليك ثالثة من علامئنا إن آمنوا بك آمنا بك كلنا وصدقناك،
فخرح النبي  يف ثالثة من أصحابه وخرج ثالثة من اليهود واشتملوا عىل اخلناجر
وأرادوا الفتك برسول اهلل  فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضري إىل أخيها وهورجل
مسلم من األنصار فأخربته خرب ما أراد بنو النضري من الغدر برسول اهلل  فأقبل أخوها
رسيعا حتى أدرك النبي  فساره بخربهم ،فرجع النبي ؛ فلام كان من الغد عدا عليهم
بالكتائب فحارصهم فقاتلهم حتى نزلوا عىل اجلالء عىل أن هلم ما أقلت اإلبل إال احللقة
وهي السالح ،وكانوا خيربون بيوهتم فيأخذون ما وافقهم من خشبها ،فأنزل اهلل تعاىل
اآليات(.)1
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف هذه اآلية الكريمة يذكر اهلل تعاىل أنه هو الذي أخرج الكافرين
برسوله من أهل الكتاب ،وهم بنو النضري ،من ديارهم ،بفعل اخلطة احلكيمة املتحركة بقوة
املوقف اإلسالمي الذي وقفه النبي  واملسلمون معه يف مواجهتهم للتمرد اليهودي عىل
املعاهدة املعقودة بينهم وبني النبي  ..وقد كان هذا اإلخراج وليد نظرة إسالمية للعقلية
اليهودية العنرصية التي ختتزن يف داخلها العقدة اخلبيثة ضد اإلسالم واملسلمني يف ما كانت
تثريه من حقد متأصل يف الذات ،وشعور مريض بالتفوق ،مما جيعل املجتمع اليهودي ـ
بحسب طبيعته ـ جمتمعا معقدا مثريا للقلق واإلرباك يف حميطه اإلسالمي ،باملستوى الذي
يشكل فيه خطرا مستقبليا عىل سالمة الدين اإلسالمي الوليد.
( )2من وحي القرآن ()98 /22

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.416
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قال آخر( :)1باإلضافة إىل ذلك التجربة املريرة التي عاشها املسلمون معهم ،يف نطاق
املعاهدة املعقودة فيام بينهم ،حيث كانت جتربة قاسية ،ال سيام يف احللف العدواين بني اليهود
واملنافقني ،بحيث استطاع اليهود أن يستغلوا جمتمع النفاق ،للتدخل يف قضايا املسلمني
باسم اإلسالم الذي كان يتسرت به املنافقون الذين كانوا يبطنون الكفر يف داخلهم ،لكن اهلل
أراد لنبيه أن ال يعرض هلم بسوء التزاما بالعهد ،حتى يكونوا هم الذين ينقضونه بأنفسهم،
فلام نقضوه وكان بنو النضري أول الناقضني وقف املسلمون موقفا حازما منهم ،وكان اجلالء
هو احلل الطبيعي الواقعي للمشكلة.
ِ ِ
احل ْ ِ
رش﴾ [احلرش ]2 :إشارة إىل أن هذا أول إخراج
قال آخر( :)2وقوله تعاىل﴿ :ألَ َّول ْ َ
لليهود من ديارهم ،وأنه سيكون بعده إخراج جلامعات أخرى منهم ..وقد حدث هذا فعال،
فأخرج بنو قريظة بعد غزوة األحزاب ..وسمي هذا اإلجالء حرشا ،ألنه أشبه باحلرش
املوعود يوم القيامة ،حيث وقع عن قهر ،ومل يقع عن رغبة منهم ..ثم إنه كان إجالء عاما،
مل يدع أحدا منهم ،كام مل يدع حرش القيامة أحدا ممن ىف القبور ..ثم إنه من جهة ثالثة كان
مجاعيا فوريا ،وليس مجاعة مجاعة ،وزمنا بعد زمن ..فاحلرش :يشري إىل القوة الضاغطة
احلارشة ،التي تسوق املحشورين سوقا عنيفا ،وجتمع أشتاهتم ىف دائرة واحدة ،وتقيمهم
عىل وجه واحد ..فهو واحلشد بمعنى ،ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :ف َأ ْر َس َل فِ ْرع َْو ُن ِيف املَْدَ ائِ ِن
ِ
َح ِ ِ
حيت َِس ُبوا﴾ [احلرش ..]2 :أي فطلع
ارشي َن﴾ [الشعراء ،]53 :وقولهَ ﴿ :ف َأت ُ
َاه ُم اهللَُّ م ْن َح ْي ُث َمل ْ َ ْ
عليهم قدر اهلل فيهم من حيث مل يقدروا ،فقد كانوا حيسبون أهنم من حصوهنم ىف أمن من
كل يد تناهلم ،وخاصة يد النبي واملسلمني الذين كانوا يرون أهنم لن ينالوا منهم مناال أبدا،
وهم ىف داخل هذه احلصون التي ال تنال ..فكان من تقدير احلكيم العليم أن يبطل حساب
( )2التفسري القرآين للقرآن ()850 /14

( )1من وحي القرآن ()98 /22
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هؤالء األشقياء ،ويفسد تدبريهم ،وخيتل تقديرهم ،فيكون النبي  وأصحابه هم الذين
تتداعى بني أيدهيم هذه احلصون ،وخيرج منها القوم كام خترج الفئران من أجحارها ،وقد
أغرقها السيل اجلارف.
ف ِيف ُق ُل ِ ِ
ْب﴾ [احلرش ]2 :إشارة إىل ما كان
﴿و َق َذ َ
الرع َ
قال آخر( :)1وقوله تعاىلَ :
وهب ُم ُّ
من تدبري اهلل تعاىل ،إلبطال عمل هذه احلصون ،فقد قذف اهلل سبحانه الرعب والفزع
الشديد ىف قلوب املتحصنني هبا ،فبدت هلم هذه احلصون احلصينة وكأهنا بيوت من زجاج
أو ورق ،فلم يكن منهم حني رأوا املؤمنني حيارصوهنم إال أن يستسلموا من غري قتال ،أو
اعتداد بتلك احلصون..
قال آخر( :)2وقوله تعاىل( :خيربون بيوهتم بأيدهيم وأيدي املؤمنني) أي أن هذه
احلصون التي كانت بمكان اإلعزاز واإلعجاب من نفوسهم ،قد هانت عليهم ،وخفت
موازينها ىف أعينهم ،بعد أن رأوا ـ بام امتألت به قلوهبم من رعب ـ أهنا ال ترد عنهم عدوا،
وال تدفع مغريا ،فأخذوا خيربوهنا بأيدهيم ،ويفتحون معاقلها للمسلمني ،كام تركوا
للمسلمني أن يدخلوها عليهم ،وأن يفتحوا مغالقها ،ويطلعوا عىل مسالكها ..وهذا هو
معنى خراهبا ،الذي يبدو ىف تعطيلها ،وتعطيل وظيفتها التي أعدت هلا.
َربوا َيا ُأ ِ
ويل ْاألَ ْب َص ِار﴾ [احلرش ]2 :هو إلفات إىل هذا
قال آخر( :)3وقوله تعاىلَ ﴿ :فا ْعت ِ ُ
احلدث ،وما فيه من دالالت عىل قدرة اهلل سبحانه ،وعىل تدبريه املحكم الذي ال يغالب،
وهذا ما ال يراه إال أصحاب األبصار النافذة إىل حقائق األمور ،وإىل مواقع العربة والعظة
منها.

( )3التفسري القرآين للقرآن ()851 /14

( )1التفسري القرآين للقرآن ()851 /14
( )2التفسري القرآين للقرآن ()851 /14
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قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )1حتذير من اخليانة ،وتبشري
للمؤمنني بنرص اهلل تعاىل ،وبيان بأن قدرة اهلل تعاىل ال حيدها َشء.
أسباب النزول واملنافقون:
قال اإلمام :بعد انتهائنا من أهل الكتاب ..سأسألكم اآلن عن املنافقني ..فمن يذكر
﴿وإِ َذا َل ُقوا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َقا ُلوا آ َمنَّا َوإِ َذا َخ َل ْوا إِ َىل َش َياطِينِ ِه ْم
يل منكم سبب نزول قوله تعاىلَ :
َقا ُلوا إِنَّا َم َع ُك ْم إِن ََّام ن َْح ُن ُم ْست َْه ِز ُئ َ
ون﴾ [البقرة]14 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف عبد اهلل بن أيب وأصحابه ،وذلك أهنم خرجوا ذات
نفر من أصحاب رسول اهلل ؛ فراح يثني عليهم ،ثم قال عبد اهلل
يوم فاستقبلهم ٌ
ألصحابه :كيف رأيتموين فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كام فعلت ،فأثنوا عليه خريا،
فرجع املسلمون إىل رسول اهلل  وأخربوه بذلك ،فأنزل اهلل هذه اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3وصف اهلل يف هذه اآلية الكريمة حال مجاعة من املنافقني كانوا يف
عرص التنزيل قد بلغ من متردهم يف النفاق وفساد األخالق أن كانوا يظهرون بوجهني،
ويتكلمون بلسانني ،فإذا لقوا املؤمنني قالوا آمنا بام أنتم به مؤمنون ،وإذا خلوا إىل شياطينهم
دعاة الفتنة واإلفساد الذين يصدون عن سبيل احلق قالوا هلم :إنام نقول ذلك هلم استهزاء
هبم ،وقد فضح اهلل هبتاهنم وأوعدهم شديد العقاب عىل استهزائهم وزادهم حرية يف
أمورهم.
قال اإلمام :بورك فيك ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة( )4حتذير من هذه

( )1سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )3تفسري املراغي ()56 /1

( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.22

( )4سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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اخلصلة واعتبارها من عالمات النفاق؛ فالصادق صادق مع اجلميع ،وال يعرب إال عن
احلقيقة التي يؤمن هبا ،واملنافق ما خالف ظاهره باطنه ،وهو أعم من أن ينحرص يف ابن أيب
وأصحابه.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
﴿ال َحت َْس َب َّن ا َّل ِذي َن َي ْف َر ُح َ
ون بِ َام َأت َْوا
ِ
حي َمدُ وا بِ َام َمل َي ْف َع ُلوا َف َال َحت َْس َبن َُّه ْم بِ َم َفازَ ٍة ِم َن ا ْل َع َذ ِ
َو ُحيِ ُّب َ
يم﴾ [آل عمران:
اب َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
ون َأ ْن ُ ْ
ْ
]188؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف رجال من املنافقني عىل عهد رسول اهلل  كان إذا
خرج رسول اهلل  إىل الغزوختلفوا عنه ،فإذا قدم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن حيمدوا
بام مل يفعلوا ،فنزلت اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( : )2هذه اآلية الكريمة تتحدث عن خصلة من خصال املنافقني ،وهي
الغرور ،ذلك أن املرتكبني لقبائح الفعال عىل نوعني :طائفة تستحي من أفعاهلا فور انتباهها
إىل قبح ما فعلت ،وهي مل تفعل ما فعلت من القبيح إال لطغيان غرائزها ،وهيجان شهواهتا،
وهذه الطائفة سهلة النجاة جدا ،ألهنا تندم بعد كل قبيح ترتكبه ،وتتعرض لوخز ضمريها
وعتب وجداهنا باستمرار ..بيد أن هناك طائفة اخرى ليست فقط ال تشعر بالندم واحلياء
مما ارتكبت من اإلثم ،بل هي عىل درجة من الغرور واإلعجاب بالنفس بحيث تفرح بام
فعلت ،بل تتبجح به وتتفاخر ،بل وفوق ذلك تريد أن يمدحها الناس عىل ما مل تفعله أبدا
من صالح األعامل وحسن الفعال.

( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()43 /3

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.135
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قال آخر( :)1وقد قال تعاىل عن الطائفة الثانيةَ :
﴿ال َحت َْس َب َّن ا َّل ِذي َن َي ْف َر ُح َ
ون بِ َام َأت َْوا
ِ
حي َمدُ وا بِ َام َمل َي ْف َع ُلوا َف َال َحت َْس َبن َُّه ْم بِ َم َفازَ ٍة ِم َن ا ْل َع َذ ِ
َو ُحيِ ُّب َ
يم﴾ [آل عمران:
اب َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
ون َأ ْن ُ ْ
ْ
 ]188أي ال حتسبن أن هؤالء يعذرون عىل موقفهم هذا وينجون من العذاب ،إنام النجاة ملن
يستحون ـ عىل األقل ـ من أعامهلم القبيحة ،ويندمون عىل أهنم مل يفعلوا شيئا من األعامل
الصاحلة ..ذلك أن هؤالء املعجبني بأنفسهم ليسوا فقط ضلوا طريق النجاة وحرموا من
ِ
يم﴾ [آل عمران ]188 :ينتظرهم.
﴿و َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اخلالص ،بل َ
اب َأل ٌ
قال آخر( :)2ويمكن أن نستفيد من اآلية الكريمة أن ابتهاج اإلنسان بام وفق لفعله
وإتيانه من صالح اإلعامل ليس مذموما ،إذا كان ذلك ال يتجاوز حد االعتدال ،ومل يكن
سببا للغرور والعجب ،وهكذا احلال يف رغبة االنسان يف التشجيع واإلجالل عىل األفعال
احلسنة إذا كان ـ كذلك ـ يف حدود االعتدال ،ومل يكن اإلتيان بتلك األعامل الصاحلة بدافع
احلصول عىل ذلك ،ألن كل ذلك من غريزة اإلنسان ومقتىض فطرته ،ولكن أولياء اهلل ومن
هم يف املستويات العليا من اإليامن بعيدون حتى من مثل هذا االبتهاج املباح وحب التقدير
الغري املذموم ،فهم يرون أعامهلم دائام دون املستوى املطلوب ،ويشعرون أبدا بالتقصري جتاه
رهبم العظيم ،وبالتفريط يف جنبه سبحانه وتعاىل.
قال آخر( :)3باإلضافة إىل ذلك ،فإنه ينبغي أن ال نتصور أن اآلية الكريمة ختتص
بأهل النفاق يف صدر اإلسالم ،بل هي تشمل من شاكلهم ـ يف كل عرص وزمان ـ ويف مجيع
الظروف واملجتمعات املختلفة ،ممن يفرحون ويبتهجون بأعامهلم القبيحة أو حيركون
اآلخرين ليحمدوهم عىل ما مل يفعلوه بالقلم أو اللسان ،فمثل هؤالء مضافا إىل العذاب

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()44 /3

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()43 /3
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()43 /3
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األليم يف اآلخرة ،سيصيبهم ـ يف هذه احلياة ـ غضب الناس وسخطهم ،وسيؤول أمرهم إىل
اإلنفصال عن اآلخرين وإىل غري ذلك من العواقب السيئة.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة حتذير من هذه الصفات،
واعتبارها من صفات املنافقني ،أما املؤمنون فهم لعبوديتهم هلل تعاىل متواضعون،
يستغفرون اهلل تعاىل من التقصري يف كل أحواهلم.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ف َام َل ُك ْم ِيف املُْنَافِ ِقنيَ فِ َئت ْ ِ
َني َواهللَُّ
ون َأ ْن َ ْهتدُ وا َم ْن َأ َض َّل اهللَُّ َو َم ْن ُي ْضلِ ِل اهللَُّ َف َل ْن َ ِ
جتدَ َل ُه َسبِ ً
َأ ْرك ََس ُه ْم بِ َام ك ََس ُبوا َأ ُت ِريدُ َ
يال﴾ [النساء:
]88؟
قال أحدهم :روي أن قوما خرجوا مع رسول اهلل  إىل أحد فرجعوا ،فاختلف
فيهم املسلمون ،فقالت فرقة :نقتلهم ،وقالت فرقة :ال نقتلهم ،فنزلت هذه اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أن قوما من العرب أتوا رسول اهلل  فأسلموا وأصابوا
وباء املدينة ومحاها فأركسوا ،فخرجوا من املدينة فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول اهلل
 فقالوا :ما لكم رجعتم؟ فقالوا :أصابنا وباء املدينة فاجتويناها ،فقالوا :ما لكم يف رسول
اهلل أسوة حسنة؟ فقال بعضهم :نافقوا ،وقال بعضهم :مل ينافقوا هم مسلمون ،فأنزل اهلل
تعاىل اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3تنهى هذه اآلية الكريمة عن الرتدد ىف أمر املنافقني واالنقسام يف
شأهنم إىل فئتني ،مع أن دالئل كفرهم ظاهرة جلية.

( )3تفسري املراغي ()114 /5
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قال آخر :فقوله تعاىلَ ﴿ :ف َام َل ُك ْم ِيف املُْنَافِ ِقنيَ فِ َئت ْ ِ
َني﴾ [النساء ]88 :أي فام لكم رصتم ىف
املنافقني فئتني واختلفتم ىف كفرهم مع تظاهر األدلة عليه ،فليس لكم أن ختتلفوا ىف شأهنم،
بل عليكم أن تقطعوا بثبوته ..وهي تقصد فريقا من املرشكني كانوا يظهرون املودة
للمسلمني والوالء هلم وهم كاذبون فيام يظهرون فضلهم ،مع أمثاهلم من املرشكني ،لكنهم
حيتاطون ويظهرون الوالء للمسلمني إذا رأوا منهم القوة ،فإذا ما ظهر هلم منهم ضعف
انقلبوا عليهم وأظهروا هلم العداوة ،وكان املؤمنون ىف أمرهم فرقتني ،فرقة ترى أهنم يعدون
من األولياء ويستعان هبم عىل سائر املرشكني املجاهرين هلم بالعداوة ،وفرقة ترى أن
يعاملوا كام يعامل غريهم من املرشكني املعلنني العداوة.
﴿واهللَُّ َأ ْرك ََس ُه ْم بِ َام ك ََس ُبوا﴾ [النساء ]88 :أي كيف تفرتقون
قال آخر( :)1ثم قال تعاىلَ :
ىف شأهنم واهلل قد رصفهم عن احلق الذي أنتم عليه بام كسبوا من أعامل الرشك واجرتحوا
من املعايص ،حتى إهنم ال ينظرون إليكم نظرة املودة واإلخاء ،بل نظرة العداوة والبغضاء،
ويرتبصون بكم الدوائر ،وقد جعلهم اهلل تعاىل مركسني كأهنم قد نكسوا عىل رؤوسهم
وصاروا يمشون عىل وجوههم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :أ َف َم ْن َي ْم ِيش ُمكِ ًّبا ع ََىل َو ْج ِه ِه َأ ْهدَ ى َأ َّم ْن
يم ِيش س ِويا ع ََىل ِرص ٍ
اط ُم ْست َِقي ٍم﴾ [امللك ]22 :ألهنم قد فسدت فطرهتم وأحاطت هبم
َ ًّ
َْ
َ
خطيئاهتم ،فأوغلوا ىف الضالل ،وبعدوا عن احلق ،حتى مل يعد جيول ىف أذهاهنم إال الثبات
عىل ما هم فيه ومقاومة ما عداه ..وقد نسبه اهلل تعاىل إليه ألنه ما كان سببا إال بسنته ىف تأثري
األعامل االختيارية ىف نفوس العاملني.
قال آخر( :)2وهلذا قال تعاىلَ ﴿ :أ ُت ِريدُ َ
ون َأ ْن َ ْهتدُ وا َم ْن َأ َض َّل اهللَُّ﴾ [النساء ]88 :أي إنه
ليس ىف استطاعتكم أن تبدلوا سنن اهلل ىف نفوس الناس فرتيدوا أن حتصلوا عىل مقاصد
( )2تفسري املراغي ()115 /5
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وغايات ضد ما انطبع فيها من األخالق والصفات ،بتأثري ما كسبته طوال عمرها من
﴿و َم ْن ُي ْضلِ ِل اهللَُّ َف َل ْن َ ِ
جتدَ َل ُه َسبِ ًيال﴾ [النساء ]88 :أي ومن تقىض سننه ىف خلقه أن
األعاملَ ..
يكون ضاال عن طريق احلق فلن جتد له سبيال يصل بسلوكها إليه ،فإن للحق سبيال واحدة
هى رصاط الفطرة املستقيم ،وللباطل سبال كثرية عن يمني سبيل احلق وعن شامهلا ،كل من
سلك منها سبيال بعد عن سبيل احلق بقدر إيغاله ىف السبيل التي سلكها ،كام قال تعاىل:
ِِ
ِ
﴿و َأ َّن َه َذا ِ ِ
ن َسبِيله﴾ [األنعام]153 :
الس ُب َل َف َت َف َّر َق بِ ُك ْم َع ْ
َ
رصاطي ُم ْستَق ًيام َفاتَّبِ ُعو ُه َو َال َتتَّبِ ُعوا ُّ
َ
قال آخر( :)1وسبيل الفطرة تقتىض أن يعرض اإلنسان مجيع أعامله عىل سنن العقل
ويتبع ما يظهر له أنه احلق الذي فيه منفعته عاجال وآجال ،وفيه كامله اإلنسانى ..وأكثر ما
يصده عن هذه السبيل التقليد والغرور وظنه أنه ليس هناك ما هو أكمل مما هو فيه ،وهبذا
يقطع عىل نفسه طريق العقل والنظر ىف النفع والرض واحلق والباطل.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة توجيه للمؤمنني
باالعتناء بإصالح نفسهم ،وترك شؤون غريهم هلل تعاىل بعد أن يؤدوا واجباهتم نحوهم
بالنصيحة والدعوة؛ فاهلداية من اهلل ،وبقابلية املهتدين.
﴿و ِمن ُْه ْم َم ْن َي ُق ُ
ول ائ َْذ ْن ِيل َو َال
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
َت ْفتِنِّي َأ َال ِيف ا ْل ِف ْتن َِة َس َق ُطوا َوإِ َّن َج َهن ََّم ملَُ ِحي َط ٌة بِا ْلكَافِ ِري َن﴾ [التوبة]49 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف جد بن قيس املنافق ،وذلك أن رسول اهلل  ملا
جتهز لغزوة تبوك قال :يا رسول اهلل لقد عرف قومي أين رجل مغرم بالنساء ،وإين أخشى
إن رأيت بنات بني األصفر أن ال أصرب عنهم فال تفتني هبم وائذن يل يف القعود عنك
وأعينك باميل ،فأعرض عنه النبي  وقال( :قد أذنت لك) ،فأنزل اهلل هذه اآلية ،فلام نزلت
( )1تفسري املراغي ()115 /5
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هذه اآلية قال رسول اهلل  لبني سلمة ـ وكان اجلد منهم ـ( :من سيدكم يا بني سلمة؟)
قالوا :اجلد بن قيس غري أنه بخيل جبان ،فقال النبي ( :وأي داء أدوى من البخل ،بل
سيدكم األبيض الفتى اجلعد :برش بن الرباء بن معرور) ()1

قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2هذه اآلية الكريمة تتحدث عن بعض مالمح املنافقني الذين برزوا
كظاهرة اهنزامية منحرفة يف أجواء االستعداد ملواجهة املعتدين ،وهي تذكر بعض أساليبهم
يف التهرب من اجلهاد.
﴿و ِمن ُْه ْم َم ْن َي ُق ُ
ول ائ َْذ ْن ِيل َو َال
قال آخر( :)3وقد وصف اهلل تعاىل حاهلم بقولهَ :

َت ْفتِنِّي﴾ [التوبة ،]49 :أي أن هذا الفريق حياول أن يظهر أمام رسول اهلل  بمظهر اإلنسان
الذي خياف عىل نفسه من الوقوع يف الفتنة التي هتدد إيامنه ،يف ما تتمثل به املعركة من جتربة
صع بة يتساقط فيها الضعفاء أمام إغراءات النرص ونتائجه املفرحة ،أو أمام مشاكل احلرب
وويالهتا املحزنة؛ فهو ال يريد الذهاب إىل احلرب لئال يسقط عندها يف إيامنه ،فيخيل إليك
ـ وأنت تسمعه ـ أنه من املؤمنني الذين خيافون عىل إيامهنم من السقوط أمام حاالت الضعف
البرشي من الرغبة والرهبة ،ولذلك ،فإهنم خيشون من التجربة الصعبة التي هتددهم
باالنحراف ،فيطلبون من الرسول أن ال يعرضهم هلا ،يف ما يفرضه عليهم من فروض ،أو
حيملهم من مسئوليات.
قال آخر( :)4لكن اهلل كشف زيف هذا املنطق ،فإذا كانوا خيشون من نتائج الفتنة،
فألهنا تبعد اإلنسان عن اهلل ومتنعه من احلصول عىل رضاه ،فكيف هبم اآلن ،وهم خيضعون
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للنوازع النفسية التي تدفعهم إىل االبتعاد عن رضاه ،يف العمل عىل التمرد عىل أمره وهنيه،
ويف حماولة التخلص من املسؤولية يف املحافظة عىل سالمة اإلسالم واملسلمني ،األمر الذي
جيعلهم يف مواقع الفتنة بالذات ،من حيث يريدون تفادهيا يف ما يزعمونَ ﴿ ،أ َال ِيف ا ْل ِف ْتن َِة
َس َق ُطوا﴾ [التوبة ]49 :بسبب ما يامرسونه من االنحراف عن خط اإليامن يف مواقع اجلهاد،
﴿وإِ َّن َج َهن ََّم ملَُ ِحي َط ٌة بِا ْلكَافِ ِري َن﴾ [التوبة ،]49 :فهي
وسيتحملون نتائج ذلك يف اآلخرة َ
حتارصهم من كل جانب ،فال هيربون منها من جهة ،إال ليقعوا فيها من جهة أخرى ،وذلك
من خالل إحاطة الكفر بجميع دوافعهم وأعامهلم ونتائجها يف الوقوف ضد إرادة اهلل يف
احلياة من حوهلم.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة توبيخ شديد للذين يلتمسون
ألنفسهم األعذار حتى ال يؤدوا ما وجب عليهم؛ فرب عذر أقبح من ذنب.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :و ِمنْهم من ي ْل ِمزُ َك ِيف الصدَ َق ِ
ات
َّ
َ ُ ْ َ ْ َ
َفإِ ْن ُأ ْع ُطوا ِمن َْها َر ُضوا َوإِ ْن َمل ْ ُي ْع َط ْوا ِمن َْها إِ َذا ُه ْم َي ْس َخ ُط َ
ون﴾ [التوبة]58 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت عندما كان رسول اهلل  يقسم قسام إذ جاءه ابن ذي
اخلويرصة التميمي ـ وهوحرقوص بن زهري أصل اخلوارج ـ فقال :اعدل فينا يا رسول اهلل،
فقال( :ويلك ،ومن يعدل إذا مل أعدل؟)()1

قال آخر :ومثله ما روي أهنا نزلت يف املؤلفة قلوهبم وهم املنافقون ،قال رجل منهم
يقال له أبواجلواظ للنبي  مل تقسم بالسوية ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟

( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.248
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قال أحدهم( :)1بام أن النفاق رضوب كثرية ،واملنافقون وجوه متعددة ..وعىل طريق
النفاق أنامط خمتلفة من املنافقني ،كل له لون ،بل ألوان ،يعيش هبا ىف الناس ،ويلقاهم باللون
الذي يناسب احلال الداعية إليه ..فاملنافق هو أمة وحده ،بكثرة ما يلبث من وجوه ،وما
يتخذ من صور وأشكال ،هلذا نجد القرآن الكريم ،يقلب هؤالء املنافقني عىل وجوههم
املختلفة ،ويعرضهم ىف ألواهنم وأزيائهم املتعددة ..فيقول جل شأنه ىف أكثر من موضع:
﴿و ِمن ُْه ْم﴾ [البقرة ]78 :مشريا بذلك إىل طائفة من طوائف املنافقني ،وفاضحا لفعلة من
َ
فعالهتم ..فهم أكوان وليسوا كونا واحدا ،وهم أبعاض من هذا اجلسد املتضخم من الفساد
والعفن ،الذي يضمهم ،ويشتمل عليهم.
قال آخر( :)2وىف قوله تعاىل﴿ :و ِمنْهم من ي ْل ِمزُ َك ِيف الصدَ َق ِ
ات َفإِ ْن ُأ ْع ُطوا ِمن َْها
َّ
َ ُ ْ َ ْ َ
َر ُضوا َوإِ ْن َمل ْ ُي ْع َط ْوا ِمن َْها إِ َذا ُه ْم َي ْس َخ ُط َ
ون﴾ [التوبة ،]58 :بيان لرضب من نفاق املنافقني،
وكشف لوجه من وجوههم املنكرة ..فهذا واحد منهم يرى النبى  يقسم غنائم (هوازن)
بعد غزوة حنني ،ويتألف هبا من يتألف من الذين دخلوا ىف اإلسالم بألسنتهم ،وملا يدخل
اإليامن ىف قلوهبم ..يرى ذلك فال يستطيع أن يغالب نفاقه ،وال أن يمسك ما انطوت عليه
نفسه من اهتام لرسول اهلل  ،فيقول ـ والرسول بني صحابته ،وعىل رأس اجليش الظافر
الغانم ـ( :يا رسول اهلل اعدل) ..وهل يتفق قوله :يا رسول اهلل ،ثم قوله لرسول اهلل :اعدل؟
وهل يكون من رسول اهلل غري العدل؟ ولكنه جهل اجلاهلني ،وضالل الضالني.
قال آخر( :)3وال جيد رسول اهلل  ما يقوله هلذا السفيه ،إال تلك الكلمة الوادعة
املرشقة( :ومن يعدل إذا مل أعدل؟) ..فأى عدل يبقى ىف هذه الدنيا إذا مل يكن إىل يد الرسول
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ميزان العدل كله؟ وإذا مل يعدل الرسول فمن يعدل بعده؟.
قال آخر( :)1وهيم بعض أصحاب رسول اهلل  بتأديب هذا السفيه األمحق اجلهول،
فيقول هلم الرسول الكريم( :دعوه ،فإن له أصحابا حيقر أحدكم صالته مع صالهتم،
وصيامه مع صيامهم ،يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرمية) ()2

قال آخر( :)3وليس ذو اخلويرصة هذا ـ صاحب هذه الكلمة املهلكة ـ وحده هو الذي
كان عىل هذا الضالل الذي أنطقه بام نطق به ،وإنام كان هناك غريه كثري من الذين يرون ما
يرى ،ولكنهم مل يظهروا ما بأنفسهم ،وطووا صدورهم عىل ما فيها من زيغ وضالل ..وإنام
نظم ذو اخلويرصة وأمثاله ىف سلك املنافقني ،مع أنه رصح بام كان يضمر من كفر وضالل،
عىل حني أن النفاق إنام يكون نفاقا إذا كان صاحبه عىل ظاهر هو خالف الباطن.
قال آخر( :)4وقد عد ىف املنافقني هو وأمثاله ،ألن النفاق ىف الواقع هو كفر مضمر،
وكون املنافق يفضحه نفاقه بني احلني واحلني ،فينكشف منه بعض ما أضمره ،ال يرفع ذلك
عنه صفة النفاق ،فإنه إذا أظهر بعضا من كفره ،فإن ما أخفى من هذا الكفر أكثر وأعظم..
وىف مثل هؤالء املنافقني يقول اهلل تعاىل﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا َال َتت ِ
َّخ ُذوا بِ َطا َن ًة ِم ْن ُدونِ ُك ْم
َ َ
َ ُّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْرب﴾
ور ُه ْم َأك َ ُ
َال َي ْأ ُلو َن ُك ْم َخ َب ًاال َو ُّدوا َما عَنت ُّْم َقدْ َبدَ ت ا ْل َبغ َْضا ُء م ْن َأ ْف َواه ِه ْم َو َما ُختْفي ُصدُ ُ
[آل عمران ..]118 :فاملنافق منافق وكافر معا.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة حتذير من الذين
يتعاملون مع الغري بحسب ما تقضيه مصاحلهم ،ال ما تقتضيه العدالة واحلقيقة.
﴿و ِمن ُْه ُم ا َّل ِذي َن ُيؤْ ُذ َ
ون النَّبِ َّي
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :

( )1التفسري القرآين للقرآن ()802 /5

( )3التفسري القرآين للقرآن ()803 /5

( )2احلميدي ( ،)59وأبو يعىل ()478

( )4التفسري القرآين للقرآن ()803 /5
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ون ُهو ُأ ُذ ٌن ُق ْل ُأ ُذ ُن َخ ْ ٍ
َو َي ُقو ُل َ
مح ٌة لِ َّل ِذي َن آ َمنُوا ِمنْ ُك ْم
ري َل ُك ْم ُيؤْ ِم ُن بِاهللَِّ َو ُيؤْ ِم ُن لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ َو َر ْ َ
ِ
ون َر ُس َ
َوا َّل ِذي َن ُيؤْ ُذ َ
يم﴾ [التوبة]61 :؟
ول اهللَِّ َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف مجاعة من املنافقني كانوا يؤذون الرسول  ويقولون
فيه ما ال ينبغي ،قال بعضهم :ال تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه ما تقولون فيقع بنا :فقال
اجلالس بن سويد نقول ما شئنا ثم نأتيه فيصدقنا بام نقول ،فإنام حممد أذن سامعة ،فأنزل اهلل
تعاىل هذه اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أهنا نزلت يف رجل من املنافقني يقال له نبتل بن احلارث،
وكان رجال أدمل أمحر العينني أسفع اخلدين مشوه اخللقة ،وهوالذي قال فيه النبي ( :من
أراد أن ينظر الشيطان فلينظر إىل نبتل بن احلارث) ،وكان ينم حديث النبي  إىل املنافقني،
فقيل له :ال تفعل ،فقال :إنام حممد أذن ،من حدثه شيئا صدقه ،نقول ما شئنا ،ثم نأتيه
فنحلف له فيصدقنا ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)2
قال آخر :ومثله ما روي أنه اجتمع ناس من املنافقني فيهم جالس بن سويد بن
الصامت ووديعة بن ثابت فأرادوا أن يقعوا يف النبي  وعندهم غالم من األنصار يدعى:
عامر بن قيس فحقروه ،فتكلموا وقالوا :واهلل لئن كان ما يقول حممد حقا لنحن رش من
احلمري ،فغضب الغالم وقال :واهلل إن ما يقول حممد حق وإنكم لرش من احلمري ،ثم أتى
النبي  فأخربه ،فدعاهم فسأهلم ،فحلفوا أن عامرا كاذب وحلف عامر أهنم كذبة ،وقال:
اللهم ال تفرق بيننا حتى تبني صدق الصادق من كذب الكاذب ،فنزلت فيهم اآلية ،ونزل
ِِ
ون بِاهللَِّ َل ُك ْم لِ ُ ْري ُضو ُك ْم َواهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه َأ َح ُّق َأ ْن ُي ْر ُضو ُه إِ ْ
﴿حيلِ ُف َ
ن كَا ُنوا ُمؤْ مننيَ ﴾ [التوبة:
قولهْ َ :

( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.248
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]62؟( )1

قال اإلمام :بورك فيكم ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2تشري اآلية الكريمة إىل أسلوب من أساليب إيذاء املنافقني للنبي ،
حيث تتنوع أساليبهم يف إرباك املجتمع اإلسالمي بالكلامت غري املسؤولة التي يوجهوهنا
إىل النبي  من أجل أن خيففوا من تقديس الناس له ،وذلك بتصويره بصورة اإلنسان الذي
ال يملك موقفا ثابتا يف نظرته لألشياء وتقييمه للناس وحكمه عىل الواقع ،مما جيعل من
موقعه الذي يمثل اهلدى للناس يف أمور دينهم ودنياهم ،موقعا قلقا مهتزا يبعث عىل اهتزاز
الثقة به ،ويثري القلق حول طبيعة قيادته الروحية والعملية للناس.
قال آخر( :)3ولذلك كان من حماوالهتم تشويه النبي  القول إنه أذن ،أي أنه يسمع
من كل أحد ويقبل منه ما يقول ،وربام كان الكالم من شخص مناقضا للكالم من شخص
آخر ،فيقبل احلديث منهام معا.
قال آخر( :)4وقد رد اهلل تعاىل عليهم بقولهُ ﴿ :ق ْل ُأ ُذ ُن َخ ْ ٍري َل ُك ْم﴾ [التوبة ،]61 :أي أنه
ال يقبل ما يسمع من الناس عن اقتناع ،بل كل ما هناك أنه يظهر القبول لئال حيرج املعتذر
أو يكذب القائل ،انطالقا من سامحته وحسن أخالقه ﴿ ُيؤْ ِم َّن بِاهللَِّ﴾ [التوبة ]61 :فيصدقه يف
﴿و ُيؤْ ِم ُن لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [التوبة ]61 :بمعنى أنه يظهر التصديق هلم.
ما يوحي به إليه َ
قال آخر( :)5فاملسألة ليست منطلقة من قناعة بالواقع ،بل من مراعاة مواقفهم
ومواقعهم ،فهو يؤمن ألجلهم ،وتلك هي سرية النبي  يف خلقه العظيم الذي يريد أن
يوحي للمؤمنني الذين يعيشون معه ،بإمكانية الرتاجع من دون إحراج هلم أو تعقيد
( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.249
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لعالقتهم به ،كام أنه يعمل عىل أساس أن يكون األذن التي يستمع هبا إليهم مجيعا ،فيصغي
هلذا ،ويسمع لذاك ،ليدخل الرسور عليهم ،وليوفق يف ما بينهم ،وليسهل هلم سبيل اللقاء
عىل أكثر من طريق.
ِ ِ

ِ

م﴾ [التوبة]61 :
﴿و َر ْ َ
قال آخر( :)1ثم ذكر داعيه إىل ذلك ،فقالَ :
مح ٌة ل َّلذي َن آ َمنُوا منْ ُك ْ

أي يف أسلوبه العميل الذي جيمع به كلمتهم ،ويفتح به قلوهبم ،ويوحي إليهم باخلري والرمحة
ِ
ون َر ُس َ
﴿وا َّل ِذي َن ُيؤْ ُذ َ
يم﴾ [التوبة ]61 :ألن يف إيذائهم له إيذاء
ول اهللَِّ َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
واإليامنَ ..
اب َأل ٌ
هلل ،يف ما يمثله رسول اهلل  من موقع يرتبط باهلل ،ويف ما يعنيه هذا الترصف من عقدة
نفاقية ضد اإلسالم بالذات ،الذي يتحول ،بطريقة غري مبارشة ،إىل عقدة ضد اهلل سبحانه
وتعاىل ،مما جيعل املسألة مسألة مترد وعصيان وطغيان.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة إشارة إىل األذى العظيم الذي
كان يعانيه رسول اهلل  ومن كل أصناف الناس ..وفيها إشارة إىل خلق من أخالقه
العظيمة ،وهو حسن ظنه بكل من حيدثه ،ما دام ذلك ال يتعلق به أي رضر.
﴿حي َذ ُر املُْنَافِ ُق َ
ون َأ ْن ُتنَزَّ َل َع َل ْي ِه ْم
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلْ َ :
ور ٌة ُتنَ ِّب ُئ ُه ْم بِ َام ِيف ُق ُل ِ
است َْه ِز ُئوا إِ َّن اهللََّ خمُ ْ ِر ٌج َما َحت َْذ ُر َ
ون﴾ [التوبة]64 :؟
وهبِ ْم ُق ِل ْ
ُس َ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت عندما قال بعض املنافقني :واهلل لوددت أين قدمت
فجلدت مائة وال ينزل فينا َشء يفضحنا ،فأنزل اهلل هذه اآلية ..وكانوا يقولون القول بينهم
ثم يقولون :عسى اهلل أن ال يفيش علينا رسنا(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟

( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.249
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قال أحدهم( :)1يظهر من غري واحدة من اآليات الكريمة أن أكثر ما كان املنافقون
يرسونه ،فإن اهلل سبحانه خيرب نبيه  به عن طريق الوحي ،ومن نامذج ذلك ما يف سورة
(املنافقون) حيث اتفق املنافقون عىل عدم اإلنفاق عىل من عند رسول اهلل من ذوي احلاجة،
﴿ه ُم ا َّل ِذي َن َي ُقو ُل َ
ون َال ُتن ِْف ُقوا ع ََىل َم ْن ِعنْدَ
فأطلع اهلل سبحانه النبي  عليه ،كام قال تعاىلُ :
رس ِ
ول اهللَِّ َحتَّى َينْ َف ُّضوا﴾ [املنافقون ،]7 :كام أهنم حرضوا عىل إخراج املهاجرين من املدينة
َ ُ
املنورة ،فأطلع اهلل تعاىل عليه النبي  عن طريق الوحي ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ي ُقو ُل َ
ون َلئِ ْن َر َج ْعنَا
إِ َىل املَْ ِدين َِة َل ُي ْخ ِر َج َّن ْاألَعَزُّ ِمن َْها ْاألَ َذ َّل﴾ [املنافقون ،]8 :وغريها من اآليات التي تشهد عىل
إطالع النبي  عىل ما كانوا يرسونه ،وما يدبرونه من مكائد.
﴿حي َذ ُر املُْنَافِ ُق َ
ور ٌة ُتنَ ِّب ُئ ُه ْم بِ َام ِيف
ون َأ ْن ُتنَزَّ َل َع َل ْي ِه ْم ُس َ
قال آخر( :)2ولذلك قال تعاىلْ َ :
ُق ُل ِ
است َْه ِز ُئوا إِ َّن اهللََّ خمُ ِْر ٌج َما َحت َْذ ُر َ
ون﴾ [التوبة ،]64 :فهذه اآلية الكريمة من اآليات
وهبِ ْم ُق ِل ْ
﴿حي َذ ُر املُْنَافِ ُق َ
ون َأ ْن ُتنَزَّ َل َع َل ْي ِه ْم﴾
التي تكشف عن سوأة املنافقني يف غزوة تبوك ،وتقولْ َ :

ور ٌة ُتنَ ِّب ُئ ُه ْم﴾ [التوبة ]64 :أي خترب املنافقني ﴿بِ َام ِيف ُق ُل ِ ِ
وهب ْم﴾
﴿س َ
[التوبة ،]64 :أي عىل املنافقني ُ
[التوبة ،]64 :حيث كانوا يقولون :عسى أن ال يفشى علينا هذا ..وملا كشفت هذه اآلية وما
بعدها عن سوءاهتم سميت السورة بـ (الفاضحة) ،ألهنا فضحت وكشفت عام كان يدور
بينهم من أقوال منكرة وما يضمرونه من سوء.
قال آخر( :)3وقد أمر اهلل تعاىل النبي  أن جييبهم بقولهُ ﴿ :ق ْل﴾ [التوبة ]64 :يا رسول
﴿است َْه ِز ُئوا﴾ [التوبة ]64 :وهو وعيد بصيغة األمر ﴿إِ َّن اهللََّ خمُ ِْر ٌج﴾ [التوبة ]64 :سيكشف
اهلل هلم ْ
وخيرج عام يف قلوبكم ﴿ َما َحت َْذ ُر َ
ون﴾ [التوبة ]64 :انكشافه من اخلطط واملكائد التي تستهدف

( )3منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.29 /13 ،
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الرسول  واملؤمنني من أصحابه.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة إشارة إىل دور من أدوار القرآن
الكريم وهو تبيني أنواع االنحراف وعالماهتا وأسباهبا ليحذر املؤمنون من الوقوع فيها..
فالنفاق ليس حمصورا يف عرص النبوة.
﴿و َلئِ ْن َس َأ ْلت َُه ْم َل َي ُقو ُل َّن إِن ََّام ُكنَّا
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ب ُق ْل َأبِاهللَِّ َوآ َياتِ ِه َو َر ُسولِ ِه ُكنْ ُت ْم ت َْست َْه ِز ُئ َ
ن ُ
ون﴾ [التوبة]65 :؟
َخ ُ
وض َو َن ْل َع ُ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت بينام كان رسول اهلل  يف غزوة تبوك وبني يديه ناس
من املنافقني إذ قالوا :يرجوهذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصوهنا ،هيهات له ذلك،
فأطلع اهلل نبيه  عىل ذلك ،فقال نبي اهلل ( :احبسوا عيل الركب) فأتاهم فقال( :قلتم
كذا وكذا؟) فقالوا :يا رسول اهلل إنام كنا نخوض ونلعب ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أن رجال من املنافقني قال يف غزوة تبوك :ما رأيت مثل
قرائنا هؤالء أرغب بطونا وال أكذب ألسنا وال أجبن عند اللقاء ،يعني رسول اهلل 
وأصحابه ،فقال عوف بن مالك :كذبت ولكنك منافق ألخربن رسول اهلل  ،فذهب
عوف ليخربه ،فوجد القرآن قد سبقه ،فجاء ذلك الرجل إىل رسول  وقد ارحتل وركب
ناق ته ،فقال :يا رسول اهلل إنام كنا نخوض ونلعب ونتحدث بحديث الركب نقطع به عنا
الطريق(.)2
قال آخر :ومثله ما روي أن عبد اهلل بن أيب سار قدام النبي  واحلجارة تنكبه وهو
يقول :يا رسول اهلل إنام كنا نخوض ونلعب ،والنبي  يقولَ ﴿ :أبِاهللَِّ َوآ َياتِ ِه َو َر ُسولِ ِه ُكنْ ُت ْم
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ت َْست َْه ِز ُئ َ
ون﴾ [التوبة]65 :؟(.)1
قال اإلمام :بورك فيكم ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2تذكر اآلية الكريمة نوعا من أنواع التربيرات التي يربر هبا املنافقون
﴿و َلئِ ْن َس َأ ْلت َُه ْم َل َي ُقو ُل َّن إِن ََّام ُكنَّا ن ُ
ب﴾ [التوبة ]65 :أي إنك إن
َخ ُ
وض َو َن ْل َع ُ
مواقفهم الشنيعةَ ،
سألتهم عن أقواهلم هذه يعتذرون عنها بأهنم مل يكونوا فيها جادين وال منكرين ،بل هازلني
العبني للتسىل والتلهي ،وكانوا يظنون أن هذا عذر مقبول جلهلهم أن اختاذ الدين هزوا
وضوا َو َي ْل َع ُبوا َحتَّى ُي َال ُقوا َي ْو َم ُه ُم ا َّل ِذي
ولعبا كفر حمض ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َذ ْر ُه ْم َ ُ
خي ُ
ون﴾ [الزخرف ،]83 :وقالَ ﴿ :ف َو ْي ٌل َي ْو َمئِ ٍذ لِ ْل ُمك َِّذبِنيَ ا َّل ِذي َن ُه ْم ِيف َخ ْو ٍ
ض َي ْل َع ُب َ
ُيوعَدُ َ
ون﴾
[الطور 11 :ـ ]12

بأن يرد عليهم بقولهَ ﴿ :أبِاهللَِّ َوآ َياتِ ِه

قال آخر( :)3وقد أمر اهلل تعاىل رسوله
َو َر ُسولِ ِه ُكنْ ُت ْم ت َْست َْه ِز ُئ َ
ون﴾ [التوبة ]65 :أي قل هلم :إن اخلوض واللعب ىف صفات اهلل ورشعه


وآياته املنزلة استهزاء هبا ،إذ كل ما يلعب به فهو مستخف به ،وكل مستخف به فهو مستهزأ
به.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )4إشارة إىل خلق من أخالق
املنافقني وهو السخرية واالستهزاء وسوء األدب مع اهلل ورسوله ..بل مع اجلميع.
﴿حيلِ ُف َ
ون بِاهللَِّ َما َقا ُلوا َو َل َقدْ َقا ُلوا
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلْ َ :
ِ
ِ
َاه ُم اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه
مهوا بِ َام َمل ْ َينَا ُلوا َو َما َن َق ُموا إِ َّال َأ ْن َأ ْغن ُ
كَل َم َة ا ْل ُك ْف ِر َو َك َف ُروا َب ْعدَ إِ ْس َالم ِه ْم َو َ ُّ
ِم ْن َف ْضلِ ِه َفإِ ْن َي ُتو ُبوا َي ُك َخ ْ ًريا َهل ُ ْم َوإِ ْن َي َت َو َّل ْوا ُي َع ِّذ ْ ُهب ُم اهللَُّ ع ََذا ًبا َألِ ًيام ِيف الدُّ ْن َيا َو ْاآل ِخ َر ِة َو َما
َهل ُ ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
ض ِم ْن َو ِ ٍّيل َو َال ن َِص ٍري﴾ [التوبة]74 :؟
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قال أحدهم :ومثله ما روي أهنا نزلت يف الذين مهوا أن يدفعوا النبي  ليلة العقبة
وكانوا قوما قد أمجعوا عىل أن يقتلوا رسول اهلل  وهم معه ،يلتمسون غرته حتى أخذ يف
عقبة ،فتقدم بعضهم وتأخر بعضهم وذلك كان ليال قالوا :إذا أخذ يف العقبة دفعناه عن
راحلته يف الوادي ،وكان قائده يف تلك الليلة عامر بن يارس وسائقه حذيفة فسمع حذيفة
وقع أخفاف اإلبل ،فالتفت فإذا هوبقوم متلثمني ،فقال :إليكم إليكم يا أعداء اهلل؛
فأمسكوا ،ومىض النبي  حتى نزل منزله الذي أراد ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أهنا نزلت حني خرج املنافقون مع رسول اهلل  إىل تبوك،
وكانوا إذا خال بعضهم ببعض سبوا رسول اهلل  وأصحابه وطعنوا يف الدين ،فنقل ما
قالوا حذيفة إىل رسول اهلل  فقال هلم رسول اهلل ( :يا أهل النفاق ما هذا الذي بلغني
عنكم)؟ فحلفوا ما قالوا شيئا من ذلك ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية إكذابا هلم(.)2
قال آخر :ومثله ما روي أن رجلني اقتتال ،رجال من جهينة ورجال من غفار ،فظهر
الغفاري عىل اجلهيني ،فنادى عبد اهلل بن أيب :يا بني األوس انرصوا أخاكم ،فواهلل ما مثلنا
ومثل حممد إال كام قال القائل :سمن كلبك يأكلك ،فواهلل لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن
األعز منها األذل ،فسمع هبا رجل من املسلمني ،فجاء إىل رسول اهلل  فأخربه ،فأرسل
إليه ،فجعل حيلف باهلل ما قال ،وأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)3
قال اإلمام :بورك فيكم ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4تذكر هذه اآلية الكريمة كذلك نوعا من أنواع التربيرات التي يربر
﴿حيلِ ُف َ
ون بِاهللَِّ َما َقا ُلوا﴾ [التوبة ]74 :كلمة الكفر،
هبا املنافقون مواقفهم الشنيعة ،حيث أهنم َ ْ
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﴿و َل َقدْ َقا ُلوا كَلِ َم َة ا ْل ُك ْف ِر َو َك َف ُروا َب ْعدَ إِ ْس َال ِم ِه ْم﴾ [التوبة ،]74 :فأظهروا الكفر بعد إظهارهم
َ
اإلسالم ،وقد كان النبي  يكتفي من اإلسالم بإظهار الشهادتني مع االستعداد لالنسجام
مهوا
مع اخلط العميل لإلسالم ،بعيدا عن التدقيق يف اهلوية الداخلية الذاتية للشخصَ ،
﴿و َ ُّ
بِ َام َمل ْ َينَا ُلوا﴾ [التوبة ]74 :من الفتك برسول اهلل  ،من خالل ما تآمروا عليه بعد رجوعه من
﴿و َما َن َق ُموا
معركة تبوك ،يف ما كانوا يطرحونه من عقبة يف الطريق ،فلم يبلغوا مرادهم منه َ
َاه ُم اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه ِم ْن َف ْضلِ ِه﴾ [التوبة ،]74 :فقد استطاع أن يرفع مستواهم املادي،
إِ َّال َأ ْن َأ ْغن ُ
وخيفف عنهم ضغط العيش ،يف ما كان يعطيهم من رزق وفضل ،مما يصل إليه من مال،
وكان يساوهيم يف الغنائم بسائر املسلمني ،فخلق هلم ذلك عقدة يف نفوسهم ضد النبي ،
كام قد حيدث لدى الكثريين من مرىض القلوب الذين يتعقدون من الشخص كلام ازداد
إحسانا إليهم ،فلم يكن له ذنب عندهم إال إحسانه إليهم ،وبذلك ازداد سخط اهلل عليهم
من خالل هذه النفوس اخلبيثة التي ينطوون عليها.
قال آخر( ،:)1ولكن اهلل مل يغلق عنهم باب التوبة ،بل فتحه هلم عىل مرصاعيه ،فقال:
﴿ َفإِ ْن َي ُتو ُبوا َي ُك َخ ْ ًريا َهل ُ ْم﴾ [التوبة ]74 :ألن ذلك حيقق هلم األمن والسالم يف الدنيا ،والعفو
﴿وإِ ْن َيت ََو َّل ْوا﴾ [التوبة ]74 :ويعرضوا عن التوبة ،ويرصوا عىل ما هم عليه
واملغفرة يف اآلخرةَ ،
من الكفر والتمرد والعصيان ﴿ ُي َع ِّذ ْ ُهب ُم اهللَُّ ع ََذا ًبا َألِ ًيام ِيف الدُّ ْن َيا َو ْاآل ِخ َر ِة﴾ [التوبة ]74 :يف ما
يعيشونه من خوف وقلق عىل املصري ،ورهبة من أولياء اهلل الصادقني يف مواقفهم وجهادهم
﴿و َما َهل ُ ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
ض ِم ْن َو ِ ٍّيل َو َال ن َِص ٍري﴾ [التوبة ]74 :وكيف جيدون الويل يف مواجهة اهلل،
َ
ومن أين يمكن أن حيصلوا عىل النصري الذي ينرصهم من اهلل يف بأسه وقوته!؟
قال اإلمام :بورك فيكم ،ويف اآلية الكريمة إشارة إىل خصلة من خصال املنافقني
( )1من وحي القرآن ()167 /11
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وهي املسارعة إىل األيامن الكاذبة ،وجحودهم للنعم وكفرهم هبا ..وفيها إشارة إىل استمرار
عداوة قريش لرسول اهلل  بعد فتح مكة ،ومهها بقتله ،وأن الذي فعل ذلك كبارهم من
الذين تولوا أمور املسلمني ،وسامهوا بعد ذلك يف تشويه الدين وحتريفه.
َاهدَ اهللََّ َلئِ ْن آتَانَا ِم ْن
﴿و ِمن ُْه ْم َم ْن ع َ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
َاهم ِمن َف ْضلِ ِه ب ِ
ِ
ِ
ِ
خ ُلوا بِ ِه َوت ََو َّل ْوا َو ُه ْم ُم ْع ِر ُض َ
ون
َ
الصاحلنيَ َف َل َّام آت ُ ْ ْ
َف ْضلِه َلن ََّصدَّ َق َّن َو َلنَ ُكو َن َّن م َن َّ
َف َأ ْع َق َب ُه ْم نِ َفا ًقا ِيف ُق ُل ِ
وهبِ ْم إِ َىل َي ْو ِم َي ْل َق ْو َن ُه بِ َام َأ ْخ َل ُفوا اهللََّ َما َوعَدُ و ُه َوبِ َام كَا ُنوا َيك ِْذ ُب َ
ون َأ َمل ْ َي ْع َل ُموا
ِ
رس ُه ْم َون َْج َو ُاه ْم َو َأ َّن اهللََّ ع ََّال ُم ا ْل ُغ ُي ِ
وب﴾ [التوبة 75 :ـ ]78
َأ َّن اهللََّ َي ْع َل ُم َّ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف ثعلبة بن حاطب األنصاري أتى رسول اهلل 
فقال :يا رسول اهلل ادع اهلل أن يرزقني ماال ،فقال رسول اهلل ( :وحيك يا ثعلبة قليل تؤدي
شكره خري من كثري ال تطيقه) ،ثم قال مرة أخرى( :أما ترىض أن تكون مثل نبي اهلل،
فوالذي نفيس بيده لوشئت أن تسيل معي اجلبال فضة وذهبا لسالت) فقال :والذي بعثك
باحلق نبيا لئن دعوت اهلل أن يرزقني ماال ألوتني كل ذي حق حقه ،فقال رسول اهلل :
(اللهم ارزق ثعلبة ماال) ،فاختذ غنام فنمت كام ينموالدود ،فضاقت عليه املدينة فتنحى
عنها ،فنزل واديا من أوديتها حتى جعل يصيل الظهر والعرص يف مجاعة ويرتك ما سوامها،
ثم نمت وكثرت حتى ترك الصالة إىل اجلمعة ،وهي تنموكام ينموالدود حتى ترك اجلمعة،
فسأل رسول اهلل  فقال( :ما فعل ثعلبة؟) فقالوا :اختذ غنام وضاقت عليه املدينة وأخربوه
بخربه ،فقال( :يا ويح ثعلبة) ثالثا ،وأنزل اهلل عز وجل فرائض الصدقة ،فبعث رسول اهلل
 رجلني عىل الصدقة رجال من جهينة ورجال من بني سليم ،وكتب هلام كيف يأخذان
الصدقة ،وقال هلام :مرا بثعلبة وبفالن رجل من بني سليم ،فخذا صدقاهتام ،فخرجا حتى
أتيا ثعلبة فسأاله الصدقة وأقرآه كتاب رسول اهلل  ،فقال :ما هذه إال جزية ،ما هذه إال
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أخت اجلزية ،ما أدري ما هذا؟ انطلقا حتى تفرغا ثم تعودا إيل ،فانطلقا وأخربا السلمي،
فنظر إىل خيار أسنان إبله فعزهلا للصدقة ثم استقبلهم هبا ،فلام رأوها قالوا :ما جيب هذا
عليك وما نريد أن نأخذه منك ،قال :بىل خذوه فإن نفيس بذلك طيبة ،وإنام هي إبيل،
فأخذوها منه ،فلام فرغا من صدقتها رجعا حتى مرا بثعلبة ،فقال :أروين كتابكام حتى أنظر
فيه ،فقال :ما هذه إال أخت اجلزية انطلقا حتى أرى رأيي ،فانطلقا حتى أتيا النبي  ،فلام
رآمها قال( :يا ويح ثعلبة) قبل أن يكلمهام ،ودعا للسلمي بالربكة ،فأخربوه بالذي صنع
ثعلبة والذي صنع السلمي ،فأنزل اهلل عز وجل اآليات(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2هذه اآليات الكريمة تشري إىل مظهر من مظاهر النفاق الكربى ،وهو
نكث العهد والكذب ،حيث ذكرت أن من املنافقني من عاهد اهلل تعاىل لئن رزق ماال
ليتصدقن ،فلام رزق نكث عهده ،ومل يف به ،كام هو شأن املنافق الذي أخرب النبي  عن
عالمته ،بقوله( :آية املنافق ثالث :إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤمتن خان) ()3

قال اإلمام :بورك فيك ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )4حتذير من اخللف بالعهود
والوعود مطلقا ،وبيان أهنا من خصال املنافقني ..وفيها حتذير من البطر الذي تسببه النعم،
وأن الفقر حينها خري منها.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن َي ْل ِمزُ َ
ون املُْ َّط ِّو ِعنيَ ِم َن
ون ِمنْهم س ِ
املُْؤْ ِمنِنيَ ِيف الصدَ َق ِ
ات َوا َّل ِذي َن َال َجيِدُ َ
خ َر اهللَُّ ِمن ُْه ْم َو َهل ُ ْم
َّ
ون إِ َّال ُج ْهدَ ُه ْم َف َي ْس َخ ُر َ ُ ْ َ
ِ

يم﴾ [التوبة]79 :
ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
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قال أحدهم :روي أنه ملا نزلت آية الصدقة جاء رجل فتصدق بيشء كثري فقالوا:
مرائي ،وجاء رجل فتصدق بصاع ،فقالوا :إن اهلل لغني عن صاع هذا ،فنزلت(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2تكشف اآلية الكريمة عن وجه آخر من وجوه املنافقني ،وعن
سالح من أسلحتهم اخلفية ،التي يرضبون هبا ىف كيان املجتمع اإلسالمى ..فهذه اجلامعة
من املنافقني ،مل يكفها أهنا كفت يدها عن اجلهاد ىف سبيل اهلل ،وغلتها عن اإلنفاق ىف وجوه
اخلري ،بل جعلت ترتصد املنفقني ىف سبيل اهلل ،وتتخذ منهم مادة للهزء والسخرية ،سواء
املكثرون منهم واملقلون ..فالذين بسط اهلل هلم ىف الرزق من املؤمنني ،فبسطوا أيدهيم بالبذل
ىف سبيل اهلل ،وجاءوا بالكثري من أمواهلم إىل رسول اهلل  ،يضعها حيث يشاء ،هؤالء هم
عند اجلامعة املنافقة مراءون ،ال يطلبون بام أنفقوا إال أن يظهروا ىف الناس ،وإال أن يكونوا
حديث املتحدثني ..وأما الذين قرصت أيدهيم عن العطاء الكثري من املؤمنني ،فأعطوا ما
وسعهم اجلهد ،وجاءوا بام ملكت أيدهيم؛ فإهنم مل يسلموا من تلك األلسنة املنافقة ،إذ
جعلوا منهم مادة سخرية واستهزاء وتندر ،فيقولون فيام قالوا :ماذا تغنى احلفنة من التمر
التي جاء هبا فالن؟ وما جدوى هذه الكرسات من اخلبز التي قدمها فالن؟ وما هذا الثوب
اخللق الذي بذله فالن؟ ..إن هؤالء مل يفعلوا ما فعلوا من هذا العبث إال ليذكروا مع
املتصدقني ،وإال ليذكروا بأنفسهم إذا وقعت للمسلمني غنيمة ،وأصاهبم خري ..وهكذا،
يكيد املنافقون لإلسالم ،وحياولون جاهدين أن يفسدوا كل صاحلة فيه.
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [التوبة ]79 :دفاع من
﴿سخ َر اهللَُّ من ُْه ْم َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
قال آخر( :)3وىف قوله تعاىلَ :

( )3التفسري القرآين للقرآن ()854 /5

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.252
( )2التفسري القرآين للقرآن ()853 /5
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اهلل تعاىل عن املؤمنني ،الذين سخر منهم املنافقون ..وىف هذا تكريم للمؤمنني املنفقني،
وإيذان منه ـ سبحانه ـ بأنه تقبل صدقات املتصدقني ،قليلها وكثريها ،وأنه ـ سبحانه ـ هو
الذي يتوىل محاية هذه الصدقات ومحاية أصحاهبا من كل سوء ..فإذا سخر ساخر من
الصدقات ،واستهزأ بأهلها ،سخر اهلل منه ،واستهزأ به ..إنه عدو هلل ،حمارب له ،وحسب
من يعادى اهلل وحياربه ،ضياعا ،وهالكا ،وسوء مصري.
قال اإلمام :بورك فيكام ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )1بيان خلصلة من خصال
املنافقني وهي سوء الظن بغريهم والسخرية منهم واللمز واهلمز والعيب هلم.
ات
﴿و َال ُت َص ِّل ع ََىل َأ َح ٍد ِمن ُْه ْم َم َ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
َأبدً ا و َال َت ُقم ع ََىل َق ِرب ِه إِهنم َك َفروا بِاهللَِّ ورسولِ ِه وما ُتوا و ُهم َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [التوبة]84 :؟
َ َ
َ ْ
َ َ
ََ ُ
ْ َّ ُ ْ ُ
ْ
قال أحدهم :روي أنه عندما تويف عبد اهلل بن أيب جاء ابنه إىل رسول اهلل  وقال:
أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وأصيل عليه واستغفر له ،فأعطاه قميصه ثم قال( :آذين حتى
أصيل عليه) ،فآذنه ،فلام أراد أن يصيل عليه جذبه عمر وقال :أليس قد هناك اهلل أن تصيل
عىل املنافقني؟ فقال( :أنا بني خريتني :أستغفر هلم أوال أستغفر) ثم نزلت عليه هذه اآلية:
ات َأ َبدً ا َو َال َت ُق ْم ع ََىل َق ْ ِرب ِه إِ َّهنُ ْم َك َف ُروا بِاهللَِّ َو َر ُسولِ ِه َو َما ُتوا َو ُه ْم
﴿و َال ُت َص ِّل ع ََىل َأ َح ٍد ِمن ُْه ْم َم َ
َ
َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [التوبة]84 :؟(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3بعد أن أزاح املنافقون الستار عن عدم مشاركتهم يف قتال املعتدين،
وعلم الناس ختلفهم الرصيح ،وفشا رسهم ،أمر اهلل سبحانه وتعاىل نبيه  بأن يتبع أسلوبا

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()150 /6

( )1سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.255
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أشد وأكثر رصاحة ليقتلع وإىل األبد جذور النفاق واألفكار الشيطانية ،وليعلم املنافقون
بأهنم ال حمل هلم يف املجتمع اإلسالمي ،وكخطوة عملية يف جمال تطبيق هذا األسلوب
ات َأبدً ا و َال َت ُقم ع ََىل َق ِ ِ
ٍ ِ
ربه﴾ [التوبة:
﴿و َال ُت َص ِّل ع ََىل َأ َحد من ُْه ْم َم َ َ َ
اجلديد ،صدر األمر اإلهلي َ
ْ
ْ
]84

قال آخر( :)1أي ال تفعل ذلك كام تفعل مع املسلمني املخلصني الذين تشيعهم إىل
قبورهم بعد أن تصيل عليهم ،وذكر سبب ذلك ،وهو ﴿إِ َّهنُ ْم َك َف ُروا بِاهللَِّ َو َر ُسولِ ِه َو َما ُتوا
و ُهم َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [التوبة ]84 :فلم يتعلقوا من اإلسالم بيشء يف واقعهم الفكري والروحي
َ ْ
والعميل ..فكيف يمكن أن تعاملهم معاملة املسلمني الذين أخلصوا هلل عهده وساروا عىل
هداه وانطلقوا ـ يف احلياة ـ مع أوامره ونواهيه!؟
قال آخر( :)2ذلك أن القرائن تشهد عىل أن النبي  كان يصيل عىل أصحابه صالة
امليت .وكان يتعامل مع عامة أصحابه معاملة املسلم ولو كان يف الواقع منافقا ،وذلك
ملصلحة هو أعرف هبا ،ألن التفريق بينهم كان يورث مشاكل اجتامعية كبرية ،لسيادة النزعة
العشائرية آنذاك عىل املجتمع ،وكان املسلمون واملنافقون من عشرية واحدة جيمعهم عرق
واحد ،فلو فرق النبي  بينهم بطرد املنافقني والتعامل معهم معاملة الكفار لواجه مشاكل
كثرية ،وانفض حبل الوحدة.
قال آخر( :)3وكان األمر عىل هذا حتى نزلت اآلية الكريمة تنهى عن الصالة عىل
من أظهر الكفر البواح ،نظري من يصفهم اهلل تعاىل بقولهَ ﴿ :ل َق ِد ا ْب َتغ َُوا ا ْل ِف ْتنَ َة ِم ْن َق ْب ُل َو َق َّل ُبوا
احل ُّق َو َظ َه َر َأ ْم ُر اهللَِّ َو ُه ْم ك ِ
َار ُه َ
ون﴾ [التوبة ،]48 :أو الذين تآمروا عىل
ور َحتَّى َجا َء ْ َ
َل َك ْاألُ ُم َ
﴿و َلئِ ْن َس َأ ْلت َُه ْم َل َي ُقو ُل َّن إِن ََّام ُكنَّا ن ُ
ب﴾
َخ ُ
وض َو َن ْل َع ُ
قتل النبي  ،أو الذين قال اهلل تعاىل فيهمَ :
( )3منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.76 /13 ،

( )1من وحي القرآن ()180 /11
( )2منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.76 /13 ،
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[التوبة ،]65 :فهؤالء هم الذين هنى اهلل سبحانه نبيه  عن الصالة عليهم إذا مات أحدهم،
ات َأ َبدً ا َو َال َت ُق ْم ع ََىل َق ْ ِرب ِه﴾ [التوبة ]84 :للدعاء والزيارة،
﴿و َال ُت َص ِّل ع ََىل َأ َح ٍد ِمن ُْه ْم َم َ
وقالَ :
وذلك ﴿إِهنم َك َفروا بِاهللَِّ ورسولِ ِه وما ُتوا و ُهم َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [التوبة ،]84 :أي خارجون عن طاعة
َ ْ
َ َ
ََ ُ
َّ ُ ْ ُ
اهلل تعاىل.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة إشارة إىل رمحة
رسول اهلل  باجلميع حتى الذين يؤذونه ،وفيها هني عن ممارسة أي عمل قد جيعل
للمنافقني حمال صاحلا يف املجتمع ،ملا يف ذلك من اخلطر عليه.
ِ ِ
ِ
رض ًارا
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
﴿وا َّلذي َن َّاخت َُذوا َم ْسجدً ا َ
ني املُْؤْ ِمنِنيَ َوإِ ْر َصا ًدا ملَِ ْن َح َار َب اهللََّ َو َر ُسو َل ُه ِم ْن َق ْب ُل َو َل َي ْحلِ ُف َّن إِ ْن َأ َر ْدنَا إِ َّال
َو ُك ْف ًرا َو َت ْف ِري ًقا َب ْ َ
احلسنَى واهللَُّ ي ْشهدُ إِهنم َلك ِ
َاذ ُب َ
ون﴾ [التوبة]107 :؟
ْ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ
قال أحدهم :روي أنه حني اختذ بنو عمرو بن عوف مسجد قباء وبعثوا إىل رسول
اهلل  أن يأتيهم ،فأتاهم فصىل فيه ،فحسدهم إخوهتم بنو غنم بن عوف ،وقالوا :نبني
مسجدا ونرسل إىل رسول اهلل  ليصيل فيه كام صىل يف مسجد إخواننا ،وليصل فيه أبو
عامر الراهب إذا قدم من الشام ،وكان أبو عامر قد ترهب يف اجلاهلية وتنرص ولبس
املسوح ،وأنكر دين احلنيفية ملا قدم رسول اهلل  املدينة وعاداه ،وسامه النبي  :أبا عامر
الفاسق ،وخرج إىل الشام وأرسل إىل املنافقني أن استعدوا بام استطعتم من قوة وسالح،
وابنوا يل مسجدا فإين ذاهب إىل قيرص فآيت بجند الروم ،فأخرج حممدا وأصحابه ،فبنوا له
مسجدا إىل جنب مسجد قباء ،فلام فرغوا منه أتوا رسول اهلل  فقالوا :إنا قد بنينا مسجدا
لذي العلة واحلاجة والليلة املطرية والليلة الشانية ،وإنا نحب أن تأتينا فتصيل لنا فيه ،فدعا
بقميصه ليلبسه فيأتيهم ،فنزل عليه القرآن وأخربه اهلل عز وجل خرب مسجد الرضار وما
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مهوا به ،فدعا رسول اهلل  بعض أصحابه ،وقال هلم :انطلقوا إىل هذا املسجد الظامل أهله
فاهدموه وأحرقوه ،فخرجوا وانطلق مالك وأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا ،ثم
دخلوا املسجد وفيه أهله فحرقوه وهدموه وتفرق عنه أهله ،وأمر النبي  أن يتخذ ذلك
كناسة تلقى فيها اجليف والنتن والقاممة ،ومات أبوعامر بالشام وحيدا غريبا(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2تتحدث اآلية الكريمة عن مجاعة من املنافقني أقدموا ـ من أجل
حتقيق أهدافهم املشؤومة ـ عىل بناء مسجد يف املدينة ،عرف فيام بعد بـ (مسجد الرضار) ،إال
أن اللطف اإلهلي أدرك املسلمني ،وبدد أحالم املنافقني بإبطال مكرهم وإحباط خطتهم.
قال آخر( :)3وقد خلصت اآلية الكريمة أهدافهم يف أربعة أهداف ..أوهلا إحلاق
الرضر باملسلمني ،وهلذا كان مسجدهم (رضارا) ..وهو يعني اإلرضار العمدي ،وذلك
بعكس ما كانوا يدعونه من أن هدفهم تأمني مصالح املسلمني ومساعدة املرىض والعاجزين
عن العمل ،حيث كانوا يسعون من خالل هذه املقدمات إىل املكيدة بالنبي  ورسالته،
وسحق املسلمني ،بل إذا استطاعوا أن يقتلعوا الدين اإلسالمي وجذوره من صفحة
الوجود فإهنم سوف ال يقرصون يف هذا السبيل ..وثانيها تقوية أسس الكفر ،وحماولة
﴿و ُك ْف ًرا﴾ [التوبة ..]107 :وثالثها
إرجاع الناس إىل احلالة التي كانوا يعيشوهنا قبل اإلسالمَ :
إجياد الفرقة بني املسلمني ،ألن اجتامع فئة من املسلمني يف هذا املسجد سيقلل من عظمة
﴿و َت ْف ِري ًقا
التجمع يف مسجد قبا الذي كان قريبا منه ،أو مسجد النبي  الذي كان يبعد عنهَ ،
ني املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [التوبة ..]107 :ورابعها تأسيس مقر ومركز إليواء املخالفني للدين وأصحاب
َب ْ َ

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()218 /6

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.258
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()214 /6
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﴿وإِ ْر َصا ًدا
السوابق السيئة ،واالنطالق من هذا املقر يف سبيل تنفيذ خططهم ومؤامراهتمَ :
ِ
ِ
ن َق ْب ُل﴾ [التوبة]107 :
َمل ْن َح َار َب اهللََّ َو َر ُسو َل ُه م ْ
قال آخر( :)1وقد أخفوا كل هذه األغراض الرشيرة واألهداف املشؤومة يف لباس
﴿و َل َي ْحلِ ُف َّن إِ ْن َأ َر ْدنَا إِ َّال ْ
احلُ ْسنَى﴾
مجيل ومظهر خداع ،وأهنم اليريدون إال اخلريَ :

[التوبة:

 ،]107وهذا هو دين املنافقني وديدهنم يف كل العصور ،فإهنم إضافة إىل تلبسهم بلباس
حسن ،فإهنم يتوسلون عند الرضورة بأنواع األيامن الكاذبة من أجل تضليل الرأي العام،
وانحراف األفكار.
قال آخر( :)2إال أن اهلل تعاىل الذي يعلم الرسائر وما يف مكنون الضامئر ،والذي
﴿واهللَُّ َي ْش َهدُ إِ َّهنُ ْم
تساوى لديه الظاهر والباطن ،والغيب والشهادة يشهد عىل كذب هؤالءَ :
َلك ِ
َاذ ُب َ
ون﴾ [التوبة ..]107 :ونالحظ هنا عدة تأكيدات لتكذيب هؤالء ،فهي مجلة اسمية أوال،
ثم إن كلمة (إن) للتأكيد ،وأيضا الالم يف (لكاذبون) ،والتي تسمى الم اإلبتداء تفيد
التأكيد ،وكذلك فإن جميء كلمة (كاذبون) مكان الفعل املايض دليل عىل استمرارية كذب
هؤالء ،وهبذه التأكيدات فإن اهلل سبحانه وتعاىل قد كذب أيامن هؤالء املغلظة واملؤكدة أشد
تكذيب.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )3حتذير من مساجد الرضار
يف كل األزمنة ،وأول وظائفها وصفاهتا استخدامها للتفريق بني املسلمني ونرش الفتن بينهم
وتشجيع األعداء عىل حماربتهم.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أ َمل ت ََر إِ َىل ا َّل ِذي َن ُهنُوا ع ِ
َن الن َّْج َوى
ْ

( )3سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()219 /6
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()219 /6
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ان ومع ِصي ِ
ِ
ُثم يعود َ ِ
ت الرس ِ
َاج ْو َن بِ ْ ِ
ول﴾ [املجادلة]8 :؟
اإل ْث ِم َوا ْل ُعدْ َو َ َ ْ َ
ون ملَا ُهنُوا َعنْ ُه َو َي َتن َ
َّ َ ُ ُ
َّ ُ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف اليهود واملنافقني؛ وذلك أهنم كانوا يتناجون فيام
بينهم دون املؤمنني ،وينظرون إىل املؤمنني ويتغامزون بأعينهم ،فإذا رأى املؤمنون نجواهم
قالوا :ما نراهم إال وقد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الذين خرجوا يف الرسايا قتل أوموت
أومصيبة أوهزيمة ،فيقع ذلك يف قلوهبم وحيزهنم ،فال يزالون كذلك حتى يقدم أصحاهبم
وأقرباؤهم ،فلام طال ذلك وكثر ،شكوا إىل رسول اهلل  فأمرهم أن ال يتناجوا دون
املسلمني فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إىل مناجاهتم ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يستفاد من هذه اآلية الكريمة بصورة جلية أن املنافقني واليهود قد
هنوا من قبل ومنعوا من النجوى التي تولد سوء الظن عند اآلخرين وتسبب هلم القلق ،إال
أهنم مل يعريوا أي اهتامم ملثل هذا التحذير ،واألدهى من ذلك أن نجواهم كانت تدور حول
ارتكاب الذنوب وخمالفة أوامر اهلل ورسوله.
قال آخر( :)3والفرق بني (اإلثم) و(والعدوان) و(معصية الرسول) ،هو أن (اإلثم)
يشمل الذنوب التي هلا جانب فردي كرشب اخلمر ،أما (العدوان) فإهنا تعني التجاوز عىل
حقوق اآلخرين ،وأما (معصية الرسول) فإهنا ترتبط باألمور والتعليامت التي تصدر من
شخص الرسول



باعتباره رئيسا للدولة اإلسالمية ،ويتصدى ملصالح املجتمع

اإلسالمي.
قال آخر( :)4وبناء عىل هذا فإهنم يطرحون يف نجواهم كل عمل خمالف ،وهو أعم
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من األعامل التي تكون مرتبطة هبم أو باآلخرين أو احلكومة اإلسالمية وشخص الرسول
.
قال آخر( :)1والتعبري بـ (يعودون) و(يتناجون) جاء هنا بصيغة مضارع ،حيث
يوضح لنا أن هذا العمل يتكرر بإستمرار ،وقصدهم به إزعاج املؤمنني ..ولذلك ،فإن اآلية
الكريمة إخبار غيبي يكشف خمالفاهتم ويظهر خطهم املنحرف.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة الجتناب كل
ما قد ييسء اآلخرين ،ولو كان يف أصله مباحا ،فاألذى حمرم مطلقا.
﴿وإِ َذا َجا ُء َ
حي ِّي َك
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
وك َح َّي ْو َك بِ َام َمل ْ ُ َ
ون ِيف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َل ْو َال ُي َع ِّذ ُبنَا اهللَُّ بِ َام َن ُق ُ
بِ ِه اهللَُّ َو َي ُقو ُل َ
ول َح ْس ُب ُه ْم َج َهن َُّم َي ْص َل ْو َهنَا َفبِئ َْس املَْ ِص ُري﴾
[املجادلة]8 :؟
قال أحدهم :روي عن عائشة قالت :جاء ناس من اليهود إىل النبي  فقالوا :السام
عليك يا أبا القاسم ،فقلت :السام عليكم وفعل اهلل بكم ،فقال رسول اهلل ( :مه يا عائشة
فإن اهلل تعاىل ال حيب الفحش وال التفحش) ،فقلت :يا رسول اهلل ألست ترى ما يقولون؟
قال( :ألست ترين أرد عليهم ما يقولون؟ أقول :وعليكم) ،ونزلت هذه اآلية يف ذلك(.)2
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف اآلية الكريمة فضح ألسلوب من أساليب املنافقني اخلبيثة التي
دبروها فيام بينهم ،وهو أهنم إذا جاءوا إىل الرسول  حيوه بتحية منافقة ،يبدو ظاهرها
سليام مقبوال ،ولكنها تلف ىف باطنها إثام غليظا ،ومنكرا شنيعا ،حيث يقولون( :السام
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عليكم) يقولون ذلك بألسنة معوجة ،تدغم فيها حروف الكلمة ،فال يستبني وجهها ،فال
هى السام ،وال هى السالم ..وهي كلمة منافقة ال وجه هلا ،من أفواه منافقة مداهنة ،ال
يعرف وجه أصحاهبا ..والسام :املوت ،واهلالك ..فهذه حتية املنافقني للنبى  ..حتية
بالدعاء عليه ،ال بالدعاء له ،وهى غري ما حياه اهلل به ىف قوله تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ َو َم َالئِ َك َت ُه
ُي َص ُّل َ
ون ع ََىل النَّبِ ِّي﴾ [األحزاب ،]56 :وهى غري ما أمر اهلل املؤمنني أن حييوا النبي  به ىف قوله:
ِ
ِ
ِ
يام﴾ [األحزاب]56 :
﴿ َيا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا َص ُّلوا َع َل ْيه َو َس ِّل ُموا ت َْسل ً
قال آخر( :)1وىف قوله تعاىلِ :
حي ِّي َك ِب ِه اهللَُّ﴾ [املجادلة ]8 :تنويه بقدر النبي
﴿ب َام َمل ْ ُ َ
الكريم ،ومنزلته عند ربه ،وأنه سبحانه إذ حيييه تلك التحية املباركة الطيبة ،فال عليه إذا حياه
املنافقون تلك التحية اآلثمة املنكرة.
ِ

ون ِيف َأ ْن ُفس ِه ْم َل ْو َال ُي َع ِّذ ُبنَا اهللَُّ بِ َام َن ُق ُ
﴿و َي ُقو ُل َ
ول﴾ [املجادلة:
قال آخر( :)2وقوله تعاىلَ :
 ]8أي ومن مقوالهتم املنكرة التي يقولوهنا فيام بينهم وبني أنفسهمَ ﴿ :ل ْو َال ُي َع ِّذ ُبنَا اهللَُّ بِ َام
َن ُق ُ
ول﴾ [املجادلة ]8 :أي هال يعذبنا اهلل بام نقول من سوء ىف حممد؟ إنه لو كان حممد عىل صلة
باهلل كام يدعى ملا خىل اهلل بيننا وبينه ،نرميه باملنكر من القول ،ثم ال يعاقبنا عىل ذلك!؟ بل
إهنم ليذهبون ىف الضالل إىل أبعد من هذا ،فيستدعون العذاب من اهلل ،إن كان هلل غرية عىل
حممد ،ورعاية له.
﴿ح ْس ُب ُه ْم َج َهن َُّم َي ْص َل ْو َهنَا َفبِئ َْس املَْ ِص ُري﴾
قال آخر( :)3وقوله تعاىلَ :

[املجادلة]8 :

جواب ما سألوه من العذاب ،وهو عذاب اآلخرة ،حيث يصلون نار جهنم ،وذلك هو
مصريهم الذي يصريون إليه وهم سائرون ىف طريق الضالل ،وإنه لبئس املصري ..أفليس
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ذلك حسبهم من العذاب؟ أال يكفيهم ما يلقون ىف جهنم من عذاب؟ أيريدون بعد هذا
مزيدا منه؟
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة بيان لدور االنحراف اإليامين
يف االنحراف السلوكي؛ فكالمها يغذي اآلخر ،ويرسخه.
ِ
ِ
ب
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر إِ َىل ا َّلذي َن ت ََو َّل ْوا َق ْو ًما غَض َ
ِ
ِ
ون ع ََىل ا ْلك َِذ ِ
ب َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
حيلِ ُف َ
ون َأعَدَّ اهللَُّ َهل ُ ْم َع َذا ًبا
اهللَُّ َع َل ْي ِه ْم َما ُه ْم منْ ُك ْم َو َال من ُْه ْم َو َ ْ
ون َّاخت َُذوا َأ ْي َام َهنُ ْم ُجنَّ ًة َف َصدُّ وا َع ْن َسبِ ِ
َش ِديدً ا إِ َّهنُ ْم َسا َء َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
اب ُم ِهنيٌ
يل اهللَِّ َف َل ُه ْم ع ََذ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب الن ِ
يها َخالِدُ َ
ون
َّار ُه ْم ف َ
َل ْن ُتغْن َي َعن ُْه ْم َأ ْم َو ُاهل ُ ْم َو َال َأ ْو َال ُد ُه ْم م َن اهللَِّ َش ْيئًا ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ

حي َس ُب َ
حيلِ ُف َ
َي ْو َم َي ْب َع ُث ُه ُم اهللَُّ َمجِي ًعا َف َي ْحلِ ُف َ
َش ٍء َأ َال إِ َّهنُ ْم ُه ُم
ون َل ُك ْم َو َ ْ
ون َل ُه ك ََام َ ْ
ون َأ َّهنُ ْم ع ََىل َ ْ
ا ْلك ِ
َاذ ُب َ
ون﴾ [املجادلة 14 :ـ ]18؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف عبد اهلل بن نبتل املنافق كان جيالس النبي  ثم يرفع
حديثه إىل اليهود ،فبينا رسول اهلل  يف حجرة من حجره ،إذ قال :يدخل عليكم اآلن
رجل قلبه قلب جبار وين ظر بعيني شيطان ،فدخل عبد اهلل بن نبتل وكان أزرق ،فقال له
رسول اهلل ( :عالم تشتمني أنت وأصحابك؟) فحلف باهلل ما فعل ذلك ،فقال له النبي
( : فعلت) ،فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا باهلل ما سبوه ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآليات(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2هذه اآليات الكريمة تفضح قسام من تآمر املنافقني وتعرض
صفاهتم للمسلمني ،وذكرها بعد آيات النجوى يوضح لنا أن

قسام ممن ناجوا الرسول 

كانوا من املنافقني ،حيث كانوا هبذا العمل يظهرون قرهبم للرسول  ويتسرتون عىل
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مؤامراهتم ،وهلذا تعامل القرآن الكريم مع هذه احلالة بصورة عامة.
ِ
ب اهللَُّ َع َل ْي ِه ْم﴾ [املجادلة ]14 :كانوا من اليهود
قال آخر( :)1وهؤالء القوم الذين ﴿غَض َ
رش ِم ْن َذلِ َك َم ُثو َب ًة ِعنْدَ اهللَِّ َم ْن َل َعنَ ُه
ظاهرا كام وصفهم اهلل تعاىل بقولهُ ﴿ :ق ْل َه ْل ُأ َن ِّب ُئ ُك ْم بِ َ ٍّ
ِ
ِ
ب َع َل ْيه﴾ [املائدة]60 :
اهللَُّ َوغَض َ
ِ
ِ
م﴾ [املجادلة:
قال آخر( :)2ثم وصف اهلل تعاىل هؤالء بقولهَ ﴿ :ما ُه ْم منْ ُك ْم َو َال من ُْه ْ
 ]14أي أهنم ليسوا أعوانكم يف املصاعب واملشاكل ،وال أصدقاءكم وممن يكنون لكم الود
واإلخالص ،بل هم منافقون يغريون وجوههم كل يوم ويظهرون كل حلظة لكم بصورة
﴿و َم ْن َيت ََو َّهل ُ ْم ِمنْ ُك ْم َفإِ َّن ُه ِمن ُْه ْم﴾
جديدة ..وطبيعي أن هذا التعبري ال يتناىف مع قوله تعاىلَ :
[املائدة ،]51 :ألن املقصود هناك أهنم بحكم أعدائكم ،بالرغم من أهنم يف احلقيقة ليسوا منهم.
قال آخر( :)3ثم يذكر اهلل تعاىل أن هؤالء ،ومن أجل إثبات وفائهم لكم يقسمون
ون ع ََىل ا ْلك َِذ ِ
ب َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
حيلِ ُف َ
ون﴾ [املجادلة ،]14 :وهذه طريقة
باأليامن املغلظةَ :
﴿و َ ْ
املنافقني ،فيقومون بتغطية أعامهلم املنفرة ووجوههم القبيحة بواسطة األيامن الكاذبة
واحللف الباطل ،يف الوقت الذي تكون أعامهلم خري كاشف حلقيقتهم.
قال آخر( :)4ثم يشري اهلل تعاىل إىل العذاب املؤمل هلؤالء املنافقني املرصين عىل الباطل
واملعاندين للحق ،حيث يقولَ ﴿ :أعَدَّ اهللَُّ َهل ُ ْم ع ََذا ًبا َش ِديدً ا﴾ [املجادلة ]15 :وبدون شك فإن
هذا العذاب عادل وذلك﴿ :إِ َّهنُ ْم َسا َء َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [املجادلة]15 :
قال آخر( :)5ثم يذكر اهلل تعاىل املزيد من سامت وصفات املنافقني ،فيقولَّ :
﴿اخت َُذوا
َأ ْي َام َهنُ ْم ُجنَّ ًة َف َصدُّ وا َع ْن َسبِ ِ
يل اهللَِّ﴾ [املجادلة ،]16 :أي أهنم حيلفون أهنم مسلمون وليس هلم
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هدف سوى اإلصالح ،يف حني أهنم منهمكون بفسادهم وختريبهم ومؤامراهتم ..ويف
احلقيقة فإهنم يستفيدون من االسم املقدس هلل للصد واملنع عن سبيل اهلل تعاىل ..ولذلك،
فإن احللف الكاذب هو أحد عالئم املنافقني ،حيث ذكره اهلل تعاىل أيضا يف سورة املنافقني
اآلية يف معرض بيان أوصافهم.
اب ُم ِهنيٌ ﴾
قال آخر( :)1ثم يذكر اهلل تعاىل جزاءهم عىل ذلك ،فيقولَ ﴿ :ف َل ُه ْم ع ََذ ٌ
[املجادلة ]16 :أي مذل ..أي إهنم أرادوا بحلفهم الكاذب حتسني سمعتهم وجتميل صورهتم،
ِ
اب َشديدٌ ﴾ [آل
إال أن اهلل سيبتليهم بعذاب أليم مذل ،وقبل ذلك عرب عنه سبحانه بأنه ﴿ع ََذ ٌ
عمران ،]4 :ألهنم حيزنون قلوب املؤمنني بشدة.
قال آخر( :)2والظاهر أن كال العذابني مرتبط باآلخرة ،ألهنام ذكرا بوصفني خمتلفني:
(مهني وشديد) فليسا تكرارا ،ألن وصف العذاب هبذين الوصفني يف القرآن الكريم يأيت
عادة لعذاب اآلخرة ،بالرغم من أن بعض املفرسين احتملوا أن العذاب األول خمتص
بالدنيا أو عذاب القرب ،وأن الثاين خمتص بعذاب اآلخرة.
قال آخر( :)3وألن املنافقني يعتمدون يف الغالب عىل أمواهلم وأوالدهم ومها (القوة
اال قتصادية والقوة البرشية) يف حتقيق مآرهبم وحل مشاكلهم ،فإن اهلل تعاىل يشري إىل هذا
املعنى بقولهَ ﴿ :ل ْن ُتغْنِ َي َعن ُْه ْم َأ ْم َو ُاهل ُ ْم َو َال َأ ْو َال ُد ُه ْم ِم َن اهللَِّ َش ْيئًا﴾ [املجادلة ،]17 :ذلك أن
هذه األموال ستصبح لعنة عليهم وطوقا يف أعناقهم وسببا لعذاهبم املؤمل ،كام يوضح اهلل
ِ ِ
ِ
ِ
﴿س ُي َط َّو ُق َ
ون َما َبخ ُلوا بِه َي ْو َم ا ْلق َيا َمة﴾ [آل عمران]180 :
تعاىل ذلك بقولهَ :
قال آخر( :)4وكذلك بالنسبة ألوالدهم الضالني فإهنم سيكونون سببا لعذاهبم ،وأما
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الصاحلون واملؤمنون فسيتربون منهم ..نعم ،يف يوم القيامة ال ملجأ إال اهلل ،وحينئذ يتجىل
اب﴾ [البقرة:
﴿و َت َق َّط َع ْت ِهبِ ُم ْاألَ ْس َب ُ
خواء األسباب االخرى ،كام يتبني ذلك يف قوله تعاىلَ :
]166

قال آخر( :)1ثم يذكر اهلل تعاىل املزيد مما ينتظرهم من جزاء ،فيقولُ ﴿ :أو َلئِ َك
ِ
اب الن ِ
يها َخالِدُ َ
ون﴾ [املجادلة ..]17 :وهبذه الصورة فقد وصف اهلل تعاىل عذاهبم
َّار ُه ْم ف َ
َأ ْص َح ُ
أحيانا بأنه (شديد) ،وأحيانا بأنه مذل و(مهني) ،وثالثة بأنه (خالد) ،وكل واحدة من هذه
الصفات متناسبة مع طبيعة أعامهلم.
قال آخر( :)2والعجيب أن املنافقني ال يتخلون عن نفاقهم حتى يف يوم القيامة أيضا،
حيلِ ُف َ
كام يوضح اهلل تعاىل ذلك يف قولهَ ﴿ :ي ْو َم َي ْب َع ُث ُه ُم اهللَُّ َمجِي ًعا َف َي ْحلِ ُف َ
ون َل ُك ْم﴾
ون َل ُه ك ََام َ ْ
[املجادلة ،]18 :ذلك أن يوم القيامة يوم تتجىل فيه األعامل ،وحقيقة اإلنسان التي كان عليها يف
الدنيا ،وألن املنافقني أخذوا هذه احلالة النفسية معهم إىل القرب والربزخ ،فإهنا ستتضح يوم
القيامة أيضا ،ومع علمهم بأن اهلل سبحانه ال خيفى عليه َشء وأنه عالم الغيوب ،إال أهنم ـ
انسجاما مع سلوكهم املعهود ـ فإهنم حيلفون أمام اهلل حلفا كاذبا.
قال آخر( :)3وطبيعي أن هذا ال يتناىف مع اعرتافهم وإقرارهم بذنوهبم يف بعض
حمارض حمكمة العدل اإلهلي ،ألن يف يوم القيامة حمطات ومواقف خمتلفة ويف كل واحدة منها
برنامج.
قال آخر( :)4ثم يضيف اهلل تعاىل أهنم هبذا اليمني الكاذب يظنون أنه بإمكاهنم كسب
حي َس ُب َ
َش ٍء﴾ [املجادلة ،]18 :وهذا التصور الواهي ليس
منفعة أو دفع رضرَ :
﴿و َ ْ
ون َأ َّهنُ ْم ع ََىل َ ْ
أكثر من خيال ،إال أن تطبعهم عىل هذه األساليب يف الدنيا وختلصهم مما حيدق هبم من
( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ()142 /18
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أخطار بواسطة األيامن الكاذبة ونيل بعض املنافع الدنيوية ألنفسهم ،وبذلك فإهنم حيملون
هذه امللكات السيئة معهم إىل هناك ،حيث تفصح عن حقيقتها.
ِ

قال آخر( :)1ثم ختتم اآليات الكريمة بقوله تعاىلَ ﴿ :أ َال إِ َّهنُ ْم ُه ُم ا ْلكَاذ ُب َ
ون﴾ [املجادلة:
 ،]18ويمكن أن يكون الترصيح مرتبطا بالدنيا ،أو القيامة ،أو كليهام ،وهبذه الصورة
سيفتضح.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )2وعيد شديد للمنافقني،
وبيان لتوليهم ألعداء اهلل ،وهو أكرب من أن ينحرص يف زمن دون زمن.
﴿ه ُم ا َّل ِذي َن َي ُقو ُل َ
ون َال ُتن ِْف ُقوا ع ََىل
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلُ :
ول اهللَِّ حتَّى ينْ َف ُّضوا وهللَِّ َخزَ ائِن السامو ِ
م ْن ِعنْدَ رس ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو َلكِ َّن املُْنَافِ ِقنيَ َال
ُ َّ َ َ
َ
َ
َ
َ ُ
َ
َي ْف َق ُه َ
ون﴾ [املنافقون]7 :؟
قال أحدهم :روي عن زيد بن أرقم قال :غزونا مع النبي  وكان معنا ناس من
األعراب وكنا نبتدر املاء ،وكان األعراب يسبقونا ،فيسبق األعرايب أصحابه فيمأل احلوض
وجيعل حوله احلجارة وجيعل النطع عليه حتى جييء أصحابه ،فأتى رجل من األنصار
فأرخى زمام ناقته لترشب ،فأبى أن يدعه األعرايب فانتزع حجرا ففاض املاء ،فرفع األعرايب
خشبة فرضب هبا رأس األنصاري فشجه ،فأتى األنصاري عبد اهلل بن أيب رأس املنافقني،
فأخربه وكان من أصحابه ،فغضب عبد اهلل بن أيب ثم قال :ال تنفقوا عىل من عند رسول اهلل
حتى ينفضوا من حوله ،يعني األعراب ،ثم قال ألصحابه :إذا رجعتم إىل املدينة فليخرج
األعز منها األذل ،قال زيد بن أرقم وأنا ردف عمي :فسمعت عبد اهلل ،فأخربت عمي،
فانطلق فأخرب رسول اهلل  فأرسل إليه رسول اهلل  فحلف وجحد واعتذر ،فصدقه
( )2سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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رسول اهلل  وكذبني ،فجاء إيل عمي فقال :ما أردت إال أن مقتك رسول اهلل  وكذبك
املسلمون ،فوقع عيل من الغم ما مل يقع عىل أحد قط ،فبينا أنا أسري مع رسول اهلل  إذ أتاين
فعرك أذين وضحك يف وجهي ،فام كان يرسين أن يل هبا الدنيا ،فلام أصبحنا قرأ رسول اهلل
ون َال ُتن ِْف ُقوا ع ََىل م ْن ِعنْدَ رس ِ
﴿ه ُم ا َّل ِذي َن َي ُقو ُل َ
ول اهللَِّ َحتَّى
 سورة املنافقني حتى بلغ ُ
َ ُ
َ
ينْ َف ُّضوا وهللَِّ َخزَ ائِن السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ون َي ُقو ُل َ
ض َو َلكِ َّن املُْنَافِ ِقنيَ َال َي ْف َق ُه َ
ون َلئِ ْن َر َج ْعنَا إِ َىل
ُ َّ َ َ
َ
َ
املَْ ِدين َِة َل ُي ْخ ِر َج َّن ْاألَعَزُّ ِمن َْها ْاألَ َذ َّل َوهللَِّ ا ْل ِعزَّ ُة َولِ َر ُسولِ ِه َولِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ َو َلكِ َّن املُْنَافِ ِقنيَ َال
ون﴾ [املنافقون 7 :ـ ]8؟ ( )1
َي ْع َلم َ

ُ

قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2هذه اآلية الكريمة تتحدث عن صورة من صور التآمر العلني الذي
كانوا حيركه املنافقون يف جمالسهم اخلاصة أو يف احلاالت التي يشعرون فيها باليأس من
وصوهلم إىل غاياهتم النفاقية ،فينفسون ببعض الكلامت احلادة عن العقدة اخلبيثة الكامنة يف
نفوسهم.
قال آخر( :)3وقوهلم الذي حكاه عنهم القرآن الكريم لون من ألوان احلرب
االقتصادية التي كان املنافقون يعملون عىل التخطيط هلا إلبعاد املؤمنني املحيطني بالرسول
 عنه ،وذلك باإليعاز إىل األغنياء الذين ينفقون عىل املهاجرين أو غريهم من املسلمني
املستضعفني ليمتنعوا عن اإلنفاق عليهم ،لكن اهلل تعاىل يرد عىل هؤالء بأن اهلل مل جيعل
مصادر الرزق الذي يمد به عباده املؤمنني حمصورة يف مورد خاص ،أو يف مجاعات معينة،
ليعيشوا املشكلة القاتلة يف حياهتم العامة عند ما يغلق عنهم هذا الباب أو ذاك.
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ِ

ِ

الس َام َوات َو ْاألَ ْر ِ
ض﴾ [املنافقون:
قال آخر( :)1ولذلك رد عليهم بقولهَ :
﴿وهللَِّ َخزَ ائ ُن َّ
 ]7التي تتسع للخالئق كلهم ،فال تضيق عن أحد ،وال تنفذ مواردها مهام امتدت يف موارد
احلياة كلها ،وتلك هي احلقيقة اإليامنية التي تفرضها األلوهية املطلقة املهيمنة عىل األمر
﴿و َلكِ َّن املُْنَافِ ِقنيَ َال َي ْف َق ُه َ
ون﴾ [املنافقون ]7 :الستغراقهم يف عقدة
كله ،وعىل اخللق كلهمَ ..
النفاق التي حتجب عنهم حقائق العقيدة واحلياة ،فال يملكون االنفتاح عىل اهلل يف آفاق غناه
وقدرته املطلقة.
قال آخر( :)2وقد نستوحي هذا املوقف يف مجيع املواقع التي هيدد فيها الكثريون من
الكافرين والظاملني ،العاملني واملجاهدين بالضغط االقتصادي ،كعقوبة عىل بعض املواقف
اإلسالمية واجلهادية التي يقفوهنا يف ساحات العمل واجلهاد ،فينبغي للمؤمنني الواعني أن
يستلهموا من العقيدة هذا املوقف اإليامين احلاسم ،ليواجهوا كل الضغوط وكل التهاويل
املحيطة هبم ،باالرتفاع إىل مستوى الثقة باهلل الذي تكفل لعباده بالرزق من حيث ال
حيتسبون ،من خزائن رزقه التي ال تنفد وال تضيق عن سؤال أحد وال حاجة أحد.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )3تصوير لبعض معاناة رسول
اهلل  مع املنافقني ،ومثلها معاناته مع غريهم ،وفيها دعوة لتأيس الصاحلني به يف الصرب
والتحمل والرد اجلميل.
أسباب النزول واملنحرفون مطلقا:
قال اإلمام :بعد انتهائنا من املنافقني ..سأسألكم اآلن عن املنحرفني مطلقا من غري
حتديد ..فمن يذكر يل منكم سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ َال َي ْست َْحيِي َأ ْن َي ْ ِ
رض َب َم َث ًال َما

( )3سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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احل ُّق ِم ْن َر ِّهبِ ْم َو َأ َّما ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َف َي ُقو ُل َ
وض ًة َف َام َف ْو َق َها َف َأ َّما ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َف َي ْع َل ُم َ
ون
َب ُع َ
ون َأ َّن ُه ْ َ
ما َذا َأراد اهللَُّ ِهب َذا م َث ًال ي ِض ُّل بِ ِه كَثِريا وهي ِدي بِ ِه كَثِريا وما ي ِض ُّل بِ ِه إِ َّال ا ْل َف ِ
اس ِقنيَ ﴾ [البقرة]26 :؟
ً َ َ ُ
َ َ ُ
َ َ َ
ً َ َْ
قال أحدهم :روي أنه ملا رضب اهلل سبحانه األمثال عن املنافقني ،كقولهَ ﴿ :م َث ُل ُه ْم
ور ِهم وتَركَهم ِيف ُظ ُلام ٍ
ِ
ت َال
است َْو َقدَ ن ًَارا َف َل َّام َأ َضا َء ْ
ت َما َح ْو َل ُه َذ َه َ
َ
ب اهللَُّ ِبنُ ِ ْ َ َ ُ ْ
ك ََم َث ِل ا َّلذي ْ

ب ِمن السام ِء فِ ِ
ِ
جي َع ُل َ
رص َ
ون
يه ُظ ُل َام ٌ
ون﴾ [البقرة ]17 :وقولهَ ﴿ :أ ْو ك َ
ت َو َرعْدٌ َو َب ْر ٌق َ ْ
َص ِّي ٍ َ َّ َ
ُي ْب ُ
اع ِق ح َذر املَْو ِ
اهنم ِمن الصو ِ
ِ
ت َواهللَُّ حمُ ِ ٌ
يط بِا ْلكَافِ ِري َن﴾ [البقرة ]19 :قالوا :اهلل
َ َ ْ
َأ َصابِ َع ُه ْم ِيف آ َذ ِ ْ َ َّ َ
أجل وأعىل من أن يرضب األمثال ،فأنزل اهلل اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أنه ملا ذكر اهلل الذباب والعنكبوت يف كتاب ورضب
للمرشكني به املثل ضحكت اليهود وقالوا :ما يشبه هذا كالم اهلل ،فأنزل اهلل اآلية(.)2
َّاس
قال آخر :ومثله ما روي أن اهلل عندما ذكر آهلة املرشكني ،فقالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ون ِمن د ِ
ِ
رضب م َث ٌل َف ِ
واجت ََم ُعوا َل ُه َوإِ ْن
ون اهللَِّ َل ْن َ ْ
خي ُل ُقوا ُذ َبا ًبا َو َل ْ
استَم ُعوا َل ُه إِ َّن ا َّلذي َن تَدْ ُع َ ْ ُ
ْ
ُ ِ َ َ
ِ
َي ْس ُل ْب ُه ُم ُّ
وب﴾ [احلج ،]73 :وذكر كيد
اب َش ْيئًا َال َي ْس َتن ِْق ُذو ُه ِمنْ ُه َض ُع َ
ب َواملَْ ْط ُل ُ
ف ال َّطال ُ
الذ َب ُ
اآلهلة فجعله كبيت العنكبوت ،فقالوا :أرأيت حيث ذكر اهلل الذباب والعنكبوت فيام أنزل
من القرآن عىل حممد ،أي َشء يصنع هبذا؟ فأنزل اهلل هذه اآلية(.)3
قال اإلمام :بورك فيكم ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4تعلمنا هذه اآلية الكريمة أن الكائنات كلها ـ صغريها وكبريها ـ
صنعة اهلل ،خلقها بحكمته ،وأبدعها بقدرته ..فهى ىف معرض ملكه سواء ىف اإلعالن عن

تلك احلكمة وهذه القدرة ،ففى كل ذرة من ذرات هذا الكون العظيم آية حتدث عن جالل
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( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.23

( )4التفسري القرآين للقرآن ()44 /1

( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.23

638

اهلل وعظمته ..ولذلك فإن هلل سبحانه أن يرضب املثل بأي من خملوقاته ،وأن يقيم منه شاهدا
ملا يريد ..فأما الذين آمنوا ،فيجدون ىف هذا املثل هدى إىل هدى ،ونورا إىل نور ،وأما الذين
كفروا فال تزيدهم األمثال الكاشفة إال ضالال إىل ضالل ،وإال عمى إىل عمى.
قال اإلمام :بورك فيكم ،باإلضافة إىل ذلك ،ففي اآلية الكريمة( )1بيان خلصلة من
خصال الكفر والنفاق ،وهي مطالبة اهلل بمراعاة أهوائهم ،وأن يكون كالمه ودينه موافقا
لعقوهلم ،ال ملا تقتضيه احلقائق ،وبيان خللو املؤمنني من هذه الصفة ،وانسجامهم التام مع
كل ما يقوله اهلل أو يأمر به ..وذلك هو عالمة التسليم واإلسالم.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْم ُت ِريدُ َ
ون َأ ْن ت َْس َأ ُلوا َر ُسو َل ُك ْم
كَام سئِ َل موسى ِمن َقب ُل ومن ي َتبدَّ ِل ا ْل ُك ْفر بِ ْ ِ ِ
السبِ ِ
يل﴾ [البقرة]108 :؟
ْ ْ َ َ ْ َ َ
اإل َيامن َف َقدْ َض َّل َس َوا َء َّ
َ
َ ُ ُ َ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف عبد اهلل بن أيب أمية ورهط من قريش ،قالوا :يا حممد
اجعل لنا الصفا ذهبا ،ووسع لنا أرض مكة ،وفجر األهنار خالهلا تفجريا نؤمن بك ،فأنزل
اهلل تعاىل هذه اآلية(.)2
قال آخر :وقيل :إن اليهود وغريهم من املرشكني متنعوا عىل رسول اهلل  فمن قائل
يقول :يأتينا بكتاب من السامء مجلة كام أتى موسى بالتوراة ،ومن قائل يقول ـ وهوعبد اهلل
بن أيب أمية املخزومي ـ إئتني بكتاب من السامء فيه :من رب العاملني ،إىل ابن أيب أمية ،اعلم
أين قد أرسلت حممدا إىل الناس؛ ومن قائل يقول :لن نؤمن لك أوتأيت باهلل واملالئكة قبيال
فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)3
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
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قال أحدهم( :)1يف هذه اآلية الكريمة حتذير للمسلمني أن يسألوا رسول اهلل  أن
جييئهم بآيات بينات فوق ما جاءهم به ،فيكون مثلكم مثل اليهود الذين سألوا موسى عليه
السالم ما ال جيوز سؤاله تربما وتعنتا كقوهلمَ ﴿ :أ ِرنَا اهللََّ َج ْه َرةً﴾ [النساء ..]153 :ويف هذا
نصح للمسلمني أن يعملوا بام يأمرهم به الرسول  وينتهوا عام هناهم عنه وال يطلبوا منه
غري ما جاءهم به.
﴿و َم ْن َي َت َبدَّ ِل ا ْل ُك ْف َر بِ ْ ِ
اإل َيام ِن َف َقدْ َض َّل
قال آخر( :)2ثم أتبع التحذير بالوعيد فقالَ :
السبِ ِ
يل﴾ [البقرة ،]108 :أي ومن يرتك الثقة باآليات البينة املنزلة بحسب املصالح
َس َوا َء َّ
ويطلب غريها تعنتا وعنادا للنبى  ،فقد اختار الكفر عىل اإليامن ،واستحب العمى عىل
احل ِّق إِ َّال
اهلدى ،وبعد عن احلق واخلري ،ومن حاد عن احلق وقع يف الضالل ﴿ َف َام َذا َب ْعدَ ْ َ
الض َال ُل﴾ [يونس]32 :
َّ

قال اإلمام :بورك فيكام ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )3بيان لتعنت اجلاحدين يف كل
العصور ،وأن املطالبة باآليات ليس إال كذبا عىل النفس ،وهربا من احلقيقة.
ِ
رت َ
ون بِ َع ْه ِد اهللَِّ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن َي ْش َ ُ
َو َأ ْي َام ِ ِهن ْم َث َمنًا َقلِ ًيال ُأو َلئِ َك َال َخ َال َق َهل ُ ْم ِيف ْاآل ِخ َر ِة َو َال ُي َك ِّل ُم ُه ُم اهللَُّ َو َال َينْ ُظ ُر إِ َل ْي ِه ْم َي ْو َم

ِ
ا ْل ِق َيا َم ِة َو َال ُيزَ ك ِ
يم﴾ [آل عمران]77 :؟
ِّيه ْم َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ

قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف األشعث بن قيس ،فقد قال :يف واهلل نزلت كان بيني
وبني رجل من اليهود أرض ،فجحدين ،فقدمته إىل النبي  فقال( :لك بينة؟) قلت :ال،
فقال لليهودي( :أحتلف) ،قلت يا رسول اهلل :إذن حيلف فيذهب باميل ،فأنزل اهلل عز وجل

( )3سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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اآلية (.)1
قال آخر :ومثله ما روي أن ناسا من علامء اليهود أويل فاقة أصابتهم سنة فاقتحموا
إىل كعب بن األرشف باملدينة ،فسأهلم كعب :هل تعلمون أن هذا الرجل رسول اهلل يف
كتابكم؟ قالوا :نعم ،وما تعلمه أنت؟ قال :ال ،فقالوا :فإنا نشهد أنه عبد اهلل ورسوله ،قال
كعب :لقد حرمكم اهلل خريا كثريا ،لقد قدمتم عيل وأنا أريد أن أبركم وأكسوا عيالكم،
فحرمكم اهلل وحرم عيالكم ،قالوا :فإنه شبه لنا ،فرويدا حتى نلقاه ،فانطلقوه فكتبوا صفة
سوى صفته ،ثم انتهوا إىل نبي اهلل فكلموه وسألوه ،ثم رجعوا إىل كعب وقالوا :لقد كنا
نرى أنه رسول اهلل ،فلام أتيناه إذا هوليس بالنعت الذي نعت لنا ،ووجدنا نعته خمالفا للذي
عندنا ،وأخرجوا الذي كتبوا فنظر إليه كعب ،ففرح ومارهم وأنقق عليهم ،فأنزل اهلل تعاىل
هذه اآلية(.)2
قال آخر :ومثله ما روي أهنا نزلت يف أيب رافع كنانة بن أيب احلقيق وحيي بن أخطب
وغريهم من رؤوساء اليهود ،كتموا ما عهد اهلل إليهم يف التوراة من شأن حممد  وبدلوه
وكتبوا بأيدهيم غريه ،وحلفوا أنه من عند اهلل لئال يفوهتم الرشا واملآكل التي كانت هلم عىل
أتباعهم(.)3
قال اإلمام :بورك فيكم ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4تشري هذه اآلية الكريمة إىل أمهية املواثيق والعهود التي يفرضها
الفرد عىل نفسه من خالل قناعاته ومرتكزاته وحاجاته ،أو تفرضها املجتمعات عىل نفسها
لآلخرين ،يف نطاق الدول أو املؤسسات أو اجلامعات ،ذلك أن احلياة االجتامعية ،يف كل

( )3أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.111
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جماالهتا احليوية ،ترتكز عليها.
قال آخر( :)1وليس هلذه املواثيق والعهود قيمة يف الوصول إىل توازن احلياة من
خالهلا ،إال يف نطاق االلتزام هبا والوفاء بمقتضياهتا ،وهلذا أكد اهلل عىل ذلك يف هذه اآلية
الكريمة باعتبارها عهدا هلل ،فمن ينقض أي التزام يف يمني أو عهد ،فإنه ينقض عهد اهلل
ِ
وذلك من خالل ما أمر اهلل به من الوفاء بالعقود يف قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْو ُفوا بِا ْل ُع ُقود﴾ [املائدة]1 :
قال آخر( :)2وقد كنى عن نقض العهد واليمني باالشرتاء هبام ثمنا قليال ،ألن
اإلنسان ال ينقض عهده إال ملصلحة مالية أو ذاتية يف نطاق آخر ،فكأنه يأخذ عوض العهد
واليمني ثمنا من مال أو جاه أو شهوة أو غري ذلك مما يريده الناس من عرض احلياة الدنيا.
ِ
ِ
ِ
رت َ
م﴾ [آل عمران:
ون بِ َع ْهد اهللَِّ َو َأ ْي َام ِهن ْ
قال آخر( :)3ولذلك ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن َي ْش َ ُ
 ]77الذي عاهدوا اهلل عليه من حيث إعالهنم التزام الدين الذي آمنوا به من خالل أخالقيته
يف الوقوف مع احلق ،وإبالغه للناس ،وعدم كتامنه عىل أساس العقدة الذاتية والطائفية
﴿ثمنا قليال﴾ فاختاروا املتاع الزائل من املال أو اجلاه وغريمها من متاع الدنيا الفانية،
وفضلوه عىل الوفاء بعهد اهلل وااللتزام بالتقوى ،ألهنم مل يفكروا تفكريا دقيقا يف نتائج هذا
املوقف وتأثرياته السلبية عىل مستقبلهم يف عالقاهتم باهلل يف الدنيا واآلخرة ،وأقبلوا عىل
شهواهتم وأطامعهم يف عملية استغراق يف الذات بعيدا عن اهلل وميثاقه ،مما ال يتناسب من
حيث حجمه يف ذاته مع نعيم اآلخرة ولذاهتا ،ألن ما عند اهلل خري وأبقى ،ورضوان اهلل
أكرب.
قال آخر( :)4وهلذا عرب عن خيارهم الفردي بأهنم أخذوا به الثمن القليل ،ولعل
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التعبري باالشرتاء يف اختيارهم جاء عىل سبيل الكناية من حيث مشاهبة ذلك املوقف لعملية
البيع والرشاء ،وإن مل يكن ذلك واردا باملعنى املصطلحُ ﴿ ،أو َلئِ َك﴾ [آل عمران ]77 :الناس
املوجودون يف كل زمان ومكان َ
﴿ال َخ َال َق َهل ُ ْم﴾ [آل عمران ]77 :يف سلوكهم العميل املنحرف
عىل مستوى العقيدة أو عىل مستوى القضايا العامة واخلاصة يف العالقات املالية واالجتامعية
بني الناسِ ،
﴿يف ْاآل ِخ َر ِة﴾ [آل عمران ]77 :أي يف الدار اآلخرة التي حيصل كل إنسان فيها عىل
نتائج مسئوليته يف عمله يف الدنيا ،إن كان خريا فخري وإن كان رشا فرش ،أي ال نصيب هلم
وال حظ يف يوم القيامة ،مما حيقق لإلنسان سعادته وراحته ،ألن ذلك هو اجلائزة التي يناهلا
الذين يوفون بعهد اهلل وال ينقضون امليثاق عىل هدى.
﴿و َال ُي َك ِّل ُم ُه ُم اهللَُّ﴾ [آل عمران ،]77 :أي ال
قال آخر( :)1ثم قال تعاىل يف ذكر جزائهمَ :
يكرمهم بالتكلم معهم بالطريقة احلميمة التي يكلم هبا أولياءه ،فربام كان التعبري واردا عىل
سبيل الكناية ،ألن الكالم مع الشخص يعرب عن اإلقبال عليه واالهتامم به ،بينام يمثل ترك
الكالم معه إمهاله واعتباره شيئا مهمال ال يوحي بأية عناية أو رعاية؛ بل قد يكون مظهرا
﴿و َال َينْ ُظ ُر إِ َل ْي ِه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة﴾ [آل عمران ]77 :أي ال يلتفت
من مظاهر السخط والعقابَ ،
إليهم التفات املحب ملن حيبه ،ألن النظر يمثل االنفتاح عىل املنظور إليه واالعتناء به،
ولذلك فهي واردة مورد الكناية للتعبري عن االستهانة هبم والسخط عليهم كام تقول :فالن
ال ينظر إىل فالن ،تريد بذلك نفي االهتامم واالعتناء به واالعتداد بوجوده ،متاما كام لو مل
﴿و َال ُيزَ ك ِ
ِّيه ْم﴾ [آل عمران ]77 :أي ال يثني عليهم ،ألن الثناء عىل املؤمنني
يكن موجودا كلياَ ..
العاملني بطاعة اهلل يف خط االستقامة ،وربام يكون املراد من التزكية املعنى العميل ،أي :ال
يطهرهم من دنس ذنوهبم باملغفرة ،بل تبقى هذه القذارة عليهم ليتحملوا نتائجها السيئة،
( )1من وحي القرآن ()119 /6
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ِ
يم﴾ [آل عمران ]77 :يف الدنيا واآلخرة.
﴿و َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
َ
اب َأل ٌ
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة بيان لكون الوفاء بالعهود
عالمة اإليامن واألخالق؛ فمن مل يف هبا ،ال حظ له منهام ..ومن مل يكن له حظ منهام ليس
له حظ يف القرب من ربه ،أو يف فضله العظيم املعد لألوفياء من عباده ..بل إن خيانته
ستتجسد له يف اآلخرة يف صورة عذاب أليم.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ك ْي َ
ف َ ْهي ِدي اهللَُّ َق ْو ًما َك َف ُروا َب ْعدَ
َات واهللَُّ َال هي ِدي ا ْل َقوم ال َّ ِ
ِ
الر ُس َ
ظاملنيَ ﴾ [آل عمران:
ول َح ٌّق َو َجا َء ُه ُم ا ْل َب ِّين ُ َ
ْ َ
إِ َيام ِهن ْم َو َش ِهدُ وا َأ َّن َّ
َْ
]86؟
قال أحدهم :روي أن رجال ارتد فلحق باملرشكني ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية إىل قوله:
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يم﴾ [آل عمران ،]89 :فبعث هبا
ور َرح ٌ
﴿إِ َّال ا َّلذي َن تَا ُبوا م ْن َب ْعد َذل َك َو َأ ْص َل ُحوا َفإِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
قومه إليه ،فلام قرئت عليه قال :واهلل ما كذبني قومي عىل رسول اهلل  وال كذب رسول
اهلل عىل اهلل ،واهلل عز وجل أصدق الثالثة ،فرجع تائبا ،فقبل منه رسول اهلل  وتركه(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أن رجال ارتد عن اإلسالم وحلق بالرشك ،فندم ،فأرسل
ف
إىل قومه أن يسألوا رسول اهلل  هل يل من توبة ،فإين قد ندمت ،فنزل قوله تعاىلَ ﴿ :ك ْي َ
ِ
ِ
الر ُس َ
َات َواهللَُّ َال َ ْهي ِدي
ول َح ٌّق َو َجا َء ُه ُم ا ْل َب ِّين ُ
َ ْهيدي اهللَُّ َق ْو ًما َك َف ُروا َب ْعدَ إِ َيام ِهن ْم َو َش ِهدُ وا َأ َّن َّ
ِِ ِ
ا ْل َقوم ال َّظاملِنيَ ُأو َلئِ َك جزَ اؤُ ُهم َأ َّن َع َلي ِهم َلعنَ َة اهللَِّ واملَْ َالئِك َِة والن ِ ِ
يها َال
َّاس َأ ْمجَعنيَ َخالدي َن ف َ
َ
َ
ْ ْ ْ
َ
ْ
ْ َ

ِ ِ
ِ
ِ
اب َو َال ُه ْم ُينْ َظ ُر َ
ور
خي َّف ُ
َُ
ف َعن ُْه ُم ا ْل َع َذ ُ
ون إِ َّال ا َّلذي َن تَا ُبوا م ْن َب ْعد َذل َك َو َأ ْص َل ُحوا َفإِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
ِ
يم﴾ [آل عمران 86 :ـ  ،]89فكتب هبا قومه إليه ،فرجع فأسلم(.)2
َرح ٌ
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
( )2أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.113
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قال أحدهم( :)1تتحدث اآلية الكريمة عن املرتدين الذين ارتدوا بعد أن تبني هلم
ف َ ْهي ِدي اهللَُّ َق ْو ًما َك َف ُروا َب ْعدَ إِ َيام ِ ِهن ْم﴾ [آل عمران ،]86 :واالستفهام هنا
احلق ،فتقولَ ﴿ :ك ْي َ
ليس عىل حقيقته ،وإنام هو استنكار واستبعاد ملن يطمع من هؤالء الضالني أن يلبس ثوب
املهتدين ،وأن يرجو العون والتوفيق من اهلل ،بعد أن أعطى اهلل ظهره ،وكفر به وبآياته
املضيئة بني يديه.
قال آخر( :)2ويشمل هؤالء الذين كفروا من أهل الكتاب ـ وخاصة اليهود ـ الذين
كفروا بعد إيامهنم ،فقد كانوا قبل بعثة رسول اهلل  يؤمنون بأن نبيا عربيا سيبعث كام قال
الر ُس َ
اهلل تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن َيتَّبِ ُع َ
ول النَّبِ َّي ْاألُ ِّم َّي ا َّل ِذي َجيِدُ و َن ُه َم ْك ُتو ًبا ِعنْدَ ُه ْم ِيف الت َّْو َر ِاة
ون َّ
ِ
ِ
يل ي ْأمر ُهم بِاملَْعر ِ
َو ْ ِ ِ
اه ْم ع ِ
اخل َبائِ َث
وف َو َين َْه ُ
حي ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم ْ َ
َن املُْنْك َِر َو ُحي ُّل َهل ُ ُم ال َّط ِّي َبات َو ُ َ
اإلنْج ِ َ ُ ُ ْ ْ ُ
ِ
َت َع َل ْي ِه ْم﴾ [األعراف ،]157 :ثم جاءهم النبي املنتظر،
رص ُه ْم َو ْاألَغ َْال َل ا َّلتِي كَان ْ
َو َي َض ُع َعن ُْه ْم إ ْ َ
ورأوا فيه وبني يديه دالئل احلق التي تشهد له أنه رسول اهلل ،ووافقت صفته عندهم ما
حتدثت به كتب اهلل التي بني أيدهيم عنه ..ومع هذا أبوا إال عنادا وكفرا ..فأنكروا كلامت
اهلل ،وجحدوا احلق الذي حتدثهم به ،وهبذا حتولوا من اإليامن إىل الكفر ،كام قال تعاىل:
ِ
الر ُس َ
َات﴾ [آل عمران ،]86 :وقالَ ﴿ :ف َل َّام
ول َح ٌّق َو َجا َء ُه ُم ا ْل َب ِّين ُ
﴿ َك َف ُروا َب ْعدَ إِ َيام ِهن ْم َو َش ِهدُ وا َأ َّن َّ
ِ
ِ
ن﴾ [البقرة]89 :
َجا َء ُه ْم َما ع ََر ُفوا َك َف ُروا بِه َف َل ْعنَ ُة اهللَِّ ع ََىل ا ْلكَاف ِري َ
الر ُس َ
ول َح ٌّق﴾ [آل عمران ]86 :وىف
قال آخر( :)3والواو ىف قوله تعاىلَ :
﴿و َش ِهدُ وا َأ َّن َّ
َات﴾ [آل عمران ]86 :يمكن أن تكون للعطف عىل قولهَ ﴿ :ك َف ُروا﴾ [آل
﴿و َجا َء ُه ُم ا ْل َب ِّين ُ
قولهَ :

عمران ،]86 :وهذا يعنى أهنم مجعوا املتناقضات التي ال تستقيم عىل عقل عاقل ..إذ مجعوا
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الكفر مع ما شهدوا من احلق الذي يطالعهم من وجه الرسول ،ومع ما بني يديه من آيات
بينات ..وهذا أمر ال يكون إال ممن سفه نفسه ،وركب رأسه ،وتعلق بأذيال شيطانه.
قال آخر( :)1كام يمكن أن تكون هذه الواو للحال ،بمعنى أهنم كفروا ىف تلك احلال
التي يشهدون فيها دالئل النبوة ،ويرون آياهتا ..فهم واحلال كذلك ىف أمر خمتلف ..أي أن
كفرهم عن علم وعمد.
﴿واهللَُّ َال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظاملِنيَ ﴾ [آل عمران ]86 :ما يكشف
قال آخر( :)2وىف قوله تعاىلَ :
ف َ ْهي ِدي اهللَُّ َق ْو ًما َك َف ُروا
عن حقيقة االستفهام اإلنكارى الذي بدأت به اآلية ،وهوَ ﴿ :ك ْي َ
َب ْعدَ إِ َيام ِ ِهن ْم﴾ [آل عمران ..]86 :فهؤالء القوم قد اختذوا الظلم مركبا ،فاعتدوا اعتداء منكرا
عىل احلق الذي بني أيدهيم ،حتى لقد اجرتؤوا عىل إفساد الكتاب الذي يؤمنون به،
﴿واهللَُّ َال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظاملِنيَ ﴾ [آل عمران،]86 :فكيف هيدى اهلل هؤالء القوم
ويعيشون فيهَ ،
الظاملني ،الذين يشهدون احلق ،ويستيقنونه ،ثم يكفرون به؟ إهنم ليسوا أهال خلري أبدا.
قال آخر( :)3وكلمة ﴿ا ْل َق ْو َم﴾ [آل عمران ]86 :هنا تعنى أن هذا الظلم الذي ركبه هؤالء
السفهاء هو ظلم مجاعى ،تواطأ عليه القوم مجيعا ،ومل يقم فيهم رجل رشيد ينكر عليهم هذا
املنكر ،فكان ظلام غليظا ،وداء قاتال ،ال يرجى له شفاء أبدا ..إنه أشبه بالوباء الذي ينزل
بجامعة من اجلامعات ،فيأتى عليها بني يوم وليلة.
قال آخر( :)4وهلذا كانت العقوبة الواردة عىل هؤالء الظاملني عقوبة عامة قاصمة:
﴿ ُأو َلئِ َك َع َل ْي ِه ْم َل ْعنَ ُة اهللَِّ َواملَْ َالئِك َِة َوالن ِ
َّاس َأ ْمج َِعنيَ ﴾ [البقرة ..]161 :أي أهنم صاروا بمعزل
من رمحة اهلل  ..حتيط هبم لعنة اهلل ولعنة مالئكته ،ولعنة الناس أمجعني :املؤمنني منهم وغري
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املؤمنني ..أما املؤمنون فألهنم من حزب اهلل ،حياربون من حارب اهلل ،ويلعنون من يلعنه
اهلل ..وأما غري املؤمنني فإهنم عىل خالف مع هؤالء القوم الظاملني ..هلم ظلم غري ظلمهم،
ودين غري دينهم.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )1بيان بأن الظلم احلقيقي هو
الذي يتجاوز فيه العاقل كل البينات واحلجج التي تدل عىل اإليامن باهلل ورسوله ،ليقع يف
أوهام الضاللة التي تزينها له نفسه وشيطانه ،وهو بذلك ليس جديرا ،بل ليس قابال لتنزل
اهلداية عليه ،واهلل أعدل من أن يظلمه ،بل هو الظامل لنفسه.
﴿و ِم َن الن ِ
َّاس َم ْن ُي ْع ِج ُب َك َق ْو ُل ُه ِيف
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
احلي ِاة الدُّ ْنيا وي ْش ِهدُ اهللََّ ع ََىل ما ِيف َق ْلبِ ِه و ُهو َأ َلدُّ ْ ِ
صا ِم﴾ [البقرة]204 :
اخل َ
َ
َ َُ
َْ َ
َ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف األخنس بن رشيق الثقفي ،وهوحليف بني زهرة
أقبل إىل النبي  إىل املدينة ،فأظهر له اإلسالم وأعجب النبي  ذلك منه ،وقال :إنام
جئت أريد اإلسالم ،واهلل يعلم إين صادق ،وذلك قولهَ ﴿ :و ُي ْش ِهدُ اهللََّ ع ََىل َما ِيف َق ْلبِ ِه﴾ ثم
خرج من عند رسول اهلل  فمر بزرع لقوم من املسلمني ومحر فأحرق الزرع وعقر احلمر
فأنزل اهلل تعاىل فيه﴿ :وإِ َذا تَو َّىل سعى ِيف ْاألَر ِ ِ ِ ِ
احلَ ْر َ
يها َو ُ ْهيلِ َك ْ
ث َوالن َّْس َل َواهللَُّ َال
ض ل ُي ْفسدَ ف َ
َ َ َ
َ
ْ
ِ
ب ا ْل َفسا َد﴾ [البقرة]205 :؟ ()2
ُحي ُّ
َ
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3تصور اآلية الكريمة نموذجا من الناس ،ال خيلو منه زمان وال مكان
أمام مواقف احلق والعدل واإليامن ،وهو نموذج املنافق الذي حياول أن يستغل طيبة الناس
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وبساطتهم وصدقهم حيث يوحي إليهم بأن الذي يعايشونه طيب وصادق ونظيف،
فيستسلمون لكلامته احللوة ،وأساليبه الناعمة ،ومواثيقه املؤكدة التي حياول من خالهلا أن
يوحي للناس بأنه حيمل يف قلبه كل النوايا اخلالصة واألفكار اخلرية التي تبني للناس حياهتم
ِ
﴿و ِم َن الن ِ
احل َي ِاة
وتوجهها إىل الطريق احلق والسعادة الكبريةَ :
َّاس َم ْن ُي ْعج ُب َك َق ْو ُل ُه ِيف ْ َ
الدُّ ْن َيا﴾ [البقرة ]204 :يف داللته عىل إخالصه وأمانته وختطيطه للعمل الصالح الذي يتصل
﴿و ُي ْش ِهدُ
بحياة الناس يف قضاياهم العامة السياسية واالجتامعية واالقتصادية والروحيةَ ،
اهللََّ ع ََىل َما ِيف َق ْلبِ ِه﴾ [البقرة ]204 :باأليامن املغلظة والتأكيدات احلاسمة ،ليخضع الناس له من
باب قداسة الشهادة وعظمة امليثاق.
قال آخر( :)1ويكمل اهلل تعاىل الصورة من جانبها اآلخر عند ما ينفذ بنا إىل حياته
الداخلية﴿ :و ُهو َأ َلدُّ ْ ِ
اخل َصا ِم﴾ [البقرة ]204 :أي شديد اجلدال والعداوة للمسلمني وللحق..
َ َ
ذلك هو واقعه يف منطلقاته الفكرية والروحية ،والتي لن يتعرف الناس عليها إال من خالل
التجربة املرة التي تظهر كل ما حيمله من املعاين السيئة الرشيرة التي ختتبئ خلف قناع الوجه
الذي يمثل الصدق والوداعة ،أو الكلمة التي متثل احلق والرباءة ،ليتوصل من خالل ذلك
إىل ما يريده من جاه ومال وشهوة ،حتى إذا استقام له األمر ،وانفصل عن جو التمثيل،
انطلق بعيدا عن كل ما كان يقوله ويؤكده ويظهر به ،ليتحرك يف األجواء احلاقدة الطاغية
الباغية التي هيلك فيها احلرث والنسل.
﴿وإِ َذا ت ََو َّىل﴾ [البقرة ]205 :أي وصل إىل املوقع القيادي()3
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ :
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الذي يطمح إليه من أجل احلصول عىل النتائج املعنوية واملادية حلساباته اخلاصة ،واكتسب
ثقة الناس به وتأييدهم له ،فأصبح رمزا دينيا أو سياسيا أو اجتامعيا يشار إليه بالبنان ،وجيري
الناس من خلفه تابعني له﴿ ،سعى ِيف ْاألَر ِ ِ ِ ِ
احلَ ْر َ
يها َو ُ ْهيلِ َك ْ
ث َوالن َّْس َل﴾ [البقرة:
ض ل ُي ْفسدَ ف َ
َ َ
ْ
 ]205بام يثريه يف املجتمع من املشاكل واملنازعات والوسائل املدمرة التي حتطم كل ما يف
احلياة من ثروة ،ومن برش ،وينطلق يف املجاالت التي تفسد واقع الناس األخالقي
﴿واهللَُّ
والسيايس واالجتامعي واالقتصادي ،ويمتد يف طغيانه بعيدا عن رضا اهلل وحمبتهَ ..
ِ
ب ا ْل َف َسا َد﴾ [البقرة ]205 :فإنه سبحانه يريد للحياة أن تتم يف أجواء اخلري والصالح التي
َال ُحي ُّ
تنمي خرياهتا ،وترتفع فيها باإلنسان إىل الدرجات العىل يف عقله وروحه وحركته.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة إىل احلذر وعدم االغرتار
بالظواهر ،سواء يف قضايا الدين أو مصالح الدنيا ،ولذلك كان االغرتار بمن يطلق عليهم
ثقاة سببا يف التحريف الذي حصل يف الدين ..فام أسهل ملن يريد أن يكتسب تزكية من أي
جهة أن يظهر ما يوجب حسن ظنها به.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ب ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ِيف
﴿ال َي ُغ َّرن ََّك َت َق ُّل ُ
ِ
َاع َقلِ ٌيل ُث َّم َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن َُّم َوبِئ َْس املِْ َها ُد﴾ [آل عمران 196 :ـ ]197؟
ا ْلبِ َالد َمت ٌ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف مرشكي مكة ،وذلك أهنم كانوا يف رخاء ولني من
العيش ،وكانوا يتجرون ويتنعمون ،فقال بعض املؤمنني :إن أعداء اهلل فيام نرى من اخلري،
وقد هلكنا من اجلوع واجلهد ،فنزلت هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2بعد أن وعد اهلل املؤمنني يف آيات سابقة بالثواب العظيم بعد أن كانوا
( )2تفسري املراغي ()169 /4
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ىف الدنيا ىف غاية الفقر والشدة ،والكفار كانوا ىف رخاء ولني عيش ذكر هنا ما يسليهم
ويصربهم عىل تلك الشدة ،فبني هلم حقارة ما أوتى هؤالء من حظوظ الدنيا وذكر أهنا متاع
قليل زائل ،فال ينبغى للعاقل أن يوازن بينه وبني النعيم اخلالد املقيم.
قال آخر( :)1فقالَ :
ب ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ِيف ا ْلبِ َال ِد﴾ [آل عمران ]196 :أي ال
﴿ال َي ُغ َّرن ََّك َت َق ُّل ُ
يغرنك يا حممد واملراد أمته ،فكثريا ما خياطب سيد القوم بشىء ويراد أتباعه ،وهذا معنى ما
روى عن قتادة أنه قال :واهلل ما غروا نبى اهلل  حتى قبضه اهلل ..أي ال يغرنكم أمنهم عىل
أنفسهم وترصفهم ىف البالد كيف شاءوا ،وأنتم معارش املؤمنني خائفون حمصورون ،فإن
ذلك ال يبقى إال مدة قليلة ثم ينتقلون إىل أشد العذاب ،فعىل املؤمن أن جيعل مرمى طرفه
ذلك الثواب الذي وعده اهلل فهو النعيم احلقيقي الباقي.
َاع َقلِ ٌيل ُث َّم َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن َُّم َوبِئ َْس املِْ َها ُد﴾
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ ﴿ :مت ٌ

[آل عمران:

 ]197أي ذلك التقلب ىف البالد الذي يتمتعون به متاع قليل ،عاقبته هذا املأوى الذي ينتهون
إليه ىف اآلخرة فيكونون خالدين فيه أبدا ،بام جنته أنفسهم وكسبته أيدهيم.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )3دعوة للتعايل عن النظر
القارص إىل زخرف احلياة الدنيا؛ فاحلياة احلقيقية يف دار اخللد ،وما أعد اهلل فيها من النعيم
للمؤمنني ،واخلزي والعذاب للمنحرفني عن رصاط اهلل املستقيم ..وفيها دعوة للمؤمنني
بعدم التذلل أو االنكسار بسبب فاقتهم وحاجتهم.
وها
الص َال ِة َّاخت َُذ َ
﴿وإِ َذا نَا َد ْي ُت ْم إِ َىل َّ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ُهزُ ًوا َو َل ِع ًبا َذلِ َك بِ َأ َّهنُ ْم َق ْو ٌم َال َي ْع ِق ُل َ
ون﴾ [املائدة]58 :؟

( )3سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.
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قال أحدهم :روي أن منادي رسول اهلل  كان إذا نادى إىل الصالة ،فقام املسلمون
إليها ،قالت اليهود :قاموا ال قاموا ،صلوا ال صلوا ،ركعوا ال ركعوا ،عىل طريق االستهزاء
والضحك فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أهنا نزلت يف رجل من نصارى املدينة كان إذا سمع املؤذن
يقول :أشهد أن حممدا رسول اهلل قال :حرق الكاذب ،فدخل خادمه بنار ذات ليلة وهونائم
وأهله نيام ،فطارت منها رشارة يف البيت فاحرتق هووأهله(.)2
قال آخر :ومثله ما روي أن الكفار ملا سمعوا اآلذان حسدوا رسول اهلل 
واملسلمني عىل ذلك ،فدخلوا عىل رسول اهلل وقالوا :يا حممد لقد أبدعت شيئا مل نسمع به
فيام مىض من األمم اخلالية ،فإن كنت تدعي النبوة فقد خالفت فيام أحدثت من هذا اآلذان
األنبياء من قبلك ،ولوكان يف هذا األمر خري كان أوىل الناس به األنبياء والرسل من قبلك،
فمن أين لك صياح كصياح العري؟ فام أقبح من صوت وال أسمج من كفر! فأنزل اهلل تعاىل
ِ
ِ
ِ
احلا َو َق َال إِنَّنِي ِم َن
هذه اآلية وأنزلَ :
﴿و َم ْن َأ ْح َس ُن َق ْو ًال مم َّ ْن َدعَا إِ َىل اهللَِّ َوعَم َل َص ً
املُْ ْسلِ ِمنيَ ﴾ [فصلت]33 :؟(.)3
قال اإلمام :بورك فيكم ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4تذكر اآلية الكريمة واحدا من أسباب النهي عن التودد إىل املنافقني
ومجاعة من أهل الكتاب الذين كانوا يستهزئون بأحكام اإلسالم ،وهو ممارساهتم
ِ
وها ُهزُ ًوا َو َلع ًبا﴾ [املائدة:
الص َال ِة َّاخت َُذ َ
﴿وإِ َذا نَا َد ْي ُت ْم إِ َىل َّ
االستهزائية بشعائر الدين ،فتقولَ :
 ،]58ثم تبني دوافع هذا االستهزاء ،فتذكر أن هذه اجلامعة إنام تفعل ذلك جلهلها وابتعادها
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ِ

ِ

عن احلقائق ،فتقولَ ﴿ :ذل َك بِ َأ َّهنُ ْم َق ْو ٌم َال َي ْعق ُل َ
ون﴾ [املائدة]58 :
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة بيان لبعض أوصاف اجلاحدين
املناوئني احلاقدين الذين هنينا عن واليتهم ،وهي سوء األدب مع اهلل وعدم تعظيم شعائره
ورشائعه.
ِ
رتى ع ََىل اهللَِّ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
﴿و َم ْن َأ ْظ َل ُم مم َّ ِن ا ْف َ َ
وحي إِ َيل و َمل ي ِ ِ
ِ
ِ
َش ٌء َو َم ْن َق َال َس ُأن ِْز ُل ِم ْث َل َما َأنْزَ َل اهللَُّ﴾ [األنعام]93 :؟
كَذ ًبا َأو َق َال ُأ َ َّ َ ْ ُ َ
وح إ َل ْيه َ ْ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف مسيلمة الكذاب احلنفي كان يسجع ويتكهن
ويدعي النبوة ،ويزعم أن اهلل أوحى إليه.
قال آخر :ومثله ما روي أهنا نزلت يف عبد اهلل بن سعد بن رسح الذي قال :سأنزل
مثل ما أنزل اهلل ،وارتد عن اإلسالم ،فلام دخل رسول اهلل  مكة فر إىل عثامن وكان أخاه
من الرضاعة فغيبه عنده ،حتى إذا اطمأن أهل مكة أتى به عثامن رسول اهلل  فاستأمن
له(.)1
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2تتحدث اآلية الكريمة عن افرتاء الكذب عىل اهلل ،وتعتربه أكرب
الظلم ،ذلك أن خطورة الظلم تتحدد باآلثار السلبية للفعل أو للكلمة الصادرة من
اإلنسان ،يف ما تثريه من أوضاع سيئة يف حياة الناس ..كام تتحدد باجلهة التي يمثل الظلم
معنى التحدي العميل حلقها وسلطتها ومكانتها يف ما متثله من موقع كبري يف قداسته وعظمته
وحرمته.
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قال آخر( :)1ويف ضوء ذلك ،نفهم كيف متثل هذه النامذج التي تتحدث عنها اآلية
الكريمة ،املرتبة العليا من الظلم ..ففي األوىل ،نواجه الذي افرتى عىل اهلل كذبا بسبب ما
ينسبه إىل اهلل من كلامت ورشائع ومفاهيم مما مل يقله اهلل ومل يرشعه ومل يوح به ..ويف الثانية،
نواجه الذي ادعى نزول الوحي عليه زورا وهبتانا ،ألنه مل يوح إليه بيشء ،ألن للوحي
عالمات ودالالت ال يملكها يف ما يملكه أنبياء اهلل من ذلك ..ويف الثالثة ،نواجه الذي
﴿س ُأن ِْز ُل ِم ْث َل َما َأنْزَ َل اهللَُّ﴾ [األنعام ]93 :يف ما يعرب عنه ذلك من استهانة بالوحي،
يقولَ :
وغرور يتحرك يف خط االستعالء ،وحتد لرسل اهلل بدون حق أو سلطان..
قال آخر( :)2ويف كل هذه النامذج ،نجد اخلطورة الكربى تتمثل يف التعدي عىل مقام
اهلل تعاىل ،واالنتقاص من حرمته ،عند ما يقف هذا اإلنسان الضعيف يف قوته ،الذي ال
يملك لنفسه نفعا وال رضا ،ليتحدى اهلل بكالمه فيفرتي عليه الكذب ،ويدعي لنفسه الصلة
به بطريق الوحي من دون حق ،ويستهني بام أنزله اهلل عىل رسله ،فيزعم لنفسه القدرة عىل
أن ينزل مثله ..وأي ظلم أبشع من هذا الظلم بام يمثله من اعتداء عىل حرمات اهلل ألن
الظلم ال يعني االعتداء من موقع القوة ،بل يشمل العدوان من موقع التمرد واالفرتاء
والعصيان؟
قال آخر( :)3أما اآلثار السلبية الناجتة عن هذه الكلامت يف ما متثله من انحراف ،فهي
تزييف الوجه املرشق للحياة يف فكرها ورشيعتها وموقعها وصورهتا احلقيقية ،مما يؤدي إىل
حتريف اخلط الفكري والعميل لإلنسان ،وإىل ختريب املسرية الصادقة ،يف ما تثريه هذه
النامذج أمامها من عقبات ومشاكل وحتديات ،األمر الذي حيول الطاقات إىل ساحات
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للرصاع ،بدال من حتريكها يف خط البناء والتأسيس.
قال آخر( :)1ذلك أن مشكلة اإلنسان يف احلياة هي مشكلة هؤالء الذين ال يرضون
للصدق وللحق أن يفرض مفاهيمه وشعاراته وسلطته عىل الساحة ،فيقفون أمامه،
ليواجهوه بالعنف والقوة ،وليفسحوا املجال للباطل وللكذب أن يركز قواعده يف داخلها،
وبذلك تتحطم القيم الكبرية ،وتتهدم القواعد الثابتة ،ويسري اإلنسان يف طريق الضياع نحو
املجهول . .ويف ذلك الظلم كل الظلم ،ألنه ليس ظلم الفرد يف ماله أو يف جسده ،بل هو
ظلم اإلنسان يف حارضه ومستقبله ،وظلم احلياة يف حركتها وقوهتا ،ويف انفتاحها عىل
إرشاقات احلق يف ينابيع الضياء.
قال آخر( :)2ومن هنا نستطيع أن نقرر أن الذين يظلمون احلياة ،واإلنسان يف حرمان
الساحة من حركة احلقيقة ،هم أشد من الذين يتعسفون يف استعراض عضالهتم ضد
الضعفاء ،ألن ظلم الفكرة يلغي معنى احلياة يف إحساس اإلنسان ،أما ظلم اجلسد ،فإنه قد
يثري األمل ولكنه يعمق إحساس الروح بانطالقة احلياة ويثريها نحو عامل جديد حر.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة حتذير من الكذب يف الدين
واالفرتاء عىل اهلل ،وأنه أعظم الظلم والكذب.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
الساع َِة َأ َّي َ
ان
َن َّ
اها ُق ْل إِنَّام ِع ْلمها ِعنْدَ ريب َال ُجي ِّليها لِو ْقتِها إِ َّال ُهو َث ُق َل ْت ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َال
ُم ْر َس َ
َّ َ َ
َ
َ َ َ َ
َ ِّ
َُ
َ
َّك َح ِف ٌّي َعن َْها ُق ْل إِن ََّام ِع ْل ُم َها ِعنْدَ اهللَِّ َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َت ْأتِي ُك ْم إِ َّال َب ْغ َت ًة َي ْس َأ ُلون ََك َك َأن َ
َّاس َال
َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [األعراف]187 :
قال أحدهم :روي أهنا نزلت عندما قال جبل بن أيب قشري وشموال بن زيد من
( )2من وحي القرآن ()226 /9
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اليهود :يا حممد أخربنا متى الساعة إن كنت نبيا ،فإنا نعلم متى هي؟ فأنزل اهلل تعاىل هذه
اآلية(.)1
قال آخر :وروي أهنا نزلت عندما قالت قريش لرسول اهلل  :إن بيننا وبينك قرابة
فأرس إلينا متى تكون الساعة؟ فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3تتحدث اآلية الكريمة عن نموذج من جدال املنكرين للبعث ،وهو
السؤال عن الساعة ..ومتى جتىء؟ والتعبري عن جميئها بمرساها ،إشارة إىل أهنا غائب ُينتظر
جميئه ،حيث ال يدرى أحد متى تطلع ،وتبلغ الغاية التي تصل إليها ،وتلقى مراسيها
عندها ..ومن سفاهة السائلني أن يسألوا عن الساعة ،ومل يعملوا هلا ،ومل يستعدوا للقائها..
فام سؤاهلم عنها ـ واألمر كذلك ـ إال من قبيل اجلدل السفيه ..ما عندهم للساعة حتى يسألوا
عن ميقاهتا ،ويستعجلوا يومها؟
قال آخر( :)4وقد أمر اهلل تعاىل رسوله  أن يرد عليهم بقولهُ ﴿ :ق ْل إِن ََّام ِع ْل ُم َها ِعنْدَ
يها لِ َو ْقتِ َها إِ َّال ُه َو﴾ [األعراف ،]187 :أي إن أمرها عند اهلل ،ال يكشفها ،وال يظهرها
جي ِّل َ
َر ِّيب َال ُ َ
لوقتها الذي تظهر فيه ،إال رب العاملني ..فهى عند اهلل ،سبحانه ،ىف مستودعات الغيب
الذي ال يملك مفاحته إال هو وحدهَ ﴿ ..ث ُق َل ْت ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض﴾ [األعراف ]187 :أي
َّ َ َ
عظم وقعها عىل السموات واألرض ،أي أهنا يوم جتىء تثقل عىل السموات واألرض،
فكيف حتتملون أنتم جميئها يوم جتىء؟ فلم تستعجلوهنا يومها؟ ومل تلحون ىف البحث عن
ميقاهتا؟
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قال آخر( :)1وثقل الساعة عىل السموات واألرض يشري إليه قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم ُت َبدَّ ُل
ِ
َري ْاألَ ْر ِ
ب
الس َام ُء ا ْن َف َط َر ْ
الس َام َو ُ
ت َوإِ َذا ا ْلك ََواك ُ
ات﴾ [إبراهيم ،]48 :وقوله﴿ :إِ َذا َّ
ض َو َّ
ْاألَ ْر ُض غ ْ َ
ت﴾ [االنفطار 1 :ـ  ..]4ففى هذا اليوم تتغري معامل
ور ُب ْعثِ َر ْ
ت َوإِ َذا ا ْلبِ َح ُار ُف ِّج َر ْ
ا ْن َت َث َر ْ
ت َوإِ َذا ا ْل ُق ُب ُ
الوجود ال ساموي واألرىض ،ملا يقع فيه من أهوال ،فكيف يستعجلون هذا اهلول ،وينادون
به أن يطلع عليهم؟ ..أال ما أشد جهلهم وغباءهم ..أما املؤمنون ،فإهنم ـ مع إيامهنم باهلل
واستعدادهم للقائه ـ مشفقون من لقاء هذا اليوم العظيم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ي ْس َت ْع ِج ُل ِ َهبا
ون ِمن َْها َو َي ْع َل ُم َ
ون ِ َهبا َوا َّل ِذي َن آ َمنُوا ُم ْش ِف ُق َ
ا َّل ِذي َن َال ُيؤْ ِمنُ َ
احل ُّق﴾ [الشورى]18 :
ون َأ َّهنَا ْ َ
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ :
﴿ال َت ْأتِي ُك ْم إِ َّال َب ْغ َت ًة﴾ [األعراف ،]187 :والبغتة :الفجاءة،
أي عىل غفلة ..أي أن الساعة ال جتىء عىل حسب موعد معلوم للناس ،وإنام تقع فجأة وعىل
حني غفلة ..إهنا هؤل عظيم ،يطلع عىل غري انتظار من هؤالء املرشكني ،الذين يسألون عنها
سؤال هتكم واستخفاف ..وىف هذا ما يضاعف بالءها عليهم
قال آخر( :)3ثم قال تعاىلَ ﴿ :ي ْس َأ ُلون ََك َك َأن ََّك َح ِف ٌّي َعن َْها﴾ [األعراف ،]187 :أي كثري
الطلب هلا ،والسؤال عن وقتها ..وهذا يعنى أن النبي  مل يكن من شأنه أن يتطلع إىل معرفة
وقتها املعلوم ،وإن كان من دأبه أبدا ذكرها ،واإلعداد هلا ..وىف هذا إنكار عىل هؤالء الذين
يسألون عن الساعة ،ومتى جيىء يومها ..وكان األوىل هلم أن يعملوا هلذا اليوم ،ويستعدوا
للقاء اهلل فيه..
قال آخر( :)4وقد أمر اهلل تعاىل رسوله  أن يرد عليهم بقوله﴿ :إِن ََّام ِع ْل ُم َها ِعنْدَ اهللَِّ

َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [األعراف ،]187 :وهذا توكيد ملا تقرر من قبل بأن علم الساعة
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مما استأثر اهلل به وحده ،ولكن أكثر الناس ال يعلمون هذه احلقيقة ،وال يرضون بالتسليم
هبا ،بل يسألون ويلحفون ىف السؤال عنها ،ولو أهنم عقلوا ما سألوا.
ِ
ِ
قال آخر( :)1وىف التعبري هنا بقوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِن ََّام ع ْل ُم َها عنْدَ اهللَِّ﴾ [األعراف]187 :
ِ
ِ
عىل حني كان النظم القرآنى ىف هذه اآلية نفسهاُ ﴿ :ق ْل ِإن ََّام ع ْل ُم َها عنْدَ َر ِّيب﴾ [األعراف]187 :
مراعاة الختالف املقامني ..حيث كان التعبري بلفظِ :
﴿ع ْل ُم َها ِعنْدَ َر ِّيب﴾ [األعراف ]187 :ردا
مبارشا عىل سؤال السائلني للنبي  عن ميقات الساعة ،وحيث كانوا حيسبون أن ذلك مما
يعلمه النبى  ،فجاء الرد عليهم بإضافة العلم إىل رب حممد ،ال إىل حممد ..أما الرد عليهم
بقوله تعاىلِ :
﴿ع ْل ُم َها ِعنْدَ اهللَِّ﴾ [األعراف ]187 :فذلك بعد أن جاءهم العلم بأن علم الساعة
ليس مما يطلع عليه رسول اهلل  بل هو مما استأثر به رب حممد ،وإذن فليعلموا بعد هذا أن
اهلل رب العاملني ،هو رب حممد ،ورب كل خملوق.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )2دعوة إىل االهتامم بالتحضري
للساعة ،ال البحث عن ميعادها؛ فهو آت ال حمالة ،والشأن ليس فيها ،وإنام فيام بعدها.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َر َأ ْي َت ا َّل ِذي َك َف َر بِآ َياتِنَا َو َق َال
ِ
ب َما َي ُق ُ
ول َون َُمدُّ َل ُه ِم َن
َألُوت َ َّ
الر ْمح َِن ع َْهدً ا ك ََّال َسنَ ْك ُت ُ
َني َم ًاال َو َو َلدً ا َأ َّط َل َع ا ْل َغ ْي َ
ب َأ ِم َّاخت ََذ عنْدَ َّ
ا ْل َع َذ ِ
اب َمدًّ ا﴾ [مريم 77 :ـ ]79؟
قال أحدهم :روي عن خباب بن األرت قال :كان يل دين عىل العاص بن وائل فأتيته
أتقاضاه فقال :ال واهلل حتى تكفر بمحمد ،قلت :ال واهلل ال أكفر بمحمد حتى متوت ثم
تبعث ،قال :إين إذا مت ثم بعثت ،جئني وسيكون يل ثم مال وولد فأعطيك ،فأنزل اهلل تعاىل
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هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2تتحدث اآلية الكريمة عن منطق بعض الكافرين اجلاحدين ،وهو
َني َم ًاال َو َو َلدً ا﴾ [مريم ،]77 :حيث اعترب أن النتائج التي يرتقبها
﴿ا َّل ِذي َك َف َر بِآ َياتِنَا َو َق َال َألُوت َ َّ
يف الدنيا ستحصل لديه عاجال أو آجال ،وهلذا أكد حصوله عىل املال والولد يف ما يستقبل
من حياته.
ب﴾ [مريم ]78 :يف ما يأيت به
قال آخر( :)3وقد رد اهلل تعاىل عليه بقولهَ ﴿ :أ َّط َل َع ا ْل َغ ْي َ
ِ
الر ْمح َِن ع َْهدً ا﴾ [مريم ]78 :يف ما يمكن أن يعتمد عليه من عهد عند
املستقبلَ ﴿ ،أ ِم َّاخت ََذ عنْدَ َّ
اهلل ،ليطمئن إليه يف احلصول عىل ما يريد؟ ﴿ك ََّال﴾ [مريم ]79 :فليس لديه علم الغيب ،وال
ب َما َي ُق ُ
ول﴾ [مريم ]79 :من كالمه املتضمن للكفر ،ومن منطقه
﴿سنَ ْك ُت ُ
يملك عند اهلل عهداَ ،
﴿ون َُمدُّ َل ُه ِم َن ا ْل َع َذ ِ
اب َمدًّ ا﴾ [مريم ]79 :يف ما يستحقه منه فيعطيه
الذي يرتكز عليه يف آمالهَ ،
﴿ون َِر ُث ُه َما َي ُق ُ
ول﴾ [مريم ]80 :فهو الذي يبقى له من دنياه ،ويغني
اهلل ذلك تبعا ال انقطاع لهَ ..
﴿و َي ْأتِينَا َف ْر ًدا﴾ [مريم ]80 :ليس معه َشء مما كان يزهو به أو ينترص
ماله وولده ويرتكه خلفهَ ،
به ..وهكذا ينهزم املنطق الكافر الذي كان يرى يف الكفر خط السعادة ،بينام يرى يف اإليامن
خط الشقاء ،لريى أن العاقبة كلها واخلري كله لإليامن يف الدنيا واآلخرة.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة( )4تصوير لغرور اجلاحدين
املانعني ،وتومههم أن النعم التي حصلوا عليها يف الدنيا ستبقى هلم مطلقا.
﴿و ِم َن الن ِ
َّاس َم ْن َي ْع ُبدُ اهللََّ ع ََىل
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :

( )3من وحي القرآن ()74 /15

( )1أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.300

( )4سنتعرض لتفاصيل أكثر تتعلق هبا يف املحل املناسب من السلسلة.

( )2من وحي القرآن ()73 /15

658

ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
رس الدُّ ْن َيا َو ْاآل ِخ َر َة
َح ْرف َفإِ ْن َأ َصا َب ُه َخ ْ ٌري ا ْط َم َأ َّن بِه َوإِ ْن َأ َصا َب ْت ُه ف ْتنَ ٌة ا ْن َق َل َ
ب ع ََىل َو ْج ِهه َخ َ
رس ُ
َذلِ َك ُه ْ
ان املُْبِنيُ ﴾ [احلج]11 :؟
واخلُ ْ َ
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف أعراب كانوا يقدمون عىل رسول اهلل  املدينة
مهاجرين من باديتهم ،وكان أحدهم إذا قدم املدينة فإن صح هبا جسمه ونتجت فرسه مهرا
حسنا وولدت امرأته غالما وكثر ماله وماشيته ريض عنه واطمأن ،وقال :ما أصبت منذ
دخلت يف ديني هذا إال خريا ،وإن أصابه وجع املدينة وولدت امرأته جارية وأجهضت
رماكه وذهب ماله وتأخرت عنه الصدقة ،أتاه الشيطان فقال :واهلل ما أصبت منذ كنت عىل
دينك هذا إال رشا ،فينقلب عىل دينه ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أنه أسلم رجل من اليهود فذهب برصه وماله وولده
وتشاءم باإلسالم ،فأتى النبي  فقال :أقلني ،فقال( :إن اإلسالم ال يقال) ،فقال :إين مل
أصب يف ديني هذا خريا ،أذهب برصي ومايل وولدي ،فقال( :يا هيودي إن اإلسالم يسبك
الرجال كام تسبك النار خبث احلديد والفضة والذهب) ،ونزلت(.)2
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)3يف اآلية الكريمة وصف لصنف من الناس ،يقف عىل مفارق
الطريق بني اإليامن والكفر ..يضع إحدى رجليه عىل طريق اإليامن ،ويضع األخرى عىل
طريق الكفر ..ولذلك ،فهو يعبد اهلل عىل حرف ،أي عىل جانب واحد ،دون أن يعطى اهلل
وجوده كله ،فإن أصابه ىف دنياه خري ومسته عافية ،اطمأن ،ووضع رجليه معا عىل طريق
اإليامن ..وإن أصابه شىء ابتىل به ىف ماله ،أو ولده أو نفسه ﴿ا ْن َق َلب ع ََىل و ِ
ج ِهه﴾ [احلج]11 :
َ ْ
َ
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أي أعطى اإليامن ظهره ..وأنكر اهلل ،وتنكر له ،ونسى نعمته عليه ،وإحسانه إليه.
قال آخر( :)1وهذا نفاق مع اهلل ،أقبح وجها ،وأشد نكرا من النفاق الذي يعيش به
املنافقون ىف الناس ..إنه مكر باهلل ،واستخفاف به ،وىف قوله تعاىلِ َ :
رس الدُّ ْن َيا َو ْاآل ِخ َرةَ﴾
﴿خ َ
[احلج ]11 :إشارة إىل أن هذا النفاق مع اهلل يقىض عىل صاحبه بخرسان الدنيا واآلخرة مجيعا..
فهو قد خرس الدنيا ،ألن ما ابتاله اهلل ،ال يدفعه عنه هذا الكفر باهلل ،الذي لقى به ابتالء اهلل
له ..وهو قد خرس اآلخرة ،ألنه سيلقى اهلل عىل كفره هذا ،وللكافرين عذاب أليم.
رس ُ
قال آخر( :)2وقوله تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك ُه َو ْ
ان املُْبِنيُ ﴾ [احلج ]11 :أي اخلرسان العظيم
اخلُ ْ َ
الواضح ،الذي ليس فيه شبهة ..إذ كانت خسارة الدنيا فيه حمققة ،ألهنا وقعت فعال ،ولو
كان مؤمنا باهلل ،لوجد ىف التسليم له والرضا بقضائه ،عزاء خيفف من مصابه ،وهيون من
مصيبته ..وخسارة اآلخرة ستتحقق أيضا ،ألهنا واقعة ال شك فيها ،إذ هكذا سيعلم هذا
الذي يعبد اهلل عىل حرف ،وإن فتنه االبتالء ،وأضله عن سواء السبيل.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة دعوة للتجرد واإلخالص،
وأن اإلسالم احلقيقي ال يتحقق به إال من خال من األغراض واألهواء.
﴿ه َذ ِ
ان َخ ْص َام ِن ْ
اخت ََص ُموا ِيف َر ِّهبِ ْم
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
وس ِهم ْ ِ
َار يصب ِمن َفو ِق رء ِ
َفا َّل ِذين َك َفروا ُق ِّطع ْت َهلم ثِي ِ
يم﴾ [احلج]19 :؟
َ ُْ َ ٌ
احلم ُ
ُ َ
اب م ْن ن ٍ ُ َ ُّ ْ ْ ُ ُ
َ ُ
قال أحدهم :روي عن أيب ذر قال :أقسم باهلل لنزلت يف هؤالء الستة :محزة وعبيدة
وعيل بن أيب طالب وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة(.)3
قال آخر :ومثله ما روي عن ابن عباس قال :هم أهل الكتاب قالوا للمؤمنني :نحن
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أوىل باهلل معكم وأقدم منكم كتبا ونبينا قبل نبيكم ،وقال املؤمنون :نحن أحق باهلل ،آمنا
بمحمد  وآمنا بنبيكم وبام أنزل اهلل من كتاب ،فأنتم تعرفون نبينا ثم تركتموه وكفرتم به
حسدا ،وكانت هذه خصومتهم يف رهبم ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيكام ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2تتحدث اآلية الكريمة عن الرصاع بني اإليامن والكفر ،والذي يمثله
الرصاع بني املؤمنني والكافرين ..فاخلصامن يف اآلية الكريمة مها املؤمنون ،والكافرون عىل
اختالف ضالالهتم ..واختصامهم ىف رهبم ،هو اختالفهم فيه ..فاملؤمنون عىل طريق إىل
اهلل ،واملرشكون والكافرون ومن عىل شاكلتهم ،عىل طرق شتى ختتلف عن هذا الطريق..
فهذا االختالف ،هو أشبه باخلصام الذي يفرق بني املتخاصمني..
قال آخر( :)3ثم بينت اآليات بعد هذا ،ما أعد اهلل لكل من هذين اخلصمني
ِ
ِ
اب ِم ْن ن ٍ
َار﴾ [احلج:
املختصمني ىف اهلل ،من عذاب ،أو نعيمَ ﴿ ..فا َّلذي َن َك َف ُروا ُق ِّط َع ْت َهل ُ ْم ث َي ٌ
 ]19أي أهنم يلبسون النار ،أو تلبسهم النار ،فيكونون كيانا واحدا معها ،بحيث تشتمل عىل
اجلسد كله ،وتغطيه ،كام يغطى بالثوب ..ثم مازال هناك شىء من اجلسد ال تغطيه الثياب،
وهو الرأس ،الذي يغطى بالعامئم ،والتيجان ،ونحو هذا ..وإذن فلتتوج رؤوسهم ،ولكن
وس ِهم ْ ِ
بتيجان من نار ،وبعامئم من جهنم﴿ ،يصب ِمن َفو ِق رء ِ
يم﴾ [احلج ،]19 :وهو
احلم ُ
ُ َ
ُ َ ُّ ْ ْ ُ ُ
املاء الذي يغىل فيشوى وجوههم ثم يتخلل تلك الثياب ،فيصهر ما ىف بطوهنم من أمعاء،
وأكباد ،وقلوب ،وغريها مما حتويه البطون ..كام يصهر اجللود ،ويذيبها فتكون كتلة مذابة
مع اللحم والعظم.
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قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة إشارة إىل الفرق بني خصومة
املؤمنني وغريهم يف رهبم؛ فاملؤمنون يلقون رضا اهلل ،وغريهم يلقون سخطه ..وهذا ما
يسيل املؤمنني ويدعوهم إىل استعامل كل وسائل اهلداية التي يطيقون.
َاه ْم بِا ْل َع َذ ِ
اب َف َام
﴿و َل َقدْ َأ َخ ْذن ُ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ِ
َرض ُع َ
ون﴾ [املؤمنون]76 :؟
ْ
اس َتكَا ُنوا ل َر ِّهبِ ْم َو َما َيت َ َّ
قال أحدهم  :روي عن ابن عباس قال :ملا أتى ثاممة بن أثال احلنفي إىل رسول اهلل
 فأسلم وهوأسري فخىل سبيله ،فلحق بالياممة فحال بني أهل مكة وبني املرية من ياممة
وأخذ اهلل تعاىل قريشا بسني اجلدب حتى أكلوا العلهز ،فجاء أبوسفيان إىل النبي  فقال:
أنشدك اهلل والرحم أليس تزعم أنك بعثت رمحة للعاملني؟ قال( :بىل) ،فقال :قد قتلت اآلباء
بالسيف واألبناء باجلوع ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2ملا أخرب اهلل تعاىل يف اآلية السابقة عن أن الرتحم عىل اجلاحدين ال
يزيدهم إال طغيانا وكفرا ،استدل لذلك بواقعة اجلدب والقحط الذي أصاب أهل مكة،
وملخصها :أنه بعدما دام عناد القوم وجلاجهم دعا النبي  عىل قومه( :اللهم سنني كسني
يوسف) فأجدبت األرض وأصابت قريشا املجاعة ،فلام رفع اهلل عنهم العذاب وكشف
﴿و َل َقدْ
عنهم البالء ،ظلوا مرصين عىل عتوهم وجحودهم ،وإليه يشري قوله تعاىلَ :
َاه ْم بِا ْل َع َذ ِ
اب﴾
َأ َخ ْذن ُ
اس َتكَا ُنوا لِ َر ِّهبِ ْم﴾ [املؤمنون ،]76 :أي ما خضعوا له وال تواضعوا جلالله ،بل شيمتهم يف
ْ
[املؤمنون]76 :

لغاية رجوعهم من الرشك إىل التوحيد ،لكنهم ﴿ َف َام

َرض ُع َ
ون﴾ [املؤمنون]76 :
املستقبل كذلك كام قال تعاىلَ :
﴿و َما َيت َ َّ
( )2منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني.115 /19 ،
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قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة بيان لبعض سنن اهلل تعاىل يف
تربية عباده وإيقاظهم من غفلتهم ،وهو ابتالؤهم بأنواع العذاب ،لعلهم يعودوا إىل رهبم،
ويثوبوا إىل رشدهم.
﴿و ِم َن الن ِ
َّاس َم ْن َي ُق ُ
ول آ َمنَّا بِاهللَِّ
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ِ
َفإِ َذا ُأ ِ
َّاس َك َع َذ ِ
وذ َي ِيف اهللَِّ َج َع َل فِ ْتنَ َة الن ِ
َرص ِم ْن َر ِّب َك َل َي ُقو ُل َّن إِنَّا ُكنَّا َم َع ُك ْم
اب اهللَِّ َو َلئ ْن َجا َء ن ْ ٌ
َأ َو َل ْي َس اهللَُّ بِ َأ ْع َل َم بِ َام ِيف ُصدُ ِ
ور ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [العنكبوت]10 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف أناس كانوا يؤمنون بألسنتهم ،فإذا أصاهبم بالء من
اهلل ومصيبة يف أنفسهم افتتنوا ..وقيل نزلت يف أناس من املنافقني بمكة كانوا يؤمنون ،فإذا
أوذوا رجعوا إىل الرشك ..وقيل :نزلت يف املؤمنني الذين أخرجهم املرشكون إىل بدر
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ُكنْ ُت ْم
فارتدوا وهم الذين نزلت فيهم﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن ت ََو َّف ُ
اه ُم املَْ َالئ َك ُة َظاملي َأ ْن ُفس ِه ْم َقا ُلوا ف َ
ِ
ض َقا ُلوا َأ َمل َت ُكن َأر ُض اهللَِّ و ِ
اس َع ًة َف ُت َه ِ
َقا ُلوا ُكنَّا ُم ْست َْض َع ِفنيَ ِيف ْاألَ ْر ِ
يها َف ُأو َلئِ َك
اج ُروا ف َ
َ
ْ ْ ْ
ت َم ِص ًريا﴾ [النساء]97 :؟ (.)1
َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن َُّم َو َسا َء ْ
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)2يف اآلية الكريمة عرض لصورة من صور الذين يقولون آمنا
بأفواههم ،ومل تطمئن قلوهبم باإليامن ..فمثل هؤالء املؤمنني ،إذا أصاهبم عىل طريق اإليامن
شىء من الرض أو األذى املادي أو النفيس ،خلعوا ثوب اإليامن ،وجتردوا منه ،وارتدوا عىل
أدبارهم خارسين..
﴿و ِم َن الن ِ
َّاس َم ْن َي ُق ُ
ول آ َمنَّا بِاهللَِّ﴾ [العنكبوت ]10 :أي من
قال آخر( :)3وقوله تعاىلَ :

( )3التفسري القرآين للقرآن ()411 /10
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بعض الناس من جيرى كلمة اإليامن عىل لسانه ،وحيسب هبذا أنه من أهل اإليامن حقا ،مع
أن اإليامن ليس جمرد هذه القولة التي ينطق هبا اللسان ،وإنام لإليامن تبعاته ،وله أعباؤه
وتكاليفه ،من امتثال أوامر اهلل ،واجتناب نواهيه ..فمن مل يؤد لإليامن حقه الذي له ،فليس
من اإليامن يف شىء.
قال آخر( :)1وقوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا ُأ ِ
َّاس َك َع َذ ِ
وذ َي ِيف اهللَِّ َج َع َل فِ ْتنَ َة الن ِ
اب اهللَِّ﴾
[العنكبوت ]10 :إشارة إىل أن هذا الذي يؤمن بلسانه ،وال ينعقد اإليامن يف قلبه ،إذا أصيب
بأذى يف سبيل اإليامن ،أرسع بالتحول عنه ،ونسى أنه هبذا وإن يكن قد خلص من أيدى
الناس ،وسلم من أذاهم ،فقد وقع ليد اهلل ،ولبأسه وعذابه ..وشتان بني عذاب اهلل ،وعذاب
الناس.
ِ
َرص ِم ْن َر ِّب َك َل َي ُقو ُل َّن إِنَّا ُكنَّا َم َع ُك ْم﴾
قال آخر( :)2ثم قال تعاىلَ :
﴿و َلئ ْن َجا َء ن ْ ٌ
[العنكبوت ]10 :أي أن ضعاف اإليامن هؤالء ،يلبسون اإليامن ظاهرا ،فإذا مسهم األذى جتردوا
منه ،وإذا ساق اهلل إىل املؤمنني خريا ،ومنحهم نرصا ،جاء هؤالء املتلصصون ،ليأخذوا
نصيبهم مع املؤمنني ،فيام أفاء اهلل عليهم من خري.
ِ

قال آخر( :)3ثم قال تعاىلَ ﴿ :أ َو َل ْي َس اهللَُّ بِ َأ ْع َل َم بِ َام ِيف ُصدُ ِ
ور ا ْل َعاملَنيَ ﴾ [العنكبوت]10 :
ويف ذلك هتديد هلؤالء املنافقني الذين مل يظهروا بعد ،عىل مرسح احلياة اإلسالمية ،وإن
كانوا سيظهرون ،وشيكا حني يلتحم القتال بني املؤمنني واملرشكني ..وأنه إذا كان املؤمنون
ال يعلمون من هؤالء املنافقني إال هذا الظاهر الذي يدخلون به مدخل املؤمنني ،فإن اهلل
سبحانه وتعاىل يعلم ما يرسون وما يعلنون.

( )3التفسري القرآين للقرآن ()411 /10
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قال آخر( :)1واآلية الكريمة إرهاص بام ستكشف عنه األيام ،من إيامن املؤمنني،
ونفاق املنافقني ،حني يبتىل املؤمنون باجلهاد يف سبيل اهلل ،ويدعون إىل تقديم أنفسهم
وأمواهلم دفاعا عن دينهم الذي دانوا هلل به ..فاآلية مكية ،ولكنها تشري إىل ما سيكتب اهلل
ِ
َرص ِم ْن َر ِّب َك﴾
للمؤمنني من نرص ،وما يسوق إليهم من رزق كام قال تعاىلَ :
﴿و َلئ ْن َجا َء ن ْ ٌ
[العنكبوت ..]10 :وهذا من أنباء الغيب ،التي محل القرآن الكريم كثريا منها.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية

الكريمة()2

حتذير من السقوط يف

االختبارات التي يبتيل اهلل تعاىل املؤمنني ليمحصهم ويميزهم هبا عن غريهم ،وهي تشمل
كل الناس ،ويف كل األزمنة.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النَّبِ ُّي ات َِّق اهللََّ َو َال ُتطِ ِع
ا ْلكَافِ ِري َن َواملُْنَافِ ِقنيَ إِ َّن اهللََّ ك َ
َان عَلِ ًيام َحكِ ًيام﴾ [األحزاب]1 :؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف أيب سفيان وعكرمة بن أيب جهل وأيب األعور
عمروبن سفيان السلمي قدموا املدينة بعد قتال أحد ،فنزلوا عىل عبد اهلل بن أيب ،وقد
أعطاهم النبي  األمان عىل أن يكلموه ،فقام معهم عبد اهلل بن سعد بن أيب رسح وطعمة
بن أبريق ،فقالوا للنبي  :ارفض ذكر آهلتنا الالت والعزى ومناة ،وقل إن هلا شفاعة
ومنفعة ملن عبدها وندعك وربك ،فشق عىل النبي  قوهلم(.)3
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم :يف هذه اآلية الكريمة أمر بالتقوى والوالء املطلق هلل ،وقد بدئت
بخطاب رسول اهلل  لبيان أمهية األمر.

( )3أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.349
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قال آخر( :)1حيث قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النَّبِ ُّي ات َِّق اهللََّ﴾ [األحزاب ]1 :أي يا أهيا النبي
خف اهلل بطاعته ،وأداء فرائضه ،وواجب حقوقه عليك ،وترك حمارمه ،وانتهاك حدوده.
قال آخر( :)2وملا وجه اهلل تعاىل إىل رسوله  األمر بتقوى الوىل الودود أتبعه بالنهى
﴿و َال ُتطِ ِع ا ْلكَافِ ِري َن َواملُْنَافِ ِقنيَ ﴾ [األحزاب ،]1 :أي
عن االلتفات نحو العدو احلسود ،فقالَ :
وال تطع الكافرين الذين يقولون لك :اطرد عنا أتباعك من ضعفاء املؤمنني ،حتى
نجالسك ،واملنافقني الذين يظهرون لك اإليامن والنصيحة ،وهم ال يألونك وأصحابك إال
خباال ،فال تقبل هلم رأيا ،وال تسترشهم مستنصحا هبم ،فإهنم أعداؤك ،ويودون هالكك،
وإطفاء نور دينك.
قال آخر( :)3ثم علل ما تقدم بقوله﴿ :إِ َّن اهللََّ ك َ
َان عَلِ ًيام َحكِ ًيام﴾ [األحزاب ]1 :أي إن
اهلل عليم بام تضمره نفوسهم ،وما الذي يقصدونه من إظهار النصيحة ،وبالذي تنطوى عليه
جوانحهم ،حكيم ىف تدبري أمرك ،وأمر أصحابك ،وسائر شئون خلقه ،فهو أحق أن تتبع
أوامره وتطاع.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة هني للمؤمنني عن اإلذعان ملا
يطلبه كل املنحرفني عن الدين األصيل ..وفيها دعوة لالهتامم بأصالة الدين قبل االهتامم
بتكثري سواد أتباعه.
﴿و ْي ٌل لِ ْل ُم َط ِّف ِفنيَ ا َّل ِذي َن إِ َذا ا ْكتَا ُلوا
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلَ :
ِ
ع ََىل الن ِ
ون َأ َال َي ُظ ُّن ُأو َلئِ َك َأ َّهنُ ْم َم ْب ُعو ُث َ
ْرس َ
َّاس َي ْست َْو ُف َ
ون لِ َي ْو ٍم
ووزَ ُن ُ
ون َوإِ َذا كَا ُل ُ
وه ْم َأ َ
وه ْم ُخي ُ
ِ
َّاس لِ َر ِّب ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [املطففني 1 :ـ ]6؟
عَظي ٍم َي ْو َم َي ُقو ُم الن ُ

( )3تفسري املراغي ()124 /21
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قال أحدهم :روي أنه ملا قدم النبي  املدينة كانوا من أخبث الناس كيال ،فأنزل
اهلل تعاىل اآلية ،فأحسنوا الكيل بعد ذلك(.)1
قال آخر :ومثله ما روي أنه كان باملدينة جتار يطففون ،وكانت بياعاهتم كشبه القامر:
املنابذة واملالمسة واملخاطرة ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية ،فخرج رسول اهلل  إىل السوق
وقرأها(.)2
قال آخر :ومثله ما روي أنه ملا قدم رسول اهلل  املدينة وهبا رجل يقال له:
(أبوجهينة) ومعه صاعان يكيل بأحدمها ويكتال باآلخر ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية(.)3
قال اإلمام :بورك فيكم ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم( :)4تدعو اآليات الكريمة إىل رعاية احلقوق ،وقيامها عىل ميزان احلق
والعدل ،أخذا وعطاء ..وبام أن الكيل والوزن ،مها أكثر ما تقع اخليانة فيهام ،توعد اهلل
﴿و ْي ٌل لِ ْل ُم َط ِّف ِفنيَ ا َّل ِذي َن
سبحانه وتعاىل الذين يعبثون هبام ،وال يرعون األمانة فيهام ،فقالَ :
ِ
إِ َذا ا ْك َتا ُلوا ع ََىل الن ِ
ْرس َ
َّاس َي ْست َْو ُف َ
ون َأ َال َي ُظ ُّن ُأو َلئِ َك َأ َّهنُ ْم
وه ْم َأ ْو َوزَ ُن ُ
ون َوإِ َذا كَا ُل ُ
وه ْم ُخي ُ
ِ
مبعو ُث َ ِ
َّاس لِ َر ِّب ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [املطففني 1 :ـ  ..]6بل إن األمر ألكثر من
ون ل َي ْو ٍم عَظي ٍم َي ْو َم َي ُقو ُم الن ُ
َُْ
هذا ،فقد بعث اهلل نبيا كريام هو شعيب عليه السالم كانت رسالته قائمة عىل رعاية الكيل
وامليزان.
قال آخر( :)5والتطفيف ،هو اخلروج عن سواء السبيل ىف الكيل وامليزان ،زيادة أو
نقصا ..وقد بني اهلل ذلك ىف قوله﴿ :ا َّل ِذي َن إِ َذا ا ْكتَا ُلوا ع ََىل الن ِ
َّاس َي ْست َْو ُف َ
وه ْم َأ ْو
ون َوإِ َذا كَا ُل ُ
ِ
ْرس َ
ون﴾ [املطففني 2 :ـ  ،]3فهؤالء هم املطففون ،قد توعدهم اهلل سبحانه وتعاىل
َوزَ ُن ُ
وه ْم ُخي ُ
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بالويل والعذاب الشديد ىف اآلخرة ،ألهنم يأكلون أموال الناس بالباطل ،فيأخذون أكثر مما
هلم إذا كالوا أو وزنوا ،أو يأخذونه كامال وافيا ﴿ َي ْست َْو ُف َ
ون﴾ [املطففني ]2 :عىل حني يعطون
أقل مما عليهم إذا كالوا لغريهم أو وزنوا هلم ُ ِ
ْرس َ
ون﴾ [املطففني]3 :
﴿خي ُ
قال آخر( :)1أي إهنم اؤمتنوا فخانوا األمانة ،ووضع ىف أيدهيم ميزان احلق ،فعبثوا
به ،واستخفوا بحرمته ..فيستوفون حقهم كامال إذا أخذوا ،ويعطونه مبخوسا ناقصا إذا
أعطوا.
قال آخر( :)2وىف قوله تعاىل﴿ :ا ْكتَا ُلوا ع ََىل الن ِ
َّاس﴾ [املطففني ]2 :وىف تعدية الفعل
بحرف اجلر (عىل) إشارة إىل أن هذا الذي يكيلونه هو شىء هلم عىل غريهم ..أما تعدية
الفعلني (كالوهم ووزنوهم) بدون حرف اجلر (إىل) فهو إشارة إىل أهنم ىف تلك احلال هم
الذين يكيلون ويزنون ،فكأنه قيل :وإذا أعطوهم مكيال أو موزونا خيرسون..
قال آخر :ويف اآليات الكريمة إشارة إىل أن اخليانة ىف الكيل وامليزان ،ليست كام يبدو
ىف ظاهرها ،أمرا عارضا هينا ،ال يمس إال جانبا من حواشى حياة اجلامعة ،وال يؤثر تأثريا
ذا بال ىف نظام حياهتا ..كال ،فإن هذا الداء ،إذا تفشى ىف جمتمع من املجتمعات أفسد نظامه
كله ،وامتد ظله األسود الكئيب عىل حياة املجتمع ،مادياهتا ومعنوياهتا مجيعا ..وحسب أي
مجاعة ضياعا وهالكا ،أن تفقد الثقة ىف معامالهتا ،وأن يكون االهتام نقدا متبادال بني
أفرادها ،أخذا ،وإعطاء ..ونتصور هنا مجاعة قد شاع ىف معامالهتا النقد الزائف ،واختلط
بالنقد الصحيح ..فهل جيتمع هلذه اجلامعة شمل ،أو يستتب فيها نظام ،أو تغشاها سكينة
واطمئنان؟
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قال آخر( :)1إن حياة الناس قائمة عىل التبادل ،واألخذ والعطاء ،فإذا مل يقم ذلك
بينهم عىل ثقة متبادلة بينهم كام يتبادلون كل شىء ،انحل عقد نظامهم ،وتقطعت عرا أوثق
رابطة تربط بني الناس والناس ،وجتمع بعضهم إىل بعض وهى الثقة.
قال آخر( :)2وىف القرآن الكريم ،إشارة رصحية إىل خطورة التبادل ،القائم بني الناس
أخذا وعطاء ،والذي إذا مل يقم عىل أساس متني من العدل واإلحسان ،أتى عىل كل صاحلة
ىف حياة الناس ..وهذا ما نراه ىف دعوة نبى اهلل شعيب عليه السالم ورسالته ىف قومه ،فهي
رسالة ،تعالج هذا الداء الذي استرشى ىف القوم وتطب له قبل أي داء آخر ،بعد داء الكفر..
فإنه ال يقوم بناء ،وال يستنبت خري ،إال إذا اقتلع هذا الداء ،وطهرت منه األرض التي يراد
استصالحها ،وغرص البذور الطيبة فيها.
قال أحدهم( :)3وبذلك ،فإهنا قضية حق وعدل ..فإذا افتقد احلق مكانه ىف قوم ،وإذا
اختلت موازين العدل ىف أيدهيم ،فليأذنوا بتصدع بنياهنم ،واهنيار عمراهنم ،وبوار سعيهم،
وسوء مصريهم ..وهلذا قال تعاىلَ ﴿ :أ َال َي ُظ ُّن ُأو َلئِ َك َأ َّهنُ ْم َم ْب ُعو ُث َ
ون لِ َي ْو ٍم عَظِي ٍم َي ْو َم َي ُقو ُم
َّاس لِ َر ِّب ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [املطففني 4 :ـ  ،]6وهو استفهام إنكارى ،هلذا األمر املنكر الذي يأتيه
الن ُ
املطففون ىف الكيل وامليزان ..إن هؤالء املطففني ال يظنون أهنم مبعوثون ليوم عظيم ،فيه
حساب ،وجزاء ..ولو كانوا يظنون هذا ما اجرتؤوا عىل أكل حقوق الناس بالباطل،
وحلجزهم عن ذلك حاجز اخلوف من اهلل ،ومن لقائه هبذا املنكر الشنيع.
قال آخر( :)4وىف التعبري بفعل الظن ،بدال من فعل االعتقاد ىف البعث ،إشارة إىل أن
جمرد الظن بأن هناك بعثا ،وحسابا ،وعقابا يكفى ىف العدول عن هذا املنكر ،وجتنبه ،توقيا
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للرش املستطري ،الذي ينجم عنه ..فكيف بمن يعتقد البعث ،ويؤمن به؟ إنه أشد توقيا
للبعث ،وحماذرة منه ،وإعدادا له.
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي اآلية الكريمة هني عن األثرة ،ودعوة للعدل
واإلنصاف ،ويف كل الشؤون احلسية واملعنوية.
ثم قال :من يذكر يل اآلن سبب نزول قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ُّ َهيا ا ْلكَافِ ُر َ
ون َال َأ ْع ُبدُ َما
ون َما َأ ْع ُبدُ َو َال َأنَا عَابِدٌ َما َع َبدْ ُت ْم َو َال َأ ْن ُت ْم عَابِدُ َ
ون َو َال َأ ْن ُت ْم عَابِدُ َ
َت ْع ُبدُ َ
ون َما َأ ْع ُبدُ َل ُك ْم ِدينُ ُك ْم
َو ِ َيل ِد ِ
ين﴾ [الكافرون 1 :ـ ]6؟
قال أحدهم :روي أهنا نزلت يف رهط من قريش قالوا :يا حممد هلم فاتبع ديننا ونتبع
دينك ،تعبد آهلتنا سنة ونعبد إهلك سنة ،فإن كان الذي جئت به خريا مما بأيدينا كنا قد
رشكناك فيه وأخذنا بحظنا منه ،وإن كان الذي بأيدينا خريا مما يف يدك كنت قد رشكتنا يف
أمرنا وأخذت بح ظك ،فقال( :معاذ اهلل أن أرشك به غريه) ،فأنزل اهلل تعاىل السورة ،فغدا
رسول اهلل  إىل املسجد احلرام وفيه املأل من قريش ،فقرأها عليهم حتى فرغ من السورة،
فأيسوا منه عند ذلك(.)1
قال اإلمام :بورك فيك ..فمن يذكر يل معناها؟
قال أحدهم :خياطب اهلل تعاىل يف هذه السورة الكريمة قريشا ومن هم مثلها من
املرصين عىل كفرهم ،خيربهم فيها بعدم إمكانية اجلمع بني دين اهلل تعاىل ،وتلك األديان
الرشكية أو الوضعية أو املحرفة التي يؤمنون هبا.
قال آخر( :)2وقوله تعاىلَ :
﴿ال َأ ْع ُبدُ َما َت ْع ُبدُ َ
ون﴾

[الكافرون]2 :

أي أنا ال أعبد

﴿و َال َأ ْن ُت ْم عَابِدُ َ
ون َما َأ ْع ُبدُ ﴾
املعبودات التي تعبدوهنا .إن ىل معبودا ال أعبد سواه ..وقولهَ :
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[الكافرون ]3 :أي وأنتم ال تعبدون اإلله الذي أعبده أنا ..إن لكم آهلة تعبدوهنا ،غري اإلله الذي
أعبده ..فهناك إذن اختالف بعيد بينى وبينكم ،ىف ذات املعبود الذي أعبده ،وذوات
املعبودات التي تعبدوهنا ..هذا هو حاىل وحالكم اآلن ..وهذا هو احلكم فيام أعبد ،وفيام
تعبدون ..وتلك حقيقة ال خالف بيننا عليها ..أنا ال أعبد معبوداتكم ،وأنتم ال تعبدون
معبودى.
﴿و َال َأنَا عَابِدٌ َما َع َبدْ ُت ْم َو َال َأ ْن ُت ْم عَابِدُ َ
ون َما َأ ْع ُبدُ ﴾
قال آخر( :)1وقوله تعاىلَ :
[الكافرون 4 :ـ  ]5تعقيب عىل هذا احلكم العام املطلق ،وينبنى عليه :أننى ال أنا عابد ما عبدتم،
ىف أي حال من أحواىل ،ال حارضا وال مستقبال ..وال أنتم عابدون ىف املستقبل اإلله الذي
أعبده ..فأنا عىل ما أنا عليه من عبادة اإلله الذي أعبده ،ال أحتول عن عبادته ،وأنتم عىل ما
أنتم عليه من عبادة ما تعبدون من معبودات ال تتحولون عن عبادهتا ..وهذا يعنى أن الذين
خوطبوا هبذا اخلطاب من مل يدخلوا ىف اإلسالم ،ومل يؤمنوا باهلل ،بل ماتوا عىل رشكهم..
وهذا ما يفهم من قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ُّ َهيا ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾ [الكافرون ]1 :ففى وصف املرشكني
بالكفر إشارة إىل أهنم من الذين استبد هبم العناد ،وركبهم الضالل ،فانتقلوا ـ بدعوة النبى
 هلم إىل اإليامن باهلل ـ من الرشك إىل الكفر الرصيح.
قال آخر( :)2والقرآن الكريم ،حني يتحدث عن رؤوس املرشكني ،ومن غلبت عليه
الشقوة منهم ممن ال يدخلون ىف دين اهلل أبدا خياطبهم بوصف الكافرين ال املرشكني ،ومن
ذلك قوله تعاىل﴿ :إهنم يكيدون كيدا وأكيد كيدا .فمهل الكافرين أمهلهم رويدا﴾ ،ويقول
َني َم ًاال َو َو َلدً ا َأ َّط َل َع
ىف أحد رؤوس هؤالء املرشكنيَ ﴿ :أ َف َر َأ ْي َت ا َّل ِذي َك َف َر بِآ َياتِنَا َو َق َال َألُوت َ َّ
ِ
ول َون َُمدُّ َل ُه ِم َن ا ْل َع َذ ِ
ب َما َي ُق ُ
اب َمدًّ ا﴾ [مريم 77 :ـ
الر ْمح َِن ع َْهدً ا ك ََّال َسنَ ْك ُت ُ
ا ْل َغ ْي َ
ب َأ ِم َّاخت ََذ عنْدَ َّ
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قال آخر( :)1فهؤالء املخاطبون بوصف الكفر من املرشكني ،قد ماتوا عىل الكفر،
وسيلقون جزاء الكافرين ىف اآلخرة ..ألهنم قبل دعوهتم إىل اإلسالم كانوا مرشكني ،فلام مل
يستجيبوا هلذه الدعوة انتقلوا من الرشك إىل الكفر ..وكذلك أهل الكتاب ،كانوا قبل دعوة
النبى هلم ضالال ،فلام دعاهم وأبوا أن يؤمنوا ،صاروا كفارا.
قال آخر( :)2وقوله تعاىلَ ﴿ :ل ُك ْم ِدينُ ُك ْم َو ِ َيل ِد ِ
ين﴾ [الكافرون ،]6 :هو فصل اخلطاب،
ومقطع األمر فيام بني النبى  ،وهؤالء الكافرين ..إن هلم دينهم الذي يدينون به وحياسبون
﴿وإِ ْن ك ََّذ ُب َ
وك َف ُق ْل ِيل ع ََم ِيل
عليه ،وهو له دينه الذي يدين به ،ويلقى ربه عليه ،كام قال تعاىلَ :
ون ِممَّا َأع َْم ُل َو َأنَا َب ِري ٌء ِممَّا َت ْع َم ُل َ
َو َل ُك ْم ع ََم ُل ُك ْم َأ ْن ُت ْم َب ِري ُئ َ
ون﴾ [يونس]41 :
قال اإلمام :بورك فيكم ،وبذلك ،ففي السورة الكريمة دعوة إىل الرباءة التامة من
كل دين غري دين اإلسالم ،وفيها حتذير من خلط اإلسالم بغريه ،أو عبودية اهلل بغريها.
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