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  - ٣١ -  التمهيد هداية املنان يف مراد سور القرآن

  التمهيد

  منهجية البحث وقواعده

 

  .  علم التفسري املوضوعي ومقدمة عنأوًال: علوم القرآن 

  .نًيا: أسس وقواعد البحث

  .لًثا: منهجية عرض مقاصد القرآن مع ضرب مناذج

  .رابًعا: طرق حتليل اسم السورة مع ضرب مناذج

  خامًسا: املنهج احلركي للقرآن.

ب علــم التفســري املوضــوعي وهــو يف ا - لبداية يصنف حبث (هداية املنان يف مراد ســور القــرآن) يف 

  .أحد علوم القرآن الكرمي اليت اجتهد فيها العلماء يف العصر احلديث

ومــا ومــا هــو علــم التفســري املوضــوعي وأقســامه؟ والســؤال: مــا هــو تعريــف علــوم القــرآن الكــرمي؟  -

ي والتفســري املوضــعي؟ ومــا هــي ضــوابط التفســري املوضــوعي الــيت خترجــه الفارق بــني التفســري املوضــوع

  عن الرأي املذموم؟



 التمهيد  املنهج احلركي للقرآن - ٣٢ - 

: علوم القرآن 
ً
  علم التفسري املوضوعيومقدمة عن أوال

 

لقــرآن الكــرمي مــن نــواح شــىت"هــي:  - ً كليــة تتصــل  حيــة نزولــه وترتيبــه  ،كــل علــم يضــم أحبــا مــن 

وميكــن اعتبــار كــل علــم منهــا علًمــا مميــًزا وهــي غــري  "،ه وإعجــازه وغــري ذلــكومجعــه وكتابتــه وتفســري 

ا تنقسم حســب الــنص واالجتهــاد  منحصرة بعدد معني وميكن اإلضافة إليها, وقد حدد العلماء أ

  إىل:

مجلة من علوم القرآن نقلي (أي تتبــع الــنص فقــط) ال جمــال فيهــا لالجتهــاد كنقــل القــراءات الــيت  .١

  النزول الصرحية.ا وأسباب  ئقر 

مجلة منها األصل فيها نقلي لكن إذا انعدم النقل قام القياس واالجتهاد املبــين علــى النقــل كعلــم  .٢

  املكي واملدين.

ت والســور وعلــم إعجــاز القــرآن  هبعًضا من علومــ .٣ مبــين علــى االجتهــاد احملــض كعلــم تناســب اآل

  الكرمي.

قرآن): سبًعا وأربعني علًما من علوم القــرآن بينمــا وقد درس الزركشي يف كتابه (الربهان يف علوم ال -

  (اإلتقان يف علوم القرآن): مثانني نوًعا من أنواع علوم القرآن. همجع السيوطي يف كتاب

ومن أمثلة علوم القرآن: علم الناسخ واملنسوخ وعلم أسباب النزول وعلــم القــراءات وعلــم املكــي  -

ــم ترمجــة القــرآن وعلــوم اإلعجــا ز العلمــي واللغــوي والبالغــي للقــرآن وعلــم التناســب واملــدين وعل

  وعلم التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي وغريها الكثري...

 

وعــن علــم التفســري املوضــوعي مفهومــه ونشـــأته ومنهجــه وأقســامه وفوائــده وضــوابطه يقــول الشــيخ  -

  تابه (املدخل إىل التفسري املوضوعي):عبد الستار فتح هللا سعيد يف ك

  



 
  - ٣٣ -  التمهيد هداية املنان يف مراد سور القرآن

 

ْحلَـــقِّ التفســـري لغـــًة مـــأخوذ مـــن: الَفْســـر مبعـــىن البيـــان والكشـــف  - ِ ـــاَك  َن ـــٍل ِإالَّ ِجئـْ َُْتونَـــَك ِمبََث ﴿َوَال 

حــوال الكتــاب العزيــز مــن , واصــطالًحا: "علــم يبحــث فيــه عــن أ]٣٣الفرقان: [ َوَأْحَسَن تـَْفِسريًا﴾

ألحكام الشرعية". أللفاظ واملتعلقة    جهة نزوله وسنده وأدائه وألفاظه ومعانيه املتعلقة 

    التفسري العام ينقسم من حيث املصدر إىل قسمني: -

ملنقول. -١ لرواية أو  ملأثور أو    تفسري 

لرأي احملمود. -٢   تفسري 

لـــرأي البـــد أن يكـــون الـــرأي ألن الـــرأي املـــذموم ال يســـمى تفســـريً  ا مـــن البدايـــة, والتفســـري 

احملمودُا الذي يقبل يف تفسري القرآن هــو الــرأي أو االجتهــاد القــائم علــى القواعــد الشــرعية واألصــول 

ا القرآن.   العربية للغة اليت نزل 

 

ت القرآن من الفاحتة إىل آخر القرآن ويفسر كــل كلمــة التفسري التحليلي: "يتتبع فيه املفس -١ ر آ

ـــل  ــــاين اجلمـ ـــاظ ومع ــــزول ويكشــــف معــــاين األلفـ ــبب الن ــني ســ ــعها فيبــ ـــة يف موضــ ـــة أو آيـ أو مجلـ

  والرتاكيب".

التفسري اإلمجايل: "هو الذي يفسر فيه املفسر املعاين العامة اإلمجالية ملا يريــد تفســريه مــن معــاين  -٢

ت أو يف سورة أو ما إىل ذلك".الكلمات الكرمية يف    آية أو يف آ

التفسري املقارن: الذي جيمع فيه املفسر كلمات أو أقوال املفسرين يف آية معينة أو ســورة معينــة  -٣

  ويوازن بينها وبني أصحها أو أرجحها أو ما إىل ذلك.

لمــات القرآنيــة  التفسري الفردي أو املفردات: "يقوم علــى تفســري املفــردات فقــط ولــيس تتبــع الك -٤

  كلمة كلمة وإمنا يفسر املعاين اليت تفسريها من املفردات".

 



 التمهيد  املنهج احلركي للقرآن - ٣٤ - 

 

ت القرآن املتناســبة يف موضــوع مــا واملتجهــة إىل غايــة واحــدة  نشأ هذا العلم جبمع املفسر آ

ثًال: املفســر فيجمعها مث يكون منها موضــوًعا يفســره ليبــني موقــف القــرآن الكــرمي مــن هــذا املوضــوع مــ

ت الزكاة يف القرآن مث يتكلم عنها كما فعل العلماء قدميًا حينمــا  ت الصالة يف القرآن أو آ جيمع آ

ت اخلمر وكيف تنزلت على مراحل ليبينوا حكم اإلسالم يف اخلمر.   مجعوا مثًال: آ

ــا املتفرقــة  تعريفه: "علم يبحث يف قضا القرآن الكرمي املتحدة معــًىن أو غايــًة عــن طريــق - مجــع آ

والنظــر فيهــا علــى هيئــة خمصوصــة وبشــروط خمصوصــة لبيــان معناهــا واســتخراج عناصــرها وربطهــا 

ط جامع".   بر

ــاء - ــدميًا وقـــد اهـــتم العلمـ ت والســـور  لنظـــر يف قـ ــرة الكليـــة للســـورة واالتناســـب اآل لنظـ هتمـــام 

خرهـــا للوصـــول إىل الغـــرض الرئي ت أوهلـــا  ســـي الـــذي تتحـــدث عنـــه الســـورة ودراســة تناســـب اآل

إســحاق الشــاطيب يف كتــاب (املوافقــات) مــا أكــده  ووالقضــية الواحــدة الــيت تتناوهلــا, وقــد ذكــر أبــ

ها فهــي  اوهــو: "أن الســورة مهمــا تعــددت قضــ وابــن العــرىب األئمــة النيســابوري والــرازي والبقــاعي

خــره ويرتامــى جبملتــه إىل غــر  ــه وأولــه  ول ض واحــد كمــا تتعلــق اجلمــل كــالم واحــد يتعلــق آخــره 

بعضها ببعض يف القضية الواحدة وإنه ال غىن لتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر يف مجيعها كما 

وقــد عــرض الشــاطيب ســورة (املؤمنــون) عرًضــا إمجاليًــا فقــال , )١(ةً جــزاء القضــيأال غىن عن ذلــك يف 

ايتها (فسورة املــؤمنني قصــة واحــدة يف شــيء واحــ د ومــن أراد االعتبــار يف ســائر ســور رمحه هللا يف 

, وقــد كتــب البقــاعي يف هــذا البــاب كتــاب (نظــم الــدرر )٢( القرآن فالباب مفتوح والتوفيق بيد هللا)

ت والســور), كمــا قسَّــم أىب بكــر اجلصــاص كــل ســورة مــن ســور القــرآن إىل عــدة  يف تناســب اآل

  مطالب وأبواب وذلك يف كتابه (أحكام القرآن).

فــات خاصــة تعــىن بيــان التناســب ىف القــرآن وتــربز وجــوه الــربط بــني الســور كمــا ظهــرت مؤل

ت كما فعل السيوطى لكنها مل تستقص مظاهر الوحدة املوضوعية ىف السورة كلها.   واآل
                                                             

  من كتاب املوافقات للشاطيب يف املسألة الثالثة عشر من الكالم على األدلة تفصيًال ) ١(
  نفس املصدر السابق) ٢(



 
  - ٣٥ -  التمهيد هداية املنان يف مراد سور القرآن

 

ـــة كتاو  - ــزايل رمحــــه هللا يف مقدمـ ـــه (يقــــول الشــــيخ دمحم الغــ ـــور القــــرآن): حنــــو بـ ــري موضــــوعي لسـ تفســ

"والتفســري املوضــوعي غــري التفســري املوضــعي حيــث يتنــاول التفســري املوضــعي اآليــة أو الطائفــة مــن 

ت فيشــرح األلفــاظ والرتاكيــب واألحكــام أمــا التفســري املوضــوعي فهــو يتنــاول الســورة كلهــا  ,اآل

ف علــى الــروابط اخلفيــة الــيت تشــهدها كلهــا حياول رسم صورة مشسية هلا تتناول أوهلا وآخرهــا وتتعــر 

وجتعــل أوهلــا متهيــًدا آلخرهــا وآخرهــا تصــديًقا ألوهلــا, وقــد عنيــت عنايــة شــديدة بوحــدة املوضــوع يف 

لشيخ دمحم عبد هللا دراز عنــدما تنــاول ســورة البقــرة  سيت يف ذلك  ها و السورة وإن كثرت قضا

قــة واحــدة ملونــة نضــيدة يعــرف ذلــك مــن قــرأ  وهــي أطــول ســورة يف القــرآن الكــرمي فجعــل منهــا 

  .)١(كتاب "النبأ العظيم" وهو أول تفسري موضوعي لسورة كاملة فيما أعتقد"

 

 

  املعىن). (والذي بني أطراف موضوعه وحدة يف الغاية فقط وليس يف أصل -

ــا فهــي تــتكلم يف أحكــام القــرآن لكــن هــذا يف الصــالة  - ت األحكــام مجيًع ومثــال ذلــك: تفاســري آ

ــا أحكــام لكــن املوضــوع  وهــذا يف الطــالق وهــذا يف اجلهــاد ومــا إىل ذلــك فالغايــة الــيت تربطهــا هــي أ

  الواحد ال يتحقق فيها.

ــوع كــــان ســــائًدا يف مؤلفــــات العلمــــاء مثــــل: (أحكــــام • ــرآن) للجصــــاص ت  هــــذا النــ ــ,  ٣٧٠القــ هـــ

  هـ. ٧٥١و(التبيان يف أقسام القرآن) البن القيم ت 

لوحــدة املوضــوعية يف القــرآن كلــه أو يف ســورة منــه  • وقد عد بعض العلماء يف هذا النوع ما يســمى 

ت املتعــددة يف  ن جيعــل املفســر للســورة الكرميــة هــدفًا ينتزعــه مــن مالحظــة معانيهــا مث ينــزل اآل

وهــو برهــان  –رة لتحقيق هذا اهلــدف ومــن املفســرين الســابقني مــن جعــل اهلــدف مــن تفســريه السو 

                                                             
  للشيخ دمحم الغزايل كتاب حنو تفسري موضوعي لسور القرآنمقدمة  ) ١(
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ــور  –الـــدين البقـــاعى  ـــه مل يقـــدمها بصـــورة شـــاملة مفصـــلة ىف مجيـــع السـ ــذه الوحـــدة إال أن بيـــان هـ

ت   .)١(واآل

 

ــني أطرافـــ • ـــة بـ ــىن والغاي ــوم علـــى وحـــدة املعـ ـــة (الـــذي يقـ ــة بينهـــا رابطـــة قريب ه وأفـــراده فتكـــون الرابطـ

  وخاصة).

ت كثــرية كلهــا يف  - مثال ذلك: موضوع (اليهود يف ضوء القرآن) فهذا موضوع حمدد يدخل حتته آ

سم التفسري املوضوعي  اإلطــالق ومــن الكتــب املعاصــرة يف  علــىذات املوضوع وهو أوىل األنواع 

  هذا النوع:

  للقرضاوي, (اليهود يف القرآن الكرمي) الشيخ دمحم عزة دروزة. (الصرب يف القرآن الكرمي)

هذا وميثل التفسري املوضوعي للقرآن منهًجا جديًدا للدراسات التفسريية والقرآنية وقد دعــت إليــه  •

تمع وظروف العصر وهيأ هللا تعاىل األسباب إلبرازه واجتاهه حنو االكتمال مصــداقًا لوعــد  حاجة ا

َّ َحنْــهللا  َّ لَــُه َحلَــاِفُظوَن﴾﴿ِإ ــذا النــوع مــن ]٩احلجــر: [ ُن نـَزَّْلَنــا الــذِّْكَر َوِإ ، وقــد اهــتم املعاصــرون 

ــد  التفســري وحــاولوا ىف تفســريهم أو دراســتهم القرآنيــة بيــان الوحــدة املوضــوعية للســورة مثــل : عب

ويل ياهلند – ياحلميد الفراه لفرق صاحب تفسري (نظام القرآن :  : ان) وذلــك ىف كتبــهالفرقان 

  دالئل النظام ، وأساليب القرآن.

 

أوًال: إبـــراز معجـــزة الرتتيـــب النهـــائي للقـــرآن الكـــرمي وإبـــراز إعجـــاز القـــرآن علـــى وجـــه يالئـــم العصـــر 

خــرين البــد احلــديث ذلــك ألن القــرآن إذا كــان قــد أعجــز األقــدمني بلفظــه ونظمــه وبالغتــه فــإن اآل

ـــاين القـــرآن الكــــرمي  ـــل يف مع ــذا يتمث ــتمرار التحـــدي وهـ ــدى الســ ــتمر املـ ــه مسـ ـــن وجـ إلعجـــازهم م

  وموضوعاته من طريقتني:

                                                             
  ١٥٢د.صالح اخلالدى ص  –كتاب املنهج احلركى ىف ظآلل القرآن   (١)



 
  - ٣٧ -  التمهيد هداية املنان يف مراد سور القرآن

: مشول القرآن لكل هذه املوضــوعات املتكــاثرة مــع قلــة حجمــه ووجــازة لفظــه وهــذا الطريقة األوىل -

  خيالف معهود الكتب وقدرات البشر.

ً واحــًدا مؤتلًفــا : كمال كل الطريقة الثانية - موضع منــه علــى حــدة حــني جنمعــه اآلن ونؤلــف منــه كيــا

غري خمتلف وهذا من أعظم وجــوه اإلعجــاز ذلــك ألن القــرآن الكــرمي قــد تــواتر نزولــه جنوًمــا متفرقــة 

ــا مــا بــني مكــة واملدينــة ويف ظــروف متباينــة وبينهــا يف النــزول  علــى مــدار ثالثــة وعشــرين عاًمــا تقريًب

لفة ومع هذا كله حني ننظــر إىل كــل جنــم جنــده يف موقــع مــن ترتيــب الســورة متآلًفــا فواصل زمنية خمت

متناسًقا مع سابقه والحقه مث حني جنمع جنوم املوضوع مًعا جندها على غاية التوافق والتناســق وهنــا 

لغ اإلعجاز ال يستطيع بشر مهما أوتــى مــن إحكــام العقــل وجــودة العلــم والفكــر أن يقــوم  ضرب 

  به.

ـــ ــ ــــ ــــام نًي ــــ ـــــها عــ ــ ـــرية بعضـــ ــ ــ ــات كثـــ ــــ ــ ــي حاجــ ــــ ـــدين وهــــ ـــ ــ ــر إىل الــ ــ ــ ــ ـــذا العصــ ـــ ــــات هــــ ــــ ــاء حباجــ ــــ   ا: الوفــــ

  -:  وبعضها خاص

(أ) حاجة البشر عامة: فالبشر حائرون على مفرتق الطــرق ولــيس هلــم ديــن صــحيح وال رســالة هاديــة 

وقد غلبهم اإلحلاد والعناد ومل يبق كتاب إهلي على وجه األرض ميثل الــدين الصــحيح إال القــرآن 

لــغ  لذلك حيتاج الناس إىل معرفــة هديــه غايــة االحتيــاج وإىل فهــم مــا حــواه مــن مشــول موضــوعي 

م النفســية واالجتماعيــة وال  غايــة التمــام والكمــال وإىل إدراك مــا يقدمــه هلــم مــن حلــول ملشــكال

صب للناس حــبًال ممــدوًدا ة ملوضوعات القرآن الكرمي مث ُتنيتحقق ذلك إال بدراسات علمية جاد

من هذه احملنة العاملية الطاغية فإما أن يئوب الناس إىل دين الفطرة أو تقوم عليهم احلجــة  للنجاة

  البالغة اليت من أجلها تعهد هللا تعاىل حبفظ القرآن وجعله صوت النبوة املمدود إىل يوم القيامة.

الكفــار يف  (ب) حاجــة املســلمني خاصــة: فلقــد فُــِنتَ املســلمون بزخــارف احلضــارة املاديــة وتبعــوا ســنن

القــوانني واألخــالق والرتبيــة ولــذلك حيتــاجون قبــل غــريهم إىل فهــم مشــول اهلــدي القــرآين واتســاع 

م وبــذلك يقبلــون علــى تطبيقــه بيقــني واقتنــاع ويقدمونــه للنــاس علــى  موضوعاته لكل شــئون حيــا

  .األرض احلق الوحيد يفمعرفة وجتربة ويبذلون يف سبيله النفس والنفيس عن رضا وطواعية ألنه 
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ــذا  بــل إن الــدنيا كلهــا يف حاجــة إليــه وبــذلك ينقــذ املســلمون أنفســهم والعــامل كلــه مــن ورائهــم 

  اهلدي القرآين اجلامع.

  لًثا: من الفوائد العظمى للتفسري املوضوعي يف هذا العصر:

له القر  - ً يف األرض مل ينل ما  آن الكرمي من صيل الدراسات القرآنية والعلمية فمن املقرر أن كتا

عنايــة ودراســة وقــد بــذل علمــاؤ مــن قــدمي جهــوًدا خارقــة خلدمــة الكتــاب الكــرمي غــري أن القــرآن 

الكرمي من السعة واالستبحار حبيث ال تنفد معانيه بل جند علماء جيدون فيها جديًدا يف كــل عصــر 

ــه مــن كنــوز القــرآن الكــرمي وهــذا ــوان  ورمبــا أرىب الالحــق علــى ســابقه مبــا يفــتح هللا ل معــىن جتــدد أل

ذا اللــون عظــيم األثــر يف إبــراز علــوم قرآنيــة جديــدة هلــاإلعجاز القرآين بتجــدد الزمــان ممــا قــد جيعــل 

ذن هللا وهذا ليس بعيب علــى الســابقني  فقــد مهــدوا أكنــاف  ودفعها حنو التأصيل واالكتمال 

اء وإمنــا العيــب علــى الالحقــني أن رضــوا العلــم ومجعــوا شــتات املســائل وتركــوا ملــن بعــدهم إمتــام البنــ

  .)١(لقعود مع اخلالفني

 

ت  هالضابط األول: إحكام فهم تفسري الظاهر قبل التعرض للمعــاين الباطنــ وذلــك مبعرفــة تفســري اآل

  ودراسة التفسري املأثور أوًال. وأسباب النزول

قبــل االســتنباط واالجتهـــاد وهــي أربعــة طــرق عنـــد  الضــابط الثــاين: أن يعتمــد أفضــل طـــرق التفســري

لقـــرآن لســـنة -علمـــاء التفســـري: أن يفســـر القـــرآن  قـــوال الصـــحابة -مث  قـــوال التـــابعني -مث  , مث 

لقرآن هــو أعلــى مراتــب التفســري وأصــدقها إذ ال أحــد أعلــم بكــالم هللا مــن هللا  ويعترب تفسري القرآن 

  ر.وما ُأمجل يف موضع فصل يف موضع آخ

مث املقتضــب مــن قــوة  -الضابط الثالث: األخذ مبطلق اللغة مث بلغة الشرع املقتضى من معــىن الكــالم

  :)٢(وقد جعل ابن عباس التفسري على أربعة أوجه الشرع

                                                             

   إىل التفسري املوضوعى ، عبد الستار فتح هللا سعيد. كتاب املدخل  )١(
  ٩٢مقدمة ىف أصول التفسري, ابن تيمية ص ) ٢(



 
  - ٣٩ -  التمهيد هداية املنان يف مراد سور القرآن

 تفسري تعرفه العرب من كالمها.  ) أ

  تفسري ال يعذر أحد جبهالته.   ) ب

 العلماء. هتفسري يعلم   ) ج

  تفسري ال يعلمه إال هللا.   ) د

بـــل يفســـره  وال يطـــوع النصـــوص علـــى حســـب هـــواه وفكـــرهرابـــع: أال يفســـر القـــرآن برأيـــه الضـــابط ال

لــرأي احملمــود إن كــان املفســر جامًعــا للعلــوم الــيت حيتــاج إليهــا املفســر مــن علــوم اللغــة العربيــة وعلــم 

(وهي أصول التفسري وأصول الفقه وأصول احلديث وأصــول الفهــم) وعلــوم القــرآن والســرية األصول 

  فضًال على الشروط األخالقية من صحة االعتقاد والرباءة من البدع واألمانة العلمية.ة النبوي

ــا أو حيــرم  ــدين أو حيــل حراًم الضــابط اخلــامس: ال ميــس االجتهــاد أو االســتنباط أصــًال مــن أصــول ال

  حالًال.

 

موعــة أســس وقواعــد متثــل النظريــة أسس هذا البحث (هدايــة املنــان يف مــراد ســور القــرآن) علــى جم -

  هللا وهي:بعون اليت ُبين عليها 

 

متماسكة  موضوعية  القـاعدة: (إن السورة الواحدة في القرآن الكريم لتأتلف عناصرها في وحدة  

قول الدكتور عبد هللا ي محكمة وفي نظم متين ال يختلج وال يضطرب متصل ومترابط حول هدف عام)

ليفــه  "النبــأ العظــيم"دراز يف كتابــه  حــول هــذه القاعــدة: "فــإن كنــت قــد أعجبــك مــن القــرآن نظــام 

ـــوع  ـــث املوضـ ـــن حيـ ـــث الالبيــــاين يف القطعــــة مـ ـــر إىل الســــورة مــــن حيـ ــمَّ إىل النظـ ــد بطبيعتــــه فهلــ واحــ

وأمــا  ,عجــاب واإلعجــازاملوضوعات شىت والظروف متفاوتة لرتى من هذا النظام ما هــو أدخــل يف اإل

ي يــد وضــع بنيانــه؟ وعلــى أي عــني صــنع  أنت فأقبل بنفسك علــى تــدبر هــذا الــنظم الكــرمي لتعــرف 

ــَر ِذي ِعــَوجٍ نظامــه؟ حــىت كــان كمــا وصــفه هللا عــز وجــل ﴿ ــا َغيـْ ــْرآً َعَربِي عمــد إىل ا ]٢٨الزمــر: [﴾قـُ

ا يف القــرآن فهــي مجهرتــه وَتنقَّــل ســورة مــن تلــك الســور الــيت تتنــاول أكثــر مــن معــىن واحــد ومــا أكثرهــ
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بفكرتــك معهــا مرحلــة مرحلــة مث ارجــع البصــر كــرتني: كيــف بــدأت؟ وكيــف ختمــت؟ وكيــف تقابلــت 

ا بنتائجهـــا ووطئـــت  ـــا وتعانقـــت؟ وكيـــف ازدوجـــت مقـــدما أوضـــاعها وتعادلـــت؟ وكيـــف تالقـــت أركا

ا أُوالها آلخرها, إن معاين السورة الواحدة تتسق يف السورة كما تتسق ا حلُُجرات يف البنيان, ال بل إ

لتلـــتحم فيهـــا كمـــا تلـــتحم األعضـــاء يف جســـم اإلنســـان يســـري يف مجلـــة الســـورة اجتـــاه معـــني وتـــؤدي 

خــذ اجلســم قواًمــا واحــًدا ويتعــاون جبملتــه علــى أداء غــرض واحــد مــع  مبجموعهــا غرًضــا خاًصــا كمــا 

  .)١(اختالف وظائفه العضوية"

يف كتــاب (قاعدة (متاسك بنيان السورة حول هــدف عــام) بعــدما قــرأ  ويؤكد الدكتور منري الغضبان  -

لــذكر الزهــراوين  الطُّــَولفقــال رمحــه هللا: (لقــد كنــت أقــرأ الســور  )ظــالل القــرآن يف القــرآن وأخــص 

ا متاًمــا مثــل رجــل دخــل يف  ا وأضيع يف متاها البقرة وآل عمران فال أكاد أجد خطًا يربط بني جزئيا

على خمططها فهو جيــوب فيهــا كلهــا دون أن يصــل إىل بغيتــه أو الــدار الــيت يريــدها أو بلدة ومل يتعرف 

رأى بناء ضخًما مل ير هندسته اليت قام عليها فال يدرك شيًئا من مجال البناء وفن املعمــار فيــه ولكــين 

عنــدما قــرأت "يف ظــالل القــرآن" أحسســت بعظمــة البنــاء وروعتــه والــذي يســتعرض املخطــط الكلــي 

ــا املناســب هلــا فلكــل ســورة هــدف عــام وهــدف خــاص  للسورة يســتوعب بعــدها كــل أجزائهــا يف مكا

  )٢(وحمور تدور عليه أحداث هذه السورة".

منوذج متاسك بنيان سورة البقرة حول هدف عام يقول الدكتور دمحم عبد هللا دراز يف مقدمة وحول  -

ن كافــة وهــي أكثرهــا مجًعــا للمعــاين املوضــوعي لســورة البقــرة (نعــرض عليــك أطــول ســور القــرآ هتفســري 

املختلفة وهي أكثرها يف التنزيل جنوًما وهي أبعدها يف هذا التنجيم تراخًيا تلك هي ســورة البقــرة الــيت 

ومثــانني جنًمــا وكانــت  نيًفــامجعت بضًعا ومثانني ومــائيت آيــة وحــوت فيمــا وصــل إلينــا مــن أســباب نزوهلــا 

الســورة عرًضــا واحــًدا نرســم بــه خــط ســريها إىل  كرض عليــالفــرتات بــني جنومهــا تســع ســنني عــدًدا نعــ

غايتها ونربز به وحدة نظامها املعنوي يف مجلتها لكي ترى يف ضوء هذا البيان كيف وقعت كل حلقــة 

                                                             

  ١٥٧, ١٥٦, ١٤٥كتاب "النبأ العظيم", د. دمحم عبد هللا دراز, ص )١(
  ٨ص -د. منري دمحم الغضبان -مقدمة املنهج احلركي للسرية النبوية )٢(



 
  - ٤١ -  التمهيد هداية املنان يف مراد سور القرآن

موقعها من تلك السلسلة العظمى وحنن ذاكرون لك اآلن منوذًجا لو وضعته نصب عينيك واحتذيتــه 

  .)١(يف دراستك و التوفيق) يف سائر السور لكان ذلك نعم الدليل

 

القـاعدة: (إن اسم السورة يمثل ملخص الهدف العام الذي تدور حوله السورة فـاسم السورة  

  بمثابة عنوان الدرس ورمز لمراد السورة ومدلول لمحورها الرئيسي).

ذن هللا وهو:والسؤال الذي نبدأ به تفسري هذه القاعدة و  -   برهان صحتها 

ــا الــوحي أم توفيقيــة اجتهــد فيهــا رســول هللا  - أو الصــحابة  هل أمساء سور القــرآن توقيفيــة نــزل 

  رضوان هللا عليهم؟

مل جيتهــد فيهــا أحــد نزلــت مــن عنــد هللا  واإلجابة: أن أمساء سور القــرآن نزلــت توقيفيــة علــى النــيب 

ـــا الـــوحي األمـــني قـــال تعـــاىل: ـــَزَل بِـــِه الـــرُّوُح اْألَِمـــُني ١٩٢َوِإنَّـــُه لََتنزِيـــُل َربِّ اْلَعـــاَلِمَني ﴿﴿ ونـــزل  ﴾ نـَ

ْلبِـــَك لَِتُكـــوَن ِمـــَن اْلُمنـــِذرِينَ ١٩٣﴿ ــٰى قـَ  فقـــد ورد أن الرســـول  ]١٩٤-١٩٢الشـــعراء: [﴾﴾ َعَل

ل يقــو  )٢(كلما أنزل عليه شئ من القــرآن أمــر بكتابتــه ويقــول للصــحابة : "ضــعوا هــذه ىف ســورة كــذا"

ــه لقــول ةللصــحاب ت يف  الرســول : "ضــعوها يف موضــع كــذا, انتب (مــن ســورة كــذا) أي وضــع اآل

ســم كــذا إذن فلــيس هنــاك أي مســاحة لالجتهــاد  ألمر من هللا يف السورة احملددة واملعرفــة  موضعها 

عرفًــا تنــزل وامسهــا مُ كانت ومن األحاديث الشريفة اليت تبني أن السورة   ,البشري حول تسمية السورة

    -:مع نزوهلا على النيب 

سورة املائدة وهو راكب على قال: "أنزلت على رسول هللارضى هللا عنه عن عبد هللا بن عمرو  -

  . )٣(راحلته فلم تستطع أن حتمله فنزل عنها"

                                                             

  ١٦٥, ١٦٠, ١٥٩ص -هللا درازد. دمحم عبد  -كتاب النبأ العظيم )١(
  ٢٣٦ص  –انظر الربهان ىف علوم القرآن للزركشى ) ٢(
  )٢/١٧٦أخرجه أمحد يف مسنده () ٣(



 التمهيد  املنهج احلركي للقرآن - ٤٢ - 

نزلت سورة األنعام معهــا موكــب :« أنه قال: قال رسول هللا رضى هللا عنه وعن أنس بن مالك  -

ــم تــرتج ورســول هللامن املال لتســبيح واألرض  (صــلى هللا عليــه ئكة سد ما بني اخلافقني هلم زجل 

  .)١(»يقول: سبحان هللا العظيم سبحان هللا العظيموسلم) 

ــا الــروح األمــني كمــا نــزل  - و بعد إثبات أن أمساء سور القــرآن توقيفيــة مــن عنــد هللا عــز وجــل نــزل 

ت على رسول هللا     القارئ: انتباهتثري أن نطرح جمموعة من األسئلة لعلها يبقى لنا آل

هل اسم الســورة لــه رمزيــة أو داللــة يشــري إليهــا؟ وهــل الســم الســورة عالقــة مبوضــوع الســورة؟ هــل  -

لتوبــة؟ والســورة الوحيــدة الــيت تســمى  اجلهــادتــدبرت ذات مــرة ملــاذا ســورة تتحــدث عــن  تســمى 

ــ ســم نــيب الرمحــة دمحم  ر انتباهــك أن بعــض ال؟ وهــل أعملــت عقلــك تتحــدث عــن القت أو أ

أمســاء ســور القــرآن مل يــرد ذكــر اســم الســورة فيهــا إال يف آيــة واحــدة فقــط مثــل ســورة (العنكبــوت) 

ذا االسم؟   ورغم ذلك مسيت السورة 

وحيث أننا مطالبون بتدبر القرآن وسوره وتعلمه وفهمه كما ذكر يف مقدمــة البحــث لــذلك فحــري  -

لنظــرة الكليــة هلــا مث بنــا أن نتفكــ ر يف موضــوع كــل ســورة وحمورهــا الرئيســي وهــدفها العــام وذلــك 

دف السورة العام.   علينا أن نرجع البصر للتفكر يف اسم السورة ومدلوله وعالقته 

ا ولكن هذا املفهوم غري صحيح يف كثري  - غلبها أو أغر وقد ذكر بعض العلماء أن السور تسمى 

رة كســورة (يــونس) مل يــذكر اســم (يــونس) إال يف آيــة واحــدة فلــيس أغلبهــا مــن ســور القــرآن فســو 

ــا فقصــة غــرق فرعــون وجنــاة  فقصــة نــوح وموســى عليهمــا الســالم جــاءت أطــول منهــا وليســت أغر

ذه الكيفية إال يف هذه السورة من القرآن. يت  ا فلم    بدنه أغر

 

 ) ـــا ت  عزوجـــل ودالئـــل ١٠٩ســـورة يـــونس ســـورة مكيـــة عـــدد آ ) آيـــة ، تعرفنـــا فيهـــا اآل

ــة ( تـــه ىف الكـــون وقدرتـــه وتـــدبريه لألمـــر وذلـــك مـــن أول الســـورة حـــىت اآليـ ) مث ٧٠توحيـــده وآ

تســتعرض الســورة بعــد ذلــك قصــتني لنبيــني مــن أنبيــاء هللا األوىل لنــىب هللا نــوح عليــه الســالم مــع 

                                                             
  )٢/٤٧٠) والبيهقي يف الشعب (٦/٢٩٢أخرجه الطرباين يف األوسط ( )١(



 
  - ٤٣ -  التمهيد هداية املنان يف مراد سور القرآن

ت والثانيــة لنــىب هللا موســى عليــه الســالم مــع قومــه ىف مواجهــة فرعــون قو  مه وذلك ىف (ثالث) آ

ليقــني ىف مــنهج القــرآن  ومالئه وذلك ىف (تسع عشرة )آية مث يتوجــه اخلطــاب بعــدمها للنــىب ملسو هيلع هللا ىلص 

ليــه الســالم وأنه حيمل احلق من ربه مث جتئ ىف وسط هذا اخلطاب آية وحيــدة لقصــة قــوم يــونس ع

ت الــىت تليهــا علــى أن اإلميــان بيــد ٩٨(صاحب اسم السورة) وهى اآلية رقم ( ) مث تتحدث اآل

ليقــني ىف جمــئ أمــر هللا وتدخلــه  هللا وحده مث ختتم السورة بتوجيه للنىب ملسو هيلع هللا ىلص وكل من حيمل دعوته 

 للفصل بني احلق والباطل مث تنتهى سورة (يونس).

 الوصول للوحدة املوضوعية الىت تربط أجزاء السورة لوجد بعون هللا وتوفيقــه مــايلى  وإذا حاولنا

: 

القصــتان (نــىب هللا نــوح وموســى عليهمــا الســالم) يظهــر فيهمــا بوضــوح : قــوة التوكــل علــى هللا  )١

ْذ قَــاَل َواْتــُل َعلَــْيِهْم نـَبَــَأ نُــوٍح إِ  ﴿عزوجل متمثًال ىف حتدى نوح عليه السالم لقومــه ىف قولــه تعــاىل 

ْلــُت فَــَأمجِْ  َِّ تـَوَكَّ َعلَــى ا َِّ فـَ ِت ا َ َِ ــْوِم ِإْن َكــاَن َكبُـــَر َعلَــْيُكْم َمَقــاِمي َوتَــْذِكِريي  َ قـَ ُعوا َأْمــرَُكْم ِلَقْوِمِه 

ـــًة مثَُّ اْقُضـــوا ِإَيلَّ َوَال تـُْنِظـــُروِن  ــْن َأْمـــرُُكْم َعَلـــْيُكْم ُغمَّ : ســـورة يـــونس[ ﴾)٧١(َوُشـــرََكاءَُكْم مثَُّ َال َيُكـ

لتوكــل علــى هللا عزوجــل أمــام بطــش فرعــون ،  ]٧١ كمــا ىف دعــوة موســى عليــه الســالم لقومــه 

ـــُتْم ُمْســـِلِمَني (وإجرامـــه  َعَلْيـــِه تـَوَكَّلُـــوا ِإْن ُكنـْ َِّ فـَ ِ ـــُتْم  ـــُتْم َآَمنـْ َ قـَـــْوِم ِإْن ُكنـْ ) ٨٤﴿ َوقَـــاَل ُموَســـى 

ـــ ْلَن َِّ تـَوَكَّ ـــى ا ـــاُلوا َعَل ـــْوِم الظَّـــاِلِمَني (فـََق ـــًة لِْلَق َن ــا ِفتـْ ـــا َال َجتَْعْلنَـ ـــْوِم ٨٥ا رَبـََّن ـــَن اْلَق ـــَك ِم ـــا ِبَرْمحَِت ) َوجنََِّن

 اْلَكاِفرِيَن ﴾ سورة يونس.

ــه وبيــان مشــيئته القــاهرة  )٢ تعريــف صــدر الســور وأوهلــا  عزوجــل هــذا التعريــف بصــفاته وقدرت

معــىن علــى مــن تتوكــل ألن العبــد كلمــا كــان ــدف إىل غــرس  ]،٣[ يــونس : (ذلكــم هللا ربكــم)

 .)١( أعلم وأعرف كان توكله أصح وأقوى كما قال ابن القيم ىف املدارج 

ــا القريــة الوحيــدة الــىت آمنــت  )٣ قصــة يــونس وقومــه بعــد الرجــوع للتفســري وقصــص األنبيــاء جتــد أ

م مث عودتــه إلــيهم بعــد جنــاة هللا لــه  بكاملها ىف غياب نبيها الذى غادرها مغاضبًا علــى عــدم إميــا

مــا  أن اإلميــان بيــد هللا عزوجــل فــأدِ  :من عقوبة سجنه ىف بطن احلوت وكــأن الرســالة بوضــوح هــى

                                                             

ذيب مدارج السالكني ١(    .٢٩٣ابن قيم اجلوزية ص  –) 



 التمهيد  املنهج احلركي للقرآن - ٤٤ - 

عليك وبلغ مامعك من احلق واصرب حىت حيكم هللا وهذا صــميم التوكــل علــى هللا عزوجــل الــذى 

ـــــيئته  ــ ــ ــ ــ ــــ ــــان مبشـــ ــ ـــ ــــ ــــ ــ ــــة واإلميـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــا واهلدايــ ــــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــور كلهـ ــــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــد األمـ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــده مقاليـــــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ـــده وحــــ ــــ ــ ــ ــ ـــ   بيــــ

يًعــا َأفَأَنْــَت ُتْكــرُِه النَّــاَس َحــىتَّ َيُكونُــوا ُمــْؤِمِنَني ﴾ ﴿ َولَــْو َشــ اَء رَبُّــَك َآلََمــَن َمــْن ِيف اْألَْرِض ُكلُُّهــْم مجَِ

 .]سورة يونس[

  (يــونس) ومن هذا نصل بعون هللا وتوفيقــه إىل أن الوحــدة املوضــوعية الــىت تــدور حوهلــا ســورة

ا املوضوعية.ن اسم (يونأهى : "التوكل على هللا عزوجل " و   س) يرمز ويعرب عن وحد

  وخبصـــوص هـــدفها العـــام فننظـــر إىل الســـورة الســـابقة هلـــا (ســـورة التوبـــة ) والـــىت حتـــدثت عـــن

لــدعوة للتوكــل علــى هللا "احلــث علــى اجلهــاد وعــدم القعــود عنــه  "موضــوع : ــا  وختمــت آ

هيـــل الزم للجهـــاد ىف ســـبيل هللا فقالـــت آ  ،عزوجـــل واالســـتعانة بـــه ت ســـورة كـــأهم  خـــر آ

ــَو َربُّ اْلَعــْرِش اْلَعِظــيِم التوبــة  ــِه تـَوَكَّْلــُت َوُه ــَه ِإالَّ ُهــَو َعَلْي َُّ َال ِإَل ــْل َحْســِيبَ ا ــِإْن تـََولَّــْوا فـَُق ﴿ َف

خــذ خــط اليقــني ىف  ﴾)١٢٩( أما السورة الالحقة بسورة يــونس وهــى (ســورة هــود) جنــدها 

الــذى ورد ىف أواخــر  ،ل احلــق وأهــل الباطــلتــدخل هللا عزوجــل وجمــئ حكمــه وفصــله بــني أهــ

تلـــف عناصـــر الســـورة  ترتيـــبىف  اإلشـــارة اليـــه لرتتـــبط الســـورتني(يـــونس)  بـــديع ، وهكـــذا 

الواحدة وتتعانق ىف أوهلا مع السورة الســابقة هلــا وتــرتابط ىف أواخرهــا مــع الســورة الالحقــة هلــا 

َِّ َلَوَجــُدوا ِفيــِه ﴿ َأفَــَال يـََتــَدبـَُّروَن اْلُقــرْ ىف ترتيــب حمكــم متماســك  َآَن َولَــْو َكــاَن ِمــْن ِعْنــِد َغــْريِ ا

    )﴾٨٢اْخِتَالفًا َكِثريًا (

 

القـاعدة: (إن سور القرآن جمعت ورتبت في بنيان مرصوص واحد يشد بعضه بعًضا في التقسيم  

  عام متصل من الفـاتحة إلى الناس).والتنسيق ألداء غرض  

بت  -  , الرقــاع هــي: اجللــود,)١(نؤلف القــرآن مــن الرقــاع): (كنا عند رسول هللا قال زيد بن 

تــه حســب إرشــاد النــيب  مــر مــن هللا تبــارك وتعــاىل  فهذا التأليف يعين مجع القرآن وترتيــب آ و

                                                             

  ح على شرط الشيخني ومل خيرجاه, هذا حديث صحي٢٤٩, ص٢املستدرك, ج )١(



 
  - ٤٥ -  التمهيد هداية املنان يف مراد سور القرآن

اتفــق العلمــاء أن مجــع القــرآن (تــوفيقي) وهلــذا  )الفتح(كما صرح بذلك احلافظ بن حجر يف كتابه 

مــر ووحــي مــن هللا :يعين ذه الطريقة اليت نراه عليها اليوم يف املصاحف إمنا هــو  ، وعــن أن ترتيبه 

: أن جربيــل كــان يعارضــىن القــرآن كــل ســنة إيلَّ ة رضى هللا عنهما : أسر النىب ملسو هيلع هللا ىلص معائشة عن فاط

ومــن الطبيعــى أنــه ملسو هيلع هللا ىلص كــان يتبــع ىف هــذا  )١(وال أراه إال حضــور أجلــى"وأنــه عارضــىن العــام مــرتني 

  العرض ترتيبا معيناً وأن هذا الرتتيب هومامسعه منه الصحابة وهو ماسار عليه مصحف عثمان.

  والسؤال هنا ملاذا اختلف الورود التنزيلي لسور القرآن عن الرتتيب النهائي للمصحف؟ -

ذن هللا حتتــاج لشــرح أوجــه االخــتالف بــني دواعــي الرتتيــب النــزويل عــن دواعــي الرتتيــب واإلجابة  -

َوقَــاَل الَّــِذيَن َكَفــُروا لَــْوَال النهائي وأما عن دواعي وأسباب الورود التنزيلــي املــنجَّم يقــول هللا تعــاىل ﴿

ِلَك ِلنُـثَبِّــَت بِــهِ  ــَؤاَدكَ  نُــزَِّل َعَلْيــِه اْلُقــْرآُن ُمجَْلــًة َواِحــَدًة  َكــذَٰ ــْرتِيًال  فـُ رتلنــاه  ]٣٢الفرقــان: [﴾ َورَتـَّْلَنــاُه تـَ

فــالقرآن الكــرمي مل ينــزل مجلــة واحــدة بــل كــان يتنــزل آحــاًدا مفرقًــا علــى  ,أي: فرقنــاه آيــة بعــد آيــة

حسب الوقــائع والــدواعي املتجــددة مــن احلــوادث وامللمــات واألســباب العامــة واخلاصــة فجعــل هللا 

 علـــى أحـــوال اجلماعـــة املســـلمة األوىل ومصـــاحلهم الشـــرعية وحتقيـــق عـــز وجـــل إنـــزال كتابـــه جـــارً 

ا يف األرض فكان من هذه الدواعي واألسباب:   -مهمتهم املكلفني 

ت مــن القــرآن عنــد اآلحيث نزلت  ومن معه من املؤمنني التثبيت وزوال دواعي القلق للنيب  .١

زًال قبل ذلك مجلة واحدة.حدوث مناسبات حمددة مما يكون له وقع عظيم أبلغ مما لو ك   ان 

ول بتوجيهــات مباشــرة عنــد حــدوث خمالفــات أو ظهــور خلــل أو احنــراف  .٢ ــة أول  الرتبيــة والتزكي

فلما اختلف املؤمنون وتنازعوا حول األنفال وتوزيعها بعد نصر بدر نزلت سورة األنفــال تعــاتبهم 

وأال ينســوا أن هللا عــز وجــل هــو وتربيهم على أنه ما كان هلــم أن يتنــازعوا حــول عــرض مــن الــدنيا 

  صاحب الفضل عليهم يف النصر على املشركني.

بناء اجلماعة املسلمة األوىل وفق مقتضــيات احلركــة الواقعيــة فــافرتق الــورود التنزيلــي إىل مــرحلتني  .٣

ـــل  ــز علـــى التأهي ــع الرتكيـ ــال مـ لقتـ ـــة عـــدم اإلذن  ــة املرحلـــة املكي املكـــي واملـــدين فاقتضـــت طبيعـ

                                                             
   ) أخرجه البخارى عن مروق رضى هللا عنه .١(
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لقتــال العقدي وبناء  هلجرة مث األذن  (ال إله إال هللا) يف نفوس وقلوب طليعة املؤمنني مث األذن 

  كافة.  مث األمر بقتال من قاتلهم مث األمر بقتال املشركني

بنــاء النظــام الــواقعي الــذي يتمثــل يف هــذا الــدين يف املرحلــة املدنيــة مــن خــالل إنشــاء هيكــل هــذا  .٤

ــا علــى التــدرج يف التشــريعات واألحكــام حــىت اكتمــل التشــريع ومت الــدين  النظــام وتفصــيالته مبنًي

وقامت الدولة املسلمة األوىل وأقيم هذا النظام الواقعي يف حياة الناس وأصبح املســلمون يف كــل 

 بقاع األرض بعدما كانوا بضعة عشرات يف املرحلة األوىل لنزول القرآن.

 

لتنجــيم لطبيعــة القــرآن نفســه تلــك الطبيعــة الواقعيــة احلركيــة إذن اتصــف الــورو  - د التنزيلــي للقــرآن 

فهو واقعي يف التعامل مع الواقع وليس مع فروض نظريــة جمــردة وحركــي يف مباشــرة األحــداث أول 

ت سورة التوبة على سبيل املثال نزل جزء منها قبــل جتهيــز  ول عقب كل حدث أو يف أثناءه كآ

ت نــزل بعــد العــودة إىل املدينــة ،جيش العسرة  وكــذلك وجزء منها نــزل أثنــاء الغــزوة وجــزء مــن اآل

يتعامــل مــع واقــع األمــة املســلمة يؤكد طبيعــة القــرآن الواقعيــة واحلركيــة فهــو الرتتيب النهائي للقرآن 

بــت ودليــل  ،يف كــل زمــان ومكــان إىل يــوم القيامــة حيــث يعطــي هــذا الرتتيــب النهــائي مــنهج ســري 

مرن ســواء أكانــت هنــاك دولــة وخالفــة مســلمة (مــا اســتمر عليــه املســلمون ثالثــة عشــر قــرً  هداية

يـــة ابعـــد اكتمـــال الرتتيـــب النهـــائي لكتـــاب هللا) أو ســـواء ســـقطت هـــذه الدولـــة املســـلمة وفقـــدت ر 

مبــادئ  ضــدوذلــك أن الــورود التنزيلــي تعامــل مــع خطــط مرحليــة زمانيــة ولــيس  ،اخلالفــة املســلمة

لقتا تناقًضــا مــع املبــادئ  ولــيس ،حركيــة واقعيــة ل مل يصرح به يف مكــة لــيس إال مقتضــياتفاإلذن 

 بـــادئاملفبواعـــث اجلهـــاد مـــن  األصـــلية يف هـــذا الـــدين كمـــا يقـــول األســـتاذ ســـيد قطـــب رمحـــه هللا:

وجود الفئة الكــافرة بلعقيدة وإعماًال لسنة التدافع بني احلق والباطل ل اإقرارً  املستقرة يف هذا الدين

لــذلك فــالقرآن املــنجَّم تعامــل مــع مراحــل يف خطــة  )١(وصول البالغ املبني جلمهــور العــاملنيلائلة احل

رت املبــادئ واكتمــل التشــريع وقــام النظــام ببنيانــه املتكامــل قطويلة أما وقد أقرت هذه اخلطــة واســت

يبــه النهــائي وأقيمت العقيدة يف دنيا الناس فكان البد وهللا بكل شيء عليم أن يقدم القــرآن يف ترت
                                                             

    ٧٣) معامل على الطريق سيد قطب ص ١(



 
  - ٤٧ -  التمهيد هداية املنان يف مراد سور القرآن

الداللــة العامــة خلــط املــنهج احلركــي الثابــت الطويــل ويرســم للمــؤمنني يف كــل أرض ومكــان ويف كــل 

م معــامل جيل وزمان معامل الطريق واضــحة ال  إلقامة الدين وتقرير العقيدة يف نفوس الناس ويف حيــا

الســبيل و  هــا واضــحةفيهــا واضــحة واألهــداف فيلبس فيها وال غموض من الفاحتة إىل الناس الغاية 

علــى أنــواع البيــان هــذا يف حالــة غيــاب صَّ معلومة واملهمة مفَ  وإزالتهااملعوقات معروفة مستبني و  لة 

يكلـــه  حاكميـــة هللا يف األرض أمـــا يف حـــال قيامهـــا فاملبـــادئ مســـتقرة والتشـــريع مكتمـــل والنظـــام 

  شيء عليم.وهللا بكل  وتفصيالته منتظم بقي السري عليه كما حيبه هللا ويرضى

وسبحان العليم اخلبري الذي أنزل هــذا القــرآن هدايــة للنــاس عامــة وهدايــة للمتقــني طليعــة املــؤمنني  -

ت القــرآن تنــزل تتعامــل مــع واقعيــة اجلماعــة املســلمة  خاصة وسبحان احلكيم اخلبري الذي جعــل آ

ت ترتب وجتمع يف نظم حمكــم ل تتعامــل مــع واقعيــة األوىل لتقيم الدين يف األرض مث جعل نفس اآل

ــر  آ﴿طليعــة املــؤمنني يف كــل زمــان ومكــان لتقــيم الــدين يف األرض وهــو القائــل يف حمكــم التنزيــل  ل

ــريٍ  ــَلْت ِمــن لَّــُدْن َحِكــيٍم َخِب ــُه مثَُّ ُفصِّ ُت َ ــاٌب ُأْحِكَمــْت آ تــه أي: ]١هــود: [﴾ِكَت ُنظمــت أحكمــت آ

واستمع هلــذه الكلمــات للــدكتور دمحم عبــد  ,فرقت يف التنزيلمث نظًما حمكًما رصيًنا مث فصلت أي: 

هللا دراز حــول إحكــام الصــنعة بــني الــورود التنزيلــي املُــنجَّم بــل مــا مهــد لــه مــن أســباب النــزول مث 

ائية حمكمة للرتتيب النهائي لكتاب هللا فيقول رمحه هللا:   التقسيم والرتتيب لرتسم خطة 

ت والسور مل تتخذ يف ورودها التنزيلي سبيل أنك ها الذي اتبعته يف وضعها الرتتييب فلو "اآل

مــا مهــد هلــا مــن أســباب نزوهلــا لوجــدت أن لكــل جنــم نظــرت إىل نظرت إىل هذه النجوم عند تنزيلهــا و 

إليه سابًقا أو الحًقا وحدد له مكان معني يف داخــل ذلــك  ويسياج خاص  ُأعدَّ له منها ساعة نزوله

ــذا  الــنجم مــثًال عنــد نزولــه أن يوضــع يف ختــام ســورة كــذا والــنجم الســياج متقــدًما أو متــأخًرا فيــؤمر 

يت بعــد حــني لرأيــت مــن خــالل هــذا التوزيــع الفــوري أن  صــدر الــذي بعــده يــؤمر أن جيعــل يف ســورة 

 قهنالك خطة تفصيلية شاملة قد رُمست فيها مواقع النجوم كلهــا مــن قبــل نزوهلــا بــل مــن قبــل أن ختلــ
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ا بــل مــن قبــل أن تبــدأ األطــ ا وأن هــذه اخلطــة الــيت رمســت علــى أدق أسبا وار املمهــدة حلــدوث أســبا

  .)١(احلدود والتفاصيل قد أبرمت وأخذ كل جزء منها موقعه مبيزان وقدر"

يقــول الفخــر الــرازى : "كمــا أن القــرآن معجــز حبســب فصــاحة ألفاظــه وشــرف معانيــه فهــو أيضــاً  -

ته"   .  )٢(معجز حبسب ترتيب ونظم آ

كامل التقسيم والتبويب حمكم التنســيق والرتتيــب مــرتابط  ترتيبه النهائي كالديوان  نعم إن القرآن يف -

خطـــة تفصـــيلية شـــاملة لألمـــة املســـلمة منهًجـــا واقعيًـــا حركيًـــا و متماســـك يف مجلتـــه وتفصـــيله ليقـــدم 

لفــالح دليــل طريــق اللبشــرية مجعــاء إىل يــوم القيامــة يقــدم  بــل يف احلقيقــةللنجــاح يف أداء مهمتهــا 

  دة يف الدنيا والنجاة والفوز يف اآلخرة.والسعا

ذن هللا - ــرآن)  ــور القـ ـــة املنــــان يف مـــراد سـ فهـــم هـــذه اخلطــــة  هــــو إن دور يف هـــذا البحـــث (هداي

يتمثــل يف الــذي للقــرآن الكــرمي  ركــياحلنهج امل واستخالصه وتقدميه يف صورة هذا املنهج واستنباط

هلــذا اخلــط العــام تقســيم وتبويــب علــى و ب هللا خط عام متصل ومرتابط وفــق الرتتيــب النهــائي لكتــا

هيئــة سالســل كــربى جتمــع كــل جمموعــة ســور متصــلة يف أهــدافها العامــة مــع تقســيم هــذه السالســل 

قـــات صـــغرى حتتـــوي الباقـــة منهـــا علـــى ســـورتني أو ثـــالث أيًضـــا تشـــرتك يف  الكـــربى إىل جمموعـــة 

(املـــنهج احلركـــي للقـــرآن  :ج لنـــاهـــذه الســـور والباقـــات والسالســـل لتخـــر  لتـــأتلفحماورهـــا اخلاصـــة 

(حتقيــق مهمــة األمــة املســلمة: إقامــة حاكميــة هللا الكرمي) والــذي ميثــل البصــائر والــدليل ملعــامل طريــق 

ــٌني ﴿﴿ عــز وجــل يف األرض) ــاٌب مُِّب ــَن اللَّـــِه نُــوٌر وَِكَت ــْد َجــاءَُكم مِّ ــَع ١٥َق َب ــِه اللَّـــُه َمــِن اتـَّ ﴾ يـَْهــِدي ِب

ـــ ـــُبَل السَّ ـــَوانَُه ُس ـــِديِهْم ِإَىلٰ ِصـــَراٍط مُّْســـَتِقيمٍ ِرْض ـــِه َويـَْه ِِْذِن ــوِر  ـــاِت ِإَىل النُّـ ـــَن الظُُّلَم ﴾ َالِم َوُخيْـــرُِجُهم مِّ

َ ﴿،]١٦-١٥املائدة: [ َهــا َوَمــا َأ قَــْد َجــاءَُكم َبَصــاِئُر ِمــن رَّبُِّكــْمَ َمــْن أَْبَصــَر َفِلنَـْفِســِه َوَمــْن َعِمــَي فـََعَليـْ

  .]١٠٤نعام: األ[﴾َعَلْيُكم ِحبَِفيظٍ 

 قاعــدة تــرابط الســور يف الرتتيــب النهــائي ألداء غــرض عــام متصــل وهــو:ضرب منوذج مصغر علــى  •

  ارتباط سوريت الفيل وقريش يف الرتتيب النهائي: 
                                                             

  بتصرف يسري ١٥٢, ص١٥١ص -د. دمحم عبد هللا دراز -كتاب النبأ العظيم) ١(
   الفخر الرازى  –) التفسري الكبري ٢(



 
  - ٤٩ -  التمهيد هداية املنان يف مراد سور القرآن

يف تفســريه الصــويت للجــزء الثالثــني حــول الــربط بــني هــاتني  رمحــه هللا يقــول الشــيخ الشــعراوي

  السورتني:

ة الفيـــل بتســـع ســـور ورغـــم ذلـــك رتبـــت يف املصـــحف بعـــدها "ســورة قـــريش نزلـــت بعـــد ســـور 

مباشـــرة فالنســـق النـــزويل غـــري النســـق الرتتيـــيب يف املصـــحف حيـــث النســـق النـــزويل ألحـــداث وقعـــت 

ت أم النسق الرتتييب النهائي يف املصحف هــو النســق الــذي كــان عليــه القــرآن  تتطلب نزول هذه اآل

  .يف أم الكتاب يف اللوح احملفوظ

ســورة قــريش بقولــه تعــاىل ﴾ وتبــدأ َفَجَعَلُهــْم َكَعْصــٍف مَّــْأُكولٍ  ﴿الفيــل بقولــه تعــاىل  ختــتم ســورة

ـــَرْيٍش ﴿﴿ يـــَالِف قـُ ـــَتاِء َوالصَّـــْيِف ﴿١إلِِ ْيـــِت ﴿٢﴾ ِإيَالِفِهـــْم ِرْحلَـــَة الشِّ ْعبُـــُدوا َربَّ َهــــَٰذا اْلبـَ ْليـَ ﴾ ٣﴾ فـَ

ــْن َخــْوفٍ  ــن ُجــوٍع َوآَمــنَـُهم مِّ واملعــىن يف قولــه تعــاىل (إليــالف قــريش) أي فعلنــا مــا  ﴾الَّــِذي َأْطَعَمُهــم مِّ

صــحاب الفيــل ألجــل قــريش وأمــنهم وانتظــام رحلــتهم يف الشــتاء للــيمن ويف الصــيف للشــام  فعلنــا 

فــالالم هنــا الم العاقبــة أي أن مــن عاقبــة جنــاة هللا لبيتــه احلــرام ورد أبرهــة وجيشــه وإهالكهــم أن تظــل 

تــون إىل قــريش ليحجــوا لقريش مهابتها وسط اجلزيرة العربيــ ة والــيت اكتســبتها بســبب أن كــل العــرب 

ــذه التجــارة  ــا يف رحلــة الشــتاء والصــيف ممــا حيفــظ رزقهــم الــذي ارتــبط  البيــت فــال يتعرضــون لتجار

جتــرؤ هــذه القبائــل علــى قوافــل قــريش فكــان االرتبــاط هنــا بــني الســورتني هــو مــن وف اخلويؤمنهم من 

وهــو  الــرابط بــني الســورتني مت توضــيحه يف ســورة (قــريش) ااهلــدف مــن هــذارتباط العلة على املعلول و 

(فليعبــدوا رب هــذا البيــت) أي يوحــدوه وخيلصــوا لــه العبــادة ألنــه ســبحانه الغــرض املشــرتك بينهمــا :

هــالك أبرهــة وجيشــه يف عــام الفيــل فرغــد هلــم الــرزق  م  وتعاىل أنعم عليهم وحفــظ هلــم هيبــتهم وجتــار

  كره سبحانه وتعاىل وذلك بتوحيده وعبادته.واألمن مما يوجب ش

وارتبطــا مًعــا بــا يف الرتتيــب النهــائي تِ عــا ورُ إذن سوريت الفيل وقريش اختلفــا يف الــورود التنزيلــي مث مجُِ  -

برتتيــب العلــة علــى املعلــول والســبب علــى املســبب والنتيجــة علــى املقدمــة لينتظمــا ســوً يف ســوً 

مهــا التنزيلــي وهــو خــط دعــوة قــريش (منــوذج الشــرك املُعــادي خــط يصــل بينهمــا رغــم افــرتاق ورود

لطعــام  للــدعوة) بعبوديــة هللا وتوحيــده واإلخــالص ملقومــات االقتصــادية  لــه الــذي تفضــل علــيهم 
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ألمن وحفــظ هلــم هيبــتهم وســط العــرب ورغــم ذلــك عــادوا النــيب  وحــاربوا   واملقومات النفسية 

لدين وأشركوا     عز وجل.الدعوة وكذبوا 

 

شـــكالٍ  - لتحقيـــق  وردت مجيعهـــا شـــىت تـــرتابط الســـور املتتاليـــة يف الرتتيـــب النهـــائي لســـور القـــرآن 

الســور ومــن مث يصــل بنــا هــذا الــرتابط بكــل أنواعــه لرســم اخلريطــة الكليــة  هلــذهاألهــداف املشــرتكة 

والــيت  بط بني سور القرآن املتتالية وأشكالهللمنهج احلركي للقرآن ونقوم هنا بذكر بعض أنواع الرتا

  قد تقع إحداها بني جمموعة من السور وتقع األخرى يف تسلسل آخر لبعض السور املتتالية:

 

  (الفيل).ب سورة (قريش) على سورة يترتالسابق يف نموذج الر يف كِ كما ذُ   -

متمــثًال يف أول غــزوات  (اجلهــاد يف ســبيل هللا) موضــوع عــن تتحــد األنفــال والتوبــةوأيًضــا ســوريت  -

 )املائــدة واألنعــام واألعــراف(وتســبق هــاتني الســورتني ســور  يف بدر وآخر غزواته يف تبــوك النيب 

إقامــة التشــريك يف التشــريع و " املوضوعات اآلتية سورة (املائدة) تتحدث عن: والاليت تتحدثن عن

يت (ســورة  مث "مظــاهر احليــاة وعــدم فصــل الــدين عــنتشــريك يف العبــادة الً (األنعــام)": "احلاكمية و

اخلــط املشــرتك بــني هــذه الســور مجيًعــا  وكــأن "احلــق اتبــاعالكــرب يف عــدم " األعراف) موضوعها هو:

 هــؤالء املشــركون صــرارإالعبــادة مث التشــريك يف التشــريع و (علة اجلهاد بُنيت على أســباب:  هو أن

ت األنفــال والتوبــة الداعيــة  )احلق كربًا وعناًدا مع وضوحه وبيانه اتباع عدم على وهذا ما تؤكده آ

ــاِفرِينَ للجهــاد إلحقــاق احلــق  ــِه َويـَْقطَــَع َدابِــَر اْلَك ــُد اللَّـــُه َأن حيُِــقَّ اْحلَــقَّ ِبَكِلَماِت ﴾ ٧﴿ ومنهــا ﴿َوُيرِي

للَّـــِه ﴿ .]٧٨: نفــالاأل[ قَّ َويـُْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِمــوَن﴾لُِيِحقَّ احلَْ  ِ قَــاتُِلوا الَّــِذيَن َال يـُْؤِمنُــوَن 

ْليَـْوِم اْآلِخِر َوَال ُحيَرُِّموَن َمــا َحــرََّم اللَّـــُه َوَرُســولُُه َوَال يَــِديُنوَن ِديــَن اْحلَــقِّ ِمــَن الَّــِذينَ  ِ ِكتَــاَب ُأوتُــوا الْ  َوَال 

  .]٢٩التوبة:[﴾َحىتَّٰ يـُْعُطوا اجلِْْزيََة َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ 

 



 
  - ٥١ -  التمهيد هداية املنان يف مراد سور القرآن

بينمــا تتحــدث ســورة  علــى هللا" وكــلتالموضــوع: "علــى ســبيل املثــال تتحــدث ســورة (يــونس) عــن  -

مــن مثــرات اليقــني فأتــت النتيجــة ومــن املعلــوم أن التوكــل مثــرة  يف هللا" اليقــنيموضــوع: "(هــود) عــن 

  والثمرة قبل املقدمة والسبب.



 

يقول د. دمحم عبد هللا دراز عن هذا النــوع مــن أنــواع الــرتابط بــني الســور: "مــن الطرائــف البيانيــة يف  -

تقــع مــن املقــدمات موقــع املركــز مــن الــدائرة ال موقــع الطــرف مــن أســلوب القــرآن أن النتيجــة فيــه 

لقتــال يف ســبيل هللا اخلط كما هو شأن األسلوب التعليمي املشهور ﴿َوقَــاِتُلوا  أال ترى هــذا األمــر 

يٌع َعِليٌم﴾  ائم قد أحيط مــن جانبيــه كليهمــا بــدع ]٢٤٤البقرة: [ِيف َسِبيِل اللَّـِه َواْعَلُموا َأنَّ اللَّـَه مسَِ

مــل يف ســورة النحــل  وبواعث إمجاًال قبل وتفصيًال بعد؟ وستجد شواهد مبثوثة يف مواضــع كثــرية و

نَـــْنيِ  ﴿قولــه تعــاىل  ـَـا ُهــَو ِإلَـــٌٰه َواِحــدٌ  َوقَــاَل اللَّـــُه َال تـَتَِّخــُذوا إِلَـــَٰهْنيِ اثـْ ﴾ فقــد جــاء وســطًا بــني دالئــل ِإمنَّ

ــل الوحدانيـــة يف ــة يف التـــدبري ودالئـ ــها  الوحدانيـ ــه يف الســـورة نفسـ مـــل قولـ ـــام واإلحســـان, و اإلنع

ً لُِّكلِّ َشْيءٍ ﴿ َيا جــاء بعــد تبيــني أصــول العقيــدة وقبــل تبيــني أصــول ﴾ فقد َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

  .)١(الفضيلة العملية ومن مجلة السابق والالحق يتألف الربهان على صدق هذه القضية"

ساعدت بفضل  وغريها صارت معطيات لرتابط بني السور املتتاليةلوهذه األشكال املذكورة 

ــا مــن جمموعــة إىل أخــرى يف خــط  هللا على استنباط األهداف الكليــة املشــرتكة بــني الســور واالنتقــال 

ذن هللا وعونه. ومن مثََ  واحد متصل   رسم اخلريطة النهائية للمنهج احلركي املستهدف ختطيطه 

ــالٍ ب وإذا قمنــا ــة وســع لعــدد مــن الســورأ ضــرب مث ــذكر -املتتالي أشــكال جيمــع  -الســابقة ال

  الرتابط هذه كلها لوجد بفضل هللا وعونه:

  الشرك والكفر. وجود فتنة سور (املائدة واألنعام واألعراف): متثل بواعث اجلهاد من -

  الدعوة إىل اجلهاد إلزالة هذه البواعث. متثل سور (األنفال والتوبة): -

                                                             

  ٢١٣ز, صكتاب "النبأ العظيم", د. دمحم عبد هللا درا) ١(



 التمهيد  املنهج احلركي للقرآن - ٥٢ - 

بــه ســبحانه وتعــاىل ، هــذا وهللا  واليقني على هللا وهود): متثل دعائم اجلهاد من التوكلسور (يونس  -

  عزوجل أعلم.

 

ذن هللا اسم من أمساء هللا احلســىن أو صــفة مــن صــفاته الُعلــى والــيت يــ - رتبط سنتناول مع كل سورة 

ومــن ذلــك علــى ســبيل  ,ــا مــراد الســورة وحتقيــق هــدفها العــام ويتناســب مــع موضــوعها الرئيســي

  املثال:

ســـورة (يوســـف) يتحـــدث موضـــوعها الرئيســـي وهللا أعلـــم علـــى: احملـــن واالبـــتالءات املتتاليـــة الـــيت  -

يًصــا لــه ســبحانه املختــارين لتمكــني دينــه يف األرض متحيًصــا وختل املــؤمنني أرادهــا هللا عــز وجــل لعبــاده

ليقني والصرب والتسليم  املؤمن وتعاىل وكيف يقابل العبد تــدبري هللا عــز وجــل بهذه احملن واالبتالءات 

ــَر النَّــاِس َال يـَْعَلُمــونَ ﴿اذ مراده ومشيئته القاهرة فالذي أعده إلن ﴾ َواللَّـــُه َغالِــٌب َعلَــٰى َأْمــرِِه َولَـــِٰكنَّ َأْكثـَ

  .]٢١يوسف: [

ت الســورة ومعانيهــا وقصصــها لــه تناســب لذا يكون  - شــرح اســم هللا (املــدبر) وتناولــه مــن خــالل آ

فييســر لنــا هللا عــز وجــل بــذلك التعــرف  ,ذن هللا مع حتقيق مراد السورة وهــدف موضــوعها الرئيســي

عســى وترسيخ معــاين هــذه األمســاء مــن خــالل ســور القــرآن على أمساءه وصفاته وربطها بكتابه الكرمي 

لتعرف على هللا عز وجل وهللا ويل ذلك والقادر عليه. أن نعمل   على حتقيق مقصد القرآن األول 

ذن هللاســنتناول  - وبعــد شــرح اســم مــن أمســاء هللا احلســىن األكثــر مناســبة ملوضــوع  مــع كــل ســورة 

ره السورة ومرادها كما ذُكر سنتناول منزلة العبود ية اخلاصة بتطبيق مقتضــيات هــذا االســم وحتقيــق آ

  .العبد املؤمن نفس وقلب وأخالق يف

  يقول ابن القيم يف كتاب شرح أمساء هللا احلسىن: - 



 
  - ٥٣ -  التمهيد هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــة فلكــل صــفة مــن الصــفات  رهــا مــن العبودي "األمســاء احلســىن والصــفات العــال مقتضــية آل

ا فعلــم العبــد بتفــرد ا ــا هــي مــن مقتضــيا ــع عبوديــة خاصــة  لضــر والنفــع والعطــاء واملن لــرب تعــاىل 

طًنا ولوازم التوكل ومثراته ظاهًرا" واخللق واإلحياء واإلماتة يثمر   .)١(عبودية التوكل عليه 

منزلــة "الصــرب"  :ففــي املثــال الســابق يف ســورة (يوســف) بعــد شــرح اســم هللا (املــدبر) نتنــاول

 إنفاذ هللا عز جــل مــراده ومشــيئته يف (املدبر) ويقينه ليحل يف العبد تطبيًقا عملًيا لتعرفه على اسم هللا

قبـــل  الـــىت قـــدرها  ســـبحانه وتعـــاىل إعمـــال حكمتـــه و خاصـــةً  ويف االبـــتالءات واحملـــن عامـــةً يف احليـــاة 

ــاده ابــتالءه ــلْ بــل قبــل خَ  عب ــهِ  هِ ِق ــع َخْلِق ــه مجي ــه وتوقيــت جنات ــة هــذه  وطبيعــة ابتالئــه ومدت لعبــاده وكيفي

طًنــا ولوازمهــا والــىت علــى اســم هللا (املــدبر) عبوديــة (الصــرب) فيثمــر التعــرف  النجــاة تتحقــق يف العبــد 

ـــا ظـــاهرةً  يـــٌل َواللَّــــُه اْلُمْســـتَـَعاُن َعلَـــٰى َمـــا َتِصـــُفونَ ﴿ ذن هللا تعـــاىل ومثرا ٌر مجَِ  ]٨٣: يوســـف[ ﴾َفَصـــبـْ

ملثل مع تعرفنا على اسم (الوكيل) نتناول كيفيــة حتقــق عبوديــة (التوكــل) وهكــذ ذن هللا مــع شــرح و ا 

ذن  ــا عســى بــذلك أن نعمــل  أمساء هللا احلسىن وصفاته العال نتناول حتقيق منازل العبوديــة املرتبطــة 

نيني مــع اســتخراج املعــاين الرتبويــة  نفــوسهللا على حتقيق مقصد القــرآن يف تزكيــة ال وتربيــة املــؤمنني الــر

  مقصد تزكية النفس وتطهريها.تبطة بتحقيق سورة على هيئة عناصر ونقاط واملر كل املوجودة يف  

ذن هللا - مشاهد وأوصاف اجلنة لتعميق مشاعر الشوق  ُد فيهارِ مع كل سورة حبسب ما يَ  سنتناول 

ق إليهــا ومشــاهد أوصــاف النــار لتعميــق مشــاعر اإلشــفاق اإليها ومن مث املسارعة يف اخلــريات للســب

دة منســوب التقــوى للحــذر مــن كــل مــا يقــرب مــن النــار عســى بــذلك أن  واخلوف منها, ومن مث ز

إلعداد للدار اآلخرة وهللا ويل ذلك والقادر عليه. ذن هللا على حتقيق مقصد القرآن    نعمل 

  وسنتناول منهجية عرض هذا املقصد من خالل جانبني ومها:

  األول: اخلط العام ملوضوعات السور اجلانب -

                                                             

  كتاب "شرح أمساء هللا احلسىن", ابن القيم اجلوزية) ١(



 التمهيد  املنهج احلركي للقرآن - ٥٤ - 

ذن هللا بعـــرض اخلـــط العـــام ملوضـــوعات الســـور املتتاليـــة وأهـــدافها العامـــة وذلـــك بعـــرض  • ســـنقوم 

اية السورة نقوم بتوضــيح  الرتابط بني موضوع السورة اليت نتناوهلا وموضوع السورة السابقة هلا مث يف 

هلا وهكــذا يرســم لنــا هــذا اخلــط الداللــة العامــة ملهمــة  الرتابط بني موضوعها وموضوع السورة الالحقة

ذن هللا وهـــذا هـــو املـــنهج احلركـــى للقـــرآن كمـــا ســـيأتى  قامتهـــا  األمـــة ويـــربز معـــامل الطريـــق اخلـــاص 

  توضيحه ىف الفقرة خامساً.

  اجلانب الثاين: عرض السنن الشرعية والكونية -

لســنن الشــرعية والكونيــة وحســن فهمهــا وحنتــاج إن القيام مبهمة األمة املسلمة يســتدعي التبصــرة  •

  هنا لتوضيح خمتصر عن معىن هذه السنن مع بيان كيفية عرض القرآن الكرمي هلا.

 

  مــوس عــام أراد هللا عــز وجــل خــالق الكــون أن يســري أمــور خلقــه األحيــاء منهــا واألشــياء وفــق 

ـــ: "الســنن ينســق ويــنظم حركــة كــل املوجــودات وامل خلوقــات هــذا النــاموس اإلهلــى العــام يعــرف بـ

ه مشــيئة ا الوجــود الكــوين مــن خلــق هللا وراءاإلهليــة", يقــول الشــيخ ســيد قطــب رمحــه هللا: "هــذ

م فــال تصــطدم هــذه احلركــات  نســجام  موًســا ينســقه ويــنظم حركاتــه مجيًعــا  تدبره وَقَدرًا حيركه و

ن ﴿ُهــَو الَّــِذي ُيَســريُُِّكْم ِيف اْلــَربِّ تظــام واســتمرار إىل مــا شــاء هللا وال ختتــل وال تتعــارض وال تتوقــف 

ــْيٍء َخَلْقنَـــاُه , ]٥: رمحنالــ[﴿ الشَّـــْمُس َواْلَقَمــُر ِحبُْســـَباٍن﴾, ]٢٢: يــونس[ َواْلَبْحــِر﴾ َّ ُكـــلَّ َش ﴿ِإ

الف ولــو وهذا الوجود خاضع مستسلم للمشيئة اإلهلية فال يستطيع أن خي ]٤٩: القمر[ ِبَقَدٍر﴾

مــوس هللا العــام للكــون كلــه األحيــاء واألشــياء وقوانينــه  حلظــة واحــدة هــذا النــاموس الــذي حيركــه 

ــا املقـــدرة لكـــل املوجـــودات  َـ َقرٍّ هلَّ ــِري ِلُمْســـتـَ ـــْمُس َجتْـ ـــيِم ﴿﴿َوالشَّ ـــِز اْلَعِل ــِديُر اْلَعزِي ــَك تـَْقـ لِـ ﴾ ٣٨ذَٰ

ُه َمَناِزَل َحــىتَّٰ َعــاَد َكــا ْرَ ﴾ َال الشَّــْمُس يَنَبِغــي َهلـَـا َأن تُــْدِرَك اْلَقَمــَر ٣٩ْلُعْرُجوِن اْلَقــِدِمي ﴿َواْلَقَمَر َقدَّ

  .]٤٠-٣٨: يس[  ﴾وَُكلٌّ ِيف فـََلٍك َيْسَبُحونَ  َوَال اللَّْيُل َساِبُق النـََّهارِ 

  :وتنقسم السنن اإلهلية إىل قسمني ومها: الســنن الكونيــة والســنن الشــرعية, فالســنن الكونيــة هــي

انني اإلهلية الثابتة اليت تنظم حركة الكون وكل ما خيص احليــاة االجتماعيــة للبشــر علــى "تلك القو 



 
  - ٥٥ -  التمهيد هداية املنان يف مراد سور القرآن

تمعــات", أمــا الســنن الشــرعية فهــي: "تلــك القــوانني  األرض مــن نظــام املعيشــة وقيــام األمــم وا

اإلهلية الثابتة اليت تنظم إقامة منهج هللا يف األرض الذي ارتضاه وَشــرَعه ليخضــع البشــر لســلطانه 

 وعبوديته وحده ال شريك له".

  وكـــًال مـــن الســـنن الكونيـــة والشـــرعية ختضـــع لســـلطان واحـــد هـــو ســـلطان هللا رب العـــاملني ووفـــق

الناموس العام الذي اختاره هللا عــز وجــل فالشــريعة متصــلة بنــاموس الكــون وســننه ومتناســقة معــه 

 يصرف الكون كله. لذلك ينبغي أال يشذ اإلنسان مبنهج وتدبري غري املنهج والتدبري الذي

  ا ختــص املســلم والكــافر بينمــا الوســائل غري أن السنن الكونية ختتلف عن السنن الشرعية يف كو

ا شرًعا لقيام مهمة األمة جندها هي أجنح السنن الكونية فسنة التــدافع بــني  املشروعة أو املأمور 

اطــل وجتــدها تتفــق مــع احلــق والباطــل ســنة شــرعية تتطلــب القــوة والشــوكة للتغلــب علــى أهــل الب

لقوة واألســباب املاديــة غــري أنــه مــن الســنن الكونيــة مــا ال  ألخذ  السنن الكونية يف قيام الدول 

ً كان مصــدره لبنــاء احلضــارة املاديــة مــثًال وهنــا الســنة الكونيــة  يلزم أن يكون شرعًيا كدور املال أ

والقــيم بينمــا املســلم اخلاضــع  هى أمر قدري وجودي جامع للبشر مجيًعــا بغــض النظــر عــن الــدين

خــذ مــن  لقانون هللا وشــرعه 
  

لشهادة على الناس  - ِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّــًة َوَســطًا لَِّتُكونُــوا ُشــهَ إن مهمة األمة   َداَء َعلَــى النَّــاِس﴾﴿وََكذَٰ

ولكن كيف يقود األمــم ويقــيم ديــن هللا يف األرض أفــراًدا لــديهم قصــورًا يف فهمهــم  ]١٤٣: البقرة[

 ً سنن هللا وقوانينه الثابتة اليت تسري الكون واليت حتكم إقامــة األمــم والــدول؟ أو لــديهم فهمــًا مقلــو

ب أن يبــدع ن أحــداث العــامل أو ُمَغيــتطيع غائــب عــهلذه السنن ؟, يقول أ. جودت سعيد: "لــن يســ

حضارة فاحلضارة مــن احلضــور والشــهادة مــن الشــهود فلــيس لغائــب شــهادة فكيــف ألمــة مقصــورة 

الرؤية أن متلك الشهود واإلحاطــة بتجــارب األمــم الســابقة واحلاليــة أن تــؤدي مهمــة الشــهادة علــى 

  .)١(الناس"

                                                             

  جودت سعيد –كتاب مذهب التغيري   )١(
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رات وجــىن املســلم ضــد مــراده؟ ملــاذا بــىن والسؤال: ملاذا وصــل الكــافر إىل هدفــه وأقــام احلضــا -

البعثيون والروافض والشيوعيون دوًال ومــازال املســلمون يف حــرية وتيــه عــن الطريــق الــالزم إلحيــاء 

لقـــوانني  دولـــة اإلســـالم أو عـــودة احلـــق املغتصـــب حلاكميـــة هللا يف األرض الـــيت بـــدهلا الطواغيـــت 

  الوضعية؟

بني أيدينا, افتقد أن نفهم كتــاب هللا عــز  رغم كونهاهلداية واإلجابة: أننا افتقد البوصلة ودليل 

لسنن الكونية والشرعية الثابتة إلقامة األمم والدول.   وجل الذي يـَُعلَّمنا ويّبصر 

 

حلــق مــن الب - اطــل وتعــريفهم إن من أهم وظائف القــرآن كمــا ذكــر يف املقدمــة تبصــرة النــاس عامــة 

بطريق الرشد من الغي كما أن القــرآن ميثــل هدايــة خاصــة للمــؤمنني ال تــرتك مــن حيســن االنتفــاع بــه 

﴾ يـَْهــِدي بِــِه اللَّـــُه ١٥َقْد َجاءَُكم مَِّن اللَّـِه نُــوٌر وَِكَتــاٌب مُِّبــٌني ﴿﴿أن يعيش يف تيه أو حرية أو ظلمة 

ــــَالمِ  ــَوانَُه ُســــُبَل السَّ ــَراٍط  َمــــِن اتـَّبَــــَع ِرْضــ ــِه َويـَْهــــِديِهْم ِإَىلٰ ِصــ ِِْذنِــ ــوِر  ــاِت ِإَىل النُّــ ــَن الظُُّلَمــ ــ َوُخيْــــرُِجُهم مِّ

ــدةامل[ مُّْســـَتِقيٍم﴾ ــاش ىف جـــو القـــرآن  ]١٦-١٥: ائـ تـــه وتـــدبرها وعـ ــرآن وفهـــم آ فمـــن تعلـــم القـ

لَــٰى ﴿قُــْل ِإِينّ عَ احلقيقى ســيظل مهمــا كانــت أحلــك الظلمــات حولــه علــى بينــة ويقــني ونــور مــن ربــه 

ُتم بِــِه﴾ , أمــا مــن أغلــق منافــذ اهلــدى عــن بصــائر القــرآن وأنــواره ]٥٧ األنعــام:[  بَيَِّنٍة مِّن رَّيبِّ وََكــذَّبـْ

تِنَــا ُصــمٌّ َوُبْكــٌم ِيف الظُُّلَمــاِت ســيظل يف ظلمــات اجلهــل والضــالل  َ ِ ِإ اللَّـــُه َمــن َيَشــ﴿َوالَّــِذيَن َكــذَّبُوا 

ـــُه َوَمــــن َيَشــــْأ َجيْعَ  ــَتِقيٍم﴾ُيْضِلْلــ ــٰى ِصــــَراٍط مُّْســ ــات  ]٣٩: نعــــاماأل[ ْلــــُه َعَلــ ت البينــ آل إذن املنتفــــع 

ــا القــرآن الكــرمي هــم أويل األلبــاب الــذين يعتــربون بــه  ــى  ــَف والبصــائر النــريات الــيت أت ــْر َكْي ﴿انُظ

ِت َلَعلَُّهْم يـَْفَقُهوَن﴾ َ   .]٦٥: نعاماأل[ ُنَصرُِّف اْآل

الوجود بعبادة هللا عز وجــل والتــزام صــراطه املســتقيم ولكــي يــنجح  ولكي ينجح البشر يف امتحان -

املؤمنــون يف مهمـــتهم بتعبيــد النـــاس  رب العــاملني وحتكـــيم شــرعه يف األرض جعـــل هللا عــز وجـــل 

الســـنن والقـــوانني الالزمـــة لنجـــاح هـــذه املهمـــة مـــذكورة يف رســـالته اخلامتـــة ومعجزتـــه الباقيـــة إىل يـــوم 

اليب ذكر هذه السنن الكونية والشــرعية يف القــرآن الكــرمي إمــا علــى هيئــة القيامة ولكن تنوعت أس

م الســـتخالص هـــذه القـــوانني منهـــا قـــال تعـــاىل  ﴿لََقـــْد َكـــاَن ِيف قصـــص األمـــم الســـابقة وذكـــر جتـــار
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ُوِيل اْألَْلبَــاِب  َرٌة ألِّ ْفِصــيَل ُكــلِّ َمــا َكــاَن َحــِديثًا يـُْفتَـــَرٰى َولَـــِٰكن َتْصــِديَق الَّــِذي بـَــْنيَ َقَصِصِهْم ِعبـْ  َيَديْــِه َوتـَ

ويف ذلك يقول د. عبد احلليم عويس: "ومــن  ]١١١: يوسف[ ى َوَرْمحًَة ِلَّقْوٍم يـُْؤِمُنوَن﴾َشْيٍء َوُهدً 

ــرد أن يكــون  لقصص القرآىن ومعاجلته ليست  العجيب أن قدرًا كبريًا من القرآن يعاجل مايسمى 

ب ا ريــخ أو أن يكــون مــن  إلعجــاز القــرآين بــل األمــر أعمــق مــن ذلــك وإن كــان القــرآن كتــاب 

ذلــك جــزًءا مــن اإلعجــاز..!! فاملقصــد األمســى أن يفهــم املســلمون ســنن هللا الكونيــة واالجتماعيــة 

ــم لــن ُميكنَّــوا يف األرض إال إذا تفــاعلوا التفاعــل  وأال حيــاولوا القفــز مــن فــوق ســنن هللا وأن يعــوا أ

  .)١(الصحيح مع هذه السنن"

األســـاليب الـــيت تكـــررت يف القـــرآن الســـتخالص الســـنن الكونيـــة والشـــرعية منهـــا مـــا حكـــاه ومـــن  -

القرآن عن جتربــة اجلماعــة املســلمة األوىل يف إقامــة دولــة اإلســالم فهــذا بيــان القــرآن مــثًال يف ســورة 

آل عمران حول أحــداث غــزوة أحــد كبيــان عــام للنــاس كافــة وكهدايــة وعــربة للمــؤمنني خاصــة قــال 

وهــذه العــربة والــدروس  ]١٣٨: آل عمــران[ ـَٰذا بـََيــاٌن لِّلنَّــاِس َوُهــًدى َوَمْوِعظَــٌة ِلّْلُمتَِّقــَني﴾﴿َهــتعــاىل 

ــْبِلُكْم ُســَنٌن َفِســريُوا ِيف جزء من سنن هللا الثابتة وقوانينه اليت ال تتبــدل وال تتغــري  ﴿قَــْد َخلَــْت ِمــن قـَ

  .]١٣٧: آل عمران[ ذِِّبَني﴾اْألَْرِض فَانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمكَ 

بتــة وماضــية إىل يــوم  - ــه يبــني أن ســنن هللا عــز وجــل يف خلقــه  ت والقــرآن الكــرمي يف الكثــري مــن آ

ً كــان حصــل علــى نفــس النتــائج بشــكل  القيامــة ال تتبــدل أبــًدا فمــن ســار علــى نفــس األســباب أ

ــْد َأْرَســلْ متكــرر وإن اختلــف الزمــان واألشــخاص  ــَك ِمــن رُُّســِلَنا﴿ُســنََّة َمــن َق َل ــُد ِلُســنَِّتَنا  َنا قـَبـْ َوَال جتَِ

  .]٧٧: سراءاإل [﴾َحتْوِيًال 

ة ألحــد فأهــل احلــق واإلميــان جتــري علــيهم ســنن  - لــذلك فــاجلميع ســواء أمــام هــذه الســنن ال حمــا

التأييد والوالية حينما يســتوفون شــروط التأييــد وصــفات الواليــة الالزمــة لــذلك وحينمــا تنتفــي هــذه 

ْبــُل روط جتري علــيهم ســنن اخلــذالن والعقوبــة الش َولَــن جتَِــَد ِلُســنَِّة ﴿ُســنََّة اللَّـــِه ِيف الَّــِذيَن َخلَــْوا ِمــن قـَ

ْبــِديًال  أمــا أهــل الضــالل والباطــل جتــري علــيهم ســنن الغضــب والســخط  ]٦٢: حــزاباأل [﴾اللَّـــِه تـَ

لقــدر الــذي قــدره هللا عــ ــم قــال اإلهلــي حينمــا ميتلــئ وعــاء الظلــم والبغــي  ز وجــل لنــزول العــذاب 
                                                             

  ٦كتاب احملاور اخلمسة للقرآن, الشيخ دمحم الغزايل, مقدمة الكتاب, ص )١(
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 [﴾وِيًال فـََهْل يَنُظُروَن ِإالَّ ُسنََّت اْألَوَِّلَني فـََلن َجتَِد ِلُسنَِّت اللَّـِه تـَْبِديًال َوَلن َجتَِد ِلُسنَِّت اللَّـِه حتَْ ﴿تعاىل 

  .]٤٣: فاطر

ت  - آل  ]٤٨: احلاقــة[لِّْلُمتَِّقــَني﴾ ﴿َوِإنَّــُه َلَتــْذِكَرةٌ والقــرآن اشــرتط للتبصــرة وفهــم الســنن: االنتفــاع 

رمون  كمــا   ]٤٩: املــدثر[﴿َفَما َهلُْم َعِن التَّــْذِكَرِة ُمْعِرِضــني﴾فالقرآن ينتفع به املتقون ويعرض عنه ا

لســوابق التارخييــة لألمــم اخلاليــة ومــا حيــدث لألمــم املعاصــرة  َ﴿قُــْل ِســريُوا ِيف اْألَْرِض يشــرتط العلــم 

ْبــُل   َفانُظُروا َكْيَف َكــانَ  ــُرُهم مُّْشــرِِكنيَ َعاِقبَــُة الَّــِذيَن ِمــن قـَ ﴿قُــْل , وقــال تعــاىل ]٤٢: الــروم[﴾َكــاَن َأْكثـَ

  .]٦٩: النمل[ِسريُوا ِيف اْألَْرِض فَانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِمَني﴾

ت  فاعنــاانت إال عــدمولن حيجبنا عن فهم السنن الكونيــة والشــرعية الــيت ذكرهــا القــرآن الكــرمي  -

ت القــرآن الكــرمي عــن بــين  هللا والعلــم بتجــارب األمــم الســابقة وفهــم قصــص القــرآن، فحــديث آ

ــرمني وأمــة فاشــلة فهــذا  ا حتكي عن الكــافرين وا ا ال ختصنا بل على أ ا وكأ إسرائيل مثًال وقراء

ْفِســِه َوَمــْن بُِّكــْم ﴿َقْد َجاءَُكم َبَصاِئُر ِمــن رَّ فهم مغلوط وهذه قراءة خاطئة قال تعاىل  َفَمــْن َأْبَصــَر َفِلنـَ

َ َعَلْيُكم ِحبَِفيظٍ  َها َوَما َأ   .]١٠٤: األنعام[ ﴾َعِمَي فـََعَليـْ

ذن هللا السنن الشرعية والكونية اليت جاءت يف القرآن الكرمي ونتناول مظــاهر  - ومن هنا سنتناول 

ســورة مــن ســور القــرآن الكــرمي  الصــمم والعمــى عــن فهــم تلــك الســنن وذلــك حســبما تــذكر يف كــل

ذن هللا وذلـــك حتـــت فقـــرة بعنـــوان  فهـــم الســـنن الشـــرعية ل ""بصـــائرالـــيت نتحـــدث عنهـــا ونتناوهلـــا 

  والكونية.

 

ذن هللا إىل مدلولــه ورمزيتــههناك عدة طــرق  • دفها ومــن َمثَ معرفــة هــ لتحليــل اســم الســورة للوصــول 

  العام وموضوعها الرئيسي ومن هذه الطرق:

لنظرة اإلمجالية إليهــا  .١ أوًال مث البحــث يف اســم الســورة يف وبعــد قــراءة تفســريها تدبر السورة كلها 

ت اليت ورد فيها داخل السورة مث اإلطالع على بعض  ســم الســورة مــن اآل القــراءات ما يتعلق 

ــا آفاقًــا جديــدة تعــني علــى الوصــول لفكــرة االســم  اخلارجية إن تتطلب األمــر الــيت قــد يفــتح هللا 



 
  - ٥٩ -  التمهيد هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــوت  ،وداللتـــه ــدة الـــيت ورد فيهـــا ذكـــر العنكبـ ــال ســـورة العنكبـــوت اآليـــة الوحيـ ــبيل املثـ فعلـــى سـ

ملشــركني  كمثــ قــال  وبيتــه ل العنكبــوتاتتحدث عــن بيــت العنكبــوت ووهنــه وتضــرب مثــاًال 

َُذوا ِمن دُ ﴿تعاىل:  تًــا َوِإنَّ َأْوَهــَن اْلبُـيُــوِت َمَثُل الَِّذيَن اختَّ َــَذْت بـَيـْ وِن اللَّـِه َأْوِلَياَء َكَمثَــِل اْلَعنَكبُــوِت اختَّ

ْيـــُت اْلَعنَكبُـــوتِ  ت الـــيت تليهـــا ضـــرورة  ]٤١العنكبـــوت: [﴾ لَـــْو َكـــانُوا يـَْعَلُمـــونَ  َلبـَ مث توضـــح اآل

ا هللا عــهــذه إعمال العقل مث البحث يف العلم لفهــم  ز وجــل للنــاس يف القــرآن األمثــال الــيت يضــر

﴾ َوتِْلَك اْألَْمَثاُل َنْضرِبـَُها ِللنَّاِس َوَما يـَْعِقُلَهــا ِإالَّ اْلَعــاِلُمونَ ﴿وأال متر مرور الكرام علينا قال تعاىل: 

وبفضــل هللا وحــده توصــل العلــم احلــديث يف دراســته حلشــرة العنكبــوت وبيتهــا  ]٤٣العنكبوت: [

نثاه اإلجتماعى وعالق وسلوكهاوخيوطه  إىل أمور تفــتح آفاقًــا مذهلــة يف فهــم  ة ذكر العنكبوت 

ذن هللا ىف عرض سورة العنكبوت ومن َمثَ هذا املثال   املساعدة يف التوصل إىل ترابط كما سنبني 

ــذا املثــال الــذي  ت الســورة  مســه بيــت فيــه ذكــر  وردقــي آ العنكبــوت والــيت مسيــت الســورة 

ت الســورة فنصل بعون هللا إىل موضوع ســ قــى آ ورة العنكبــوت وهــدفها العــام بعــد الرجــوع إىل 

ذا املثال.   وعناصرها وعالقتها 

ت القــرآن ويف مواضــع أخــرى مــن التشــابه ىف البحــث عــن  .٢ قــي آ مــرات تكــرار هــذا االســم يف 

لتكــوين خلفيــة كاملــة وتلخــيص موضــوع عبــارة عــن حــديث القــرآن عــن هــذا االســم سور القــرآن 

ت الــيت ورد فيهــا احلــديث عــن فعلــى ســب هعنــ يل املثــال ســورة (مــرمي) تتطلــب منــا النظــر يف اآل

ــاء والتحــرمي(: ســور  مثــل ىف القــرآن الســيدة (مــرمي) يف ســور أخــرى مث نقــوم  )آل عمــران واألنبي

تساعد يف حتليــل هــذا االســم  السيدة مرمي الىت ذكرها القرآن ىف كل مواضعه ستخالص صفات

ذن هللا  لعربيــة : إىل مدلولهوالوصول  ، وهــو  "عابــدة"وخاصة حينما جند أن كلمــة (مــرمي) تعــىن 

ت السورة قى آ ا ىف القرآن وماجاء ىف    .مايتوافق مع صفا

قــي ســور القــرآن أوجه االخــتالف بــنيالبحث عن  .٣  فعلــى وبــني الســورة املنظــورة اســم الســورة يف 

عــد وب لبحث عن سبب اختيار اسم (هود) سبيل املثال حني التأمل والتفكر يف سورة هود وا

ــا قصــة هــود  ت الــيت  قــي ســور  ىف الســورة  مــع قومــه النظــر يف اآل لــزم األمــر البحــث يف 

ــا قصــة هــود  مــثًال  واألحقــاف مــع قومــه (عــاد) مثــل ســور األعــراف والشــعراء القــرآن الــيت 
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ــ ت اليت تنفرد  قــي الســور والنظر يف أوجه االختالف اليت حتملها نص اآل ا ســورة (هــود) عــن 

ـــا ذكـــر ــور الـــيت جـــاء  ت والسـ ــوم (عـــاد) واخلـــروج  صـــفات األخـــرى, أيًضـــا البحـــث يف اآل قـ

قي األقــوام الــذين ذكــروا يف  ا هؤالء القوم دوً عن غريهم من  لصفات الرئيسية اليت اتصف 

قــى قصــص األقــو مع البحث عن أوجه اال القرآن الســابقة املــذكورة ام ختالف بني قصة (هود) و

ذن هللا يساعد على فهم مدلول اسم السورة.   ىف نفس السورة سنصل إىل خط 

ومن األمور املعينــة بفضــل هللا: التفكــر يف تــرابط الســور فســور القــرآن الكــرمي مرتابطــة وقــد يفــتح  .٤

وتريــد  هللا عــز وجــل خيًطــا مــن خــالل الســورة الســابقة والســورة التاليــة للســورة الــيت تقــف عنــدها

فعلى ســبيل املثــال: ســورة القصــص للوصــول إىل ســبب تســمية امسهــا ،الوصول لفهم مدلول امسها 

ا الرئيسية مث البحث يف اللغــةقراءة تفسريها و  وذلك بعد عــن  العربيــة تدبر السورة كلها وموضوعا

ت يف من قَص األثر أى تتبع األثر وسار خلفه ، معىن كلمة القصص قــي اآل  القــرآن والنظــر يف 

اليت جاء فيها لفظ القصص جتد يف حالة عدم اكتمال املعىن املراد لرمزية (القصــص) جتــد توســطها 

يعني بفضــل هللا علــى إشــراق ىف حالة الوصول ملوضوعها مسبقاً (النمل) و(العنكبوت) سورتى بني 

نواره و الفضل واملنة.   اسم (القصص) 

ســم الســورة  ومــن األمــور املعينــة بفضــل هللا: البحــث .٥ يف الســرية النبويــة لفهــم األحــداث املرتبطــة 

ذن هللا إىل م  اتوعلــى ســبيل املثــال: أحــداث الغــزو  اســم ســورة (األنفــال)  وضــوعكبــدر للوصــول 

ذن هللا إىل مــدلول اســم ســورة (الفــتح)  أحــداث وكــذلكومــدلول امسهــا  صــلح احلديبيــة للوصــول 

ذنه إىل مدلول ا   سم سورة (األحزاب) وهكذا...وغزوة األحزاب للوصول 

يت يف مقدمــة األمــور بــل هــو األصــل الرجــوع أوًال إىل تفســري  .٦ ومــن األمــور املعينــة بفضــل هللا: و

ــزول ــراءة تفســــريها الســــورة وفهــــم أســــباب النــ ت  ومالبســــات اجلــــو العــــام للســــورة وقــ ــرح اآل وشــ

ادلــة) وجــب  أو تحنــة)واألحاديث اليت وردت فيهــا فعلــى ســبيل املثــال: ســور (التحــرمي), (املم (ا

ا   قراءة تفسريها.أوًال مع  معرفة أسباب النزول اخلاصة 

ســم الســورة إذا كــان  .٧ عــن  معــرباً ومن األمور املعينــة بفضــل هللا: الرجــوع إىل فهــم املعــاين املرتبطــة 

حدث أو عبادة فعلى ســبيل املثــال ســورة (احلــج) وجــب الرجــوع إىل فريضــة وعبــادة (احلــج) لفهــم 
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ذن هللا علــى تــدبر ســورة (احلــج) ومــن مث مناس كها واملعاين اإلميانية اليت حتتويها املناسك لتســاعد 

مــع أيًضــا البحــث يف اخلــيط الــرابط بــني  ومعرفة موضوع الســورة الرئيســى التوصل إىل مدلول امسها

 السور الثالث املتتالية: األنبياء واحلج واملؤمنون.

  ــة احلــروف املقطعــة مثــل: ق، ص ، إشــارة هامــة: يبقــى بعــض أمســاء الســو ــى هيئ ر عليهــا عل

ــا مــن اإلســراء الــيت  ال يعلمهــا إال هللا عــز وجــل فهــي يس... وموقف اجلمهور من العلمــاء أ

ويلهـــا،  حلـــروف املقطعـــة، لـــن نـــذهب إىل  ولكـــن مـــن املتشـــابه كأوائـــل الســـور الـــيت بـــدئت 

 يكفينا دراسة الوحدة املوضوعية للسورة نفسها.

 

   

   يقول األســتاذ ســيد قطــب رمحــه هللا : " إن القــرآن يتحــرك حركــة واقعيــة حيــة ىف وســط واقعــى

رد املتاع الفــىن فهــو ىف عمــل دائــب وىف  رد، وال يقص قصصه  حى إنه اليقرر حقائقه للنظر ا

ا تصــور طبيعــة املعركــة حركــة دائبــة فهــذه النصــوص نزلــت  لتواجــه معركــة معينــة مــاتزال هــى بــذا

الدائمة املتجددة بني اجلماعة املسلمة ىف كل مكان وعلى تواىل األجيال وبني أعدائها التقليــدين 

ا ووسائلها"  . )١(الذين مايزالون هم هم وماتزال أهدافهم هي هي ىف طبيعتها وإن اختلفت أدوا

 ـــذه املهمـــة ويقـــول الـــدكتور صـــالح اخلا لـــدى ىف كتابـــه املـــنهج احلركـــى ىف ظـــالل القـــرآن : " و

ــذه املهمــة  ــا و العمليــة احلركيــة أنشــأ القــرآن الكــرمي اجلماعــة املســلمة وقادهــا ىف طريقهــا إىل ر

العملية احلركية هو قادر على القيام بنفس الدور مع أى مجاعة مسلمة الحقة بشــرط أن تتحــرك 

ا وحركتها" به وأن جتعل لنصوصه بعداً   .٢واقعياً ىف حيا

  ــد ســيد قطــب رمحــه هللا إخــراج األمــة املســلمة ومــن مظــاهر املهمــة العمليــة احلركيــة للقــرآن عن

َُْمــُروَن إخراجًا معجزًا من بني دفىت القرآن الكرمي لقوله تعــاىل  ــَر أُمَّــٍة ُأْخرَِجــْت ِللنَّــاِس  ــُتْم َخيـْ ﴿ُكنـْ

َهـــْوَن َعـــنِ  نـْ ْلَمْعـــُروِف َوتـَ ُهُم  ِ ـــًرا َهلـُــْم ِمـــنـْ َِّ َولَـــْو َآَمـــَن َأْهـــُل اْلِكتَـــاِب َلَكـــاَن َخيـْ ِ اْلُمْنَكـــِر َوتـُْؤِمنُـــوَن 

ا كانــت نشــأة  -سورة آل عمران   )﴾١١٠اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهُم اْلَفاِسُقوَن ( فيقول رمحه هللا:" إ
                                                             

  ) ١:٥٦٦) ، (٣:١٢٤٥انظر الظالل ( )١(
   ٧٤, ٧١د صالح اخلالدى ص  –) كتاب املنهج احلركى ىف ظالل القرآن ٢(
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القرآن الــدقيق وكانــت أعجــب نشــأة ومل تكن خطوة والمرحلة كانت إخراجاً من صنع هللا كتعبري 

الىت تنبثق فيها أمة مــن بــني دفــىت كتــاب  -فيما نعلم –وأغرب إخراج فهى املرة األوىل واألخرية 

و "ختـــرج" فيهـــا حيـــاة مـــن خـــالل الكلمـــات ! ولكـــن العجـــب .. فهـــذه الكلمـــات .. كلمـــات 

 .)١(هللا"

  ضــها األمــة املســلمة مــع أعــدائها ومــن مظــاهر مهمتــه أيضــا رمســه اخلطــة العامــة للمعركــة الــىت ختو

ا يتحقق هلا الظفر على أعــدائها يقــول تعــاىل   َ َأيـَُّهــا يرمسها هلا بصفة عامة وهى إن التزمت   ﴿

ََّ َمــَع اْلمُ الَِّذيَن َآَمُنوا َقاتُِلوا الَِّذيَن يـَُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلظَــًة َواْعَلُمــوا أَ   ﴾تَِّقــنيَ نَّ ا

مــر بقتــال الــذين "يلــون"  -]١٢٣: سورة التوبة[ ــا  ــا خطــة مرحليــة كمــا يرمسهــا القــرآن ، وإ إ

ــذه اخلطــة  م وهكــذا و دار اإلســالم ، فــإذا انتهــى قتــاهلم انتقلــت جيــوش اجلهــاد إىل الــذين يلــو

علــى هــدى القرأنيــة تتوحــد الرقعــة االســالمية وتتصــل حــددوها والتوجــد جيــوب فيهــا العــدائها و 

هــذه اخلطــة ســارت حركــة الفــتح األســالمى األول مرحلــة مرحلــة فلمــا أملــت اجلزيــرة العربيــة كــان 

ــدلس  التوجــه إىل بــالد العــراق مث بــالد الشــام مث االنســياح إىل بــالد الفــرس والــروم وإفريقيــا واألن

"...)٢(  . 

 ة كمــا يقــول ومبــا أن للقــرآن مهمــة حركيــة عمليــة لــذلك فــإن لكــل ســورة فيــه شخصــية مســتقل

د.صــالح اخلالــدى :"لكــل ســورة كرميــة فيــه شخصــية مســتقلة متناســقة وتكــون وحــدة موضــوعية 

ــا ىف  متكاملة وهلا مالمح متميزة وأسلوب خاص والذى يعيش مع سور القرآن بكيانه ويتحــرك 

ا أصدقاء ..كلها صديق وكلهــا أليــف .. وكلهــا حبيــب  حياته جيدها كما وجدها سيد قطب " إ

لها ممتع ..."  ومصاحبة السورة من أوهلا إىل أخرها رحلة ىف عــوامل ومشــاهد ورؤى وحقــائق .. وك

  . )٣(وتقريرات وموحيات"

ذن هللا هــو: (املــنهج    ) ب الــذي نعــرض لــه يف هــذا البحــث 

  الذي رسم فيه القرآن الكرمي معامل طريق مهمة إقامة الدين يف حياة الناس).
                                                             

  )٢٨٦ -٢٨٥: ٢) انظر الظالل (١(
  ) ١٧٣٦:  ٣انظر الظالل ( ) ٢(
  ) ١٢٤٣: ٣انظر الظالل (  ) ٣(



 
  - ٦٣ -  التمهيد هداية املنان يف مراد سور القرآن

ا املــنهج حــدده القــرآن مــن خــالل الرتتيــب النهــائي لســوره يف خــط متصــل يــربط موضــوع كــل هــذ

ته وأهدافــه وعقباتــه وكيفيــة إزالتهــا مــع بيــان التأهيــل  سورة وهدفها العام ليبني طبيعة الطريق وغا

املطلوب ألداء هذه املهمة مع توضيح هذا املنهج للسنن والقوانني الشرعية والكونية اليت حتكــم 

  هذا الطريق ألنه منهج واقعي حركي صاحل ومناسب لكل الظروف والبيئات واألزمنة.

   

إن دور املنهج احلركي للقرآن هو تقدمي بصائر:(معامل الطريق اخلاص مبهمة األمة املســلمة) و هــذه  -

  ا حتقيق هذه األمة وإقامتها. البصائر تقدم لطليعة املؤمنني أفراد القاعدة الصلبة املنوط

نيــني جماهــدين مــن  - بينما هدف عرضنا ملقاصد القرآن يف كل سورة من ســوره هــو: إعــداد رجــال ر

ــربيتهم وتــزكيتهم (مقصــد: تزكيــة الــنفس) مــع تعــريفهم  عــز وجــل (مقصــد:  طليعــة املــؤمنني وت

ا وتتحــرر مــن حظــوظ التعرف على هللا) فتتجرد هــذه الطليعــة املؤمنــة مــن حظــوظ أنفســ ها وشــهوا

ا الذي تعرفت عليه واشــتاقت إليــه واســتعدت للتفــاين يف ســبيله والفــوز  ا وتتعلق بر الدنيا وجواذ

جبنته والنجــاة مــن عذابــه (مقصــد: اإلعــداد لليــوم اآلخــر) وتتمثــل فيهــا العقيــدة الصــافية والعبوديــة 

بعــاد مهمــتهم اخلالصة  وحده الشريك له أى أن تكوين وإعداد أصحا ب املهمة مــع تبصــريهم 

ذن هللا مــع القــرآن  ومعاملهــا هــو عالقــة املــنهج احلركــي للقــرآن مبقاصــد القــرآن وهــذه هــي رحلتنــا 

الكــرمي يف حبــث (هدايــة املنــان يف مــراد ســور القــرآن) والــيت نلخــص فيهــا مفــردات هــذه الطريــق يف 

  هذه املفاهيم اآلتية:

ة البشــر وتقريــر األلوهيــة يف حيــاة النــاس وتعبيــدهم  عــز وجــل املهمــة: حتريــر النــاس مــن حاكميــ •

م لشرعه وسلطانه وحاكميته.  وإذعا

ــني برســـالة  • ــبالغ املبـ ب لوصـــول الـ ـــة الطواغيـــت واألر ــة: اجلهـــاد يف ســـبيل هللا إلزال ــبيل املهمـ سـ

 اإلسالم جلمهور الناس حبرية.

نية مزكاة ومطهرة •  .املطلوب: تكوين وإعداد قاعدة صلبة ر

لقرآن من خالل حتقيق مقاصده الُعليا. •  منهج التكوين واإلعداد: تقرير العقيدة وتزكية النفس 
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اهلدف األمسى: تقرير العبودية اخلالصــة  وحــده ال شــريك لــه واإللوهيــة يف نفســك ويف ضــمريك  •

 ويف قلبك ويف حياتك أنت حىت لو مل تتحقق بك املهمة.

ــرُ ﴿ل الغايــة األكــرب: رضــوان هللا عــز وجــ ونيــل رمحتــه  ]٧٢: توبــةال[ ﴾َوِرْضــَواٌن مِّــَن اللَّـــِه َأْكبـَ

ـــِٰئَك يـَْرُجــوَن َرْمحَــَت اللَّـــِه  ــِه ُأوَل ــاَجُروا َوَجاَهــُدوا ِيف َســِبيِل اللَّـ ــوا َوالَّــِذيَن َه ــوٌر ﴿ِإنَّ الَّــِذيَن آَمُن َواللَّـــُه َغُف

آل ﴾[َعـــِن النَّـــاِر َوُأْدِخـــَل اْجلَنَّـــَة فـََقـــْد فَـــازَ  َفَمـــن زُْحـــزِحَ ﴿والنجـــاة مـــن عذابـــه  ]٢١٨لبقـــرة: ﴾[رَِّحيمٌ 

  .]١٨٥عمران: 

   

ــة هــذا البحــث للربهــان علــى  - إن االســتطراد يف تقــدمي األســس والقواعــد الــيت بُنيــت عليهــا منهجي

مبعــامل الطريــق يبصــر اه استنباط (املنهج احلركي للقرآن) نسري على هدىف احلاجة املاسة لالجتهاد 

تزداد احلاجــة و  القرآن الكرمي ،حاكمية هللا يف األرض انطالًقا من هدى النبع الصايف منهج  إلقامة

ــاحي احليــاة وظهــور معــامل احلكــم  ــدين مــن من خاصــة يف زماننــا هــذا بعــد ســقوط اخلالفــة وتنحيــة ال

لــدين وحتكــيم شــرع رب العــاملني اجلــربي مــن قهــر النــاس واســتعبادهم وحماربــة كــل حمــاوالت إقامــة ا

  .وذٍل وهوان وتيه يف ظلماتٍ  األمةدخول  وتشتد احلاجة ايضًا مع

  أهداف هذا البحث (هداية املنان يف مراد سور القرآن):

 

لقرآن والتخلق به: -١   العمل 

إىل أهــدافها الرئيســية مث عــرض وذلــك مــن خــالل حتليــل موضــوعات الســورة وعناصــرها للوصــول  -

ا.   الواجبات العملية اليت تدل عليها كل سورة للحث على العمل والتخلق 

  تكوين القاعدة الصلبة املزكاة واملطهرة: -٢

  س ـك من خالل الرتكيز على حتقيق مقاصد القرآن يف كل سورة متمثلة يف تزكية النفـوذل -



 
  - ٦٥ -  التمهيد هداية املنان يف مراد سور القرآن

لنفــوس والضــمائر والقلــوب واألخــالق مــن خــالل التعــرف علــى والتأهيل العقدي لتقرير األلوهيــة يف ا

  اإلعداد لآلخرة.و هللا عز وجل 

لقرآن إىل الناس: -٣   محل مهمة التحاكم 

ــة تــربط تسلســل ســور القــرآن وأهــدافها  - وذلــك مــن خــالل عــرض املــنهج احلركــي للقــرآن يف رحل

ــا العامــة يف خــط واحــد متصــل يــربز معــامل الطريــق ويرســم مالحمــه ألفــر  اد القاعــدة الصــلبة املنــوط 

إقامة الدين يف األرض مع استخرج السنن والقوانني الشرعية والكونية املوجــودة بكــل ســورة والــيت 

  تشكل البصائر هلذه القاعدة الصلبة.

 

لقرآن والتعلق بكل سورة وحبها مبشــاعر خمتلفــة عــن ســائر .١ دة االرتباط  الســور األخــرى فعــن  ز

أن رجــًال قــال:  رســول هللا إين أحــب هــذه الســورة: قــل هــو هللا أحــد، قــال رضــى هللا عنــه أنــس 

 .)١(ملسو هيلع هللا ىلص "أن حبها أدخلك اجلنة"

دة اإلميــان وغريهــا كمــا  .٢ حتقيق وظــائف القــرآن مــن اهلدايــة والشــفاء والنــور والبصــائر والتثبيــت وز

 ذُكر يف املقدمة.

تـــه يف الكـــون ودراســـة أمســـاءه احلســـىن الت .٣ عـــرف علـــى هللا عـــز وجـــل مـــن خـــالل كتابـــه الكـــرمي وآ

 وصفاته الُعلى.

ــدبره  .٤ ــال علــــى تـ دة اإلقبـ ــم القـــرآن وفهـــم مــــراد ســـوره وز ـــى تعلــ ــــُكوَن اإلعانـــة عل ﴿َوالَّـــِذيَن ُميَسِّ

َّ َال ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِلحِ  ْلِكَتاِب َوَأَقاُموا الصََّالَة ِإ  .]١٧٠األعراف: [ َني﴾ِ

لقــرآن ونشــر يف األمــة أمهيــة الرجــوع للتعامــل الصــحيح  .٥ احلث على الدعوة إىل االنتفاع احلقيقي 

 .]١٢٢األنعام: [ ﴿َوَجَعْلَنا لَُه نُورًا َميِْشي بِِه ِيف النَّاِس﴾مع القرآن الكرمي 

ركــي للســرية النبويــة" حيــث ان وبعــد االســتعانة  وعظــيم فضــله وتوفيقــه رجعنــا إىل "املــنهج احل -

السرية النبوية هي التطبيق العملي للقرآن وهي الصورة النموذجية إلقامــة دولــة اإلســالم وجعلناهــا 

                                                             
  )٢٣٢٣) تعليًقا قاله األلباين يف صحيح أيب داود (٢/٧٧٤أخرجه البخاري () ١(
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حتقيق الشــيخ أمحــد شــاكر  -أحد أهم املراجع لنا بعد التفاسري املعتربة للقرآن مثل تفسري ابن كثري

  وتفسري السعدي ويف ظالل القرآن.

أن جينبنــا عثــرات الفكــر وزالت القلــم وهــوى الــنفس وغوايــة الشــيطان  وهللا عــز وجــل نســأل

وأن يهــدينا ويهــدي بنــا إىل ســواء الســبيل وأن جيعــل هــذا العمــل خالًصــا لوجهــه الكــرمي ويف صــحيفة 

مــا اســتطعت ومــا تــوفيقي إال  عليــه  اإلصالححسناتنا يوم الدين إن ريب مسيع جميب (إن أريد إال 

  توكل وإليه أنيب).

  البحث متهيد اإلنتهاء من حبمد هللا ......... مت                                        

  وآخر دعوا أن احلمد  رب العاملني/                                                  

  



 
  - ٦٧ -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

 

  الفاحتة: (مقاصد القرآن وغاية الطريق). -

  السلسلة األوىل: من سورة البقرة إىل سورة التوبة. -

  (بيان احلق ىف مهمة تقرير عقيدة األلوهية يف دنيا الناس).

  السلسلة الثانية: من سورة يونس إىل سورة طه. -

  (اإلعداد والتأهيل املطلوب حلمل احلق وأداء املهمة والدخول لدائرة التأييد األهلى).

  األنبياء إىل سورة النور. السلسلة الثالثة: من سورة -

تمع املسلم).   (قاعدة الدعوة: متثل العقيدة يف طليعة املؤمنني قبل إقامتها يف ا

  السلسلة الرابعة: من سورة الفرقان إىل سورة األحزاب. -

تمع املسلم وتشويه املنهج وغزو األمة وكيفية مواجهتها).   (حماوالت إضالل ا

  سبأ إىل سورة األحقاف. السلسلة اخلامسة: من سورة -

  (البالغ املبني ومحل الرسالة).

  السلسلة السادسة: من سورة دمحم إىل سورة احلديد. -

  (اجلهاد لفتح الطريق أمام تبليغ الرسالة).

ادلة إىل سورة التحرمي (اجلزء  -   ).٢٨السلسلة السابعة: من سورة ا

لعمل ونصرته بتحقيق رابطة   العقيدة "الوالء والرباء". (االستجابة لنداء هللا 

  ).٢٩السلسلة الثامنة: من سورة امللك إىل سورة املرسالت (اجلزء  -

  (الصرب على عناء الطريق وتبعاته وعدة الصابرين).

  ).٣٠السلسلة اخلامتة: من سورة النبأ إىل سورة الناس (اجلزء  -

 س وحظوظها).(انتصار العقيدة على احلياة الدنيا وفتنها وانتصارها على النف



  - ٦٨ -  الفاحتةسورة   هداية املنان يف مراد سور القرآن 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  "-فاتحة الطريق إلى هللا وغايته - "سورة الفاتحة"

  بِْسِم اللـَِّه الرَّْحمَـِٰن الرَِّحيمِ 

يِن ﴿٢﴾ الرَّْمحَـــِٰن الــرَِّحيِم ﴿١اْحلَْمــُد لِلَّـــِه َربِّ اْلَعـــاَلِمَني ﴿﴿ ــدِّ ــْوِم ال َك ٣﴾ َمالِـــِك يـَ َّ َك نـَْعبُـــُد َوِإ َّ ﴾ ِإ

ــَراَط اْلُمْســَتِقيَم ﴿ ﴾٤َنْســَتِعُني ﴿ َ الصِّ ﴾َغــْريِ اْلَمْغُضــوِب ٦﴾ ِصــَراَط الَّــِذيَن أَنْـَعْمــَت َعَلــْيِهْم ﴿٥اْهــِد

  ﴾٧َعَلْيِهْم َوَال الضَّالَِّني ﴿

  الفاحتة أعظم سورة يف القرآن العظيم:

  وردت أحاديث شريفة كثرية يف فضل سورة الفاحتة وعظم شرفها ومنها: -

  ــس ــن أنـــ ــهعـــ ـــول هللا  رضـــــى هللا عنـــ ـــال رســ ـــرآن «: (ملسو هيلع هللا ىلص) قال:قــ ــل القــ ـــِه َربِّ ﴿أفضـــ ـــــُد ِللَّـــ اْحلَْم

  .)١( »﴾اْلَعاَلِمنيَ 

  :بينا رسول هللا "وعن ابن عباس قال إذا مسع نقيًضا فوقــه فرفــع جربيــل بصــره  جربائيلوعنده

ب قد فتح من السماء ما فتح قط قال: فنزل منه ملك  فــأتى النــيب  إىل السماء فقال: هنا 

ما نــيب قبلــك: فاحتــة الكتــاب وخــوات م ســورة البقــرة مل تقــرأ يفقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما مل يؤ

  .)٢(إال أوتيته" منهاحرفًا 

  قــال: قــال رســول هللا رضــى هللا عنــه وعــن أيب هريــرة» : احلمــد  رب العــاملني أم القــرآن وأم

  .)٣(»والقرآن العظيم الكتاب والسبع املثاين

 قال: "كنت أصلي فدعاين رسول هللا رضى هللا عنه  يوعن أيب سعيد بن املُعل  فلم أجبه حىت

تيــين؟ قــال: قلــت:  رســول هللا كنــت أصــلي قــال: أمل  صليت: قال: فأتيته فقال: ما منعك أن 

األنفــال: [﴾ ِإَذا َدَعــاُكْم ِلَمــا ُحيْيِــيُكمْ َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَّـِه َوِللرَُّسوِل ﴿يقل هللا تعاىل: 

                                                             

  )١١٢٥أخرجه احلاكم والبيهقي كما يف صحيح اجلامع () ١(
  )٨٠٦أخرجه مسلم يف صالة املسافرين () ٢(
  )١٤٥٧أخرجه أبو داود يف السنن () ٣(



 
  - ٦٩ -  الفاحتةسورة  املنهج احلركي للقرآن

قال: فأخــذ بيــدي » ك أعظم سورة يف القرآن قبل أن خترج من املسجدألعلمنَّ «, مث قال: ]٢٤

ك أعظــم ســورة يف القــرآن املسجد قلت:  رسول هللا إنك قلت: ألعلمنَّــ منفلما أراد أن خيرج 

  .)١(»والقرآن العظيم الذي أوتيته ثاينقال: نعم (احلمد  رب العاملني) هي السبع امل

  وعـــن ُأيب بـــن كعـــب قـــال: قـــال رســـول هللا: » مـــا أنـــزل هللا يف التـــوراة وال يف اإلجنيـــل مثـــل أم

  .)٢(»وهي مقسومة بيين وبني عبدي نصفني القرآن وهي السبع املثاين

 لقرآن ومجع علم إن هللا قد مجع علم الكتب السابقة يف ا« :لذلك قال احلسن البصري رمحه هللا

  .»القرآن يف املفصل ومجع علم املفصل يف الفاحتة

ا هي السورة الوحيدة اليت جييبك هللا فيها بنفسه بعد كل  - مل من عظم شرف سورة (الفاحتة) أ و

ا يقــول هللا تعــاىل: قســمُت الصــالة بيــين : « عن النــيبرضى هللا عنه , عن أيب هريرة آية من آ

اْحلَْمــُد ِللَّـــِه ﴿, إذا قــال العبــد : لفها يل ونصــفها لعبــدي ولعبــدي مــا ســأفنصــ وبــني عبــدي نصــفني

قــال هللا: أثــىن علــيَّ عبــدي, ﴾ الرَّْمحَـِٰن الرَِّحيمِ ﴿قال هللا: محدين عبدي, وإذا قال: ﴾ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

ــال العبـــد:  ـــدِّينِ ﴿وإذا قـ ــْوِم ال ــِك يـَـ ــال﴾ َمالِـ ــال هللا: جمَّـــدين عبـــدي, وإذا قـ َك ﴿: قـ َّ ــُد َوِإ َك نـَْعبُـ َّ ِإ

َ الصِّــَراَط اْلُمْســَتِقيَم عبــدي ولعبــدي مــا ســأل, فــإذا قــال ﴿قال هللا: هذا بيين وبني ﴾ َنْسَتِعنيُ  اْهــِد

﴾ قــال: هــذا لعبــدي ولعبــدي مــا ِصَراَط الَِّذيَن َأنـَْعْمــَت َعلَــْيِهْم غَــْريِ اْلَمْغُضــوِب َعلَــْيِهْم َوَال الضَّــالِّنيَ 

  .)٣(»سأل

ــا ملــا الــذى فأي شــرف هــذا  - اختصــت بــه ســورة الفاحتــة فهــي أم الكتــاب الــيت ال تصــح صــالة إال 

وتــذكر أنــك تــردد » ال صــالة ملــن مل يقــرأ بفاحتــة الكتــاب«  ورد يف الصــحيحني عــن رســول هللا

ت عظيمة القدر والشرف يومًيا ماال يقل عــن ثالثــني مــرة يف اليــوم   لــةوالليهذه السورة قصرية اآل

  إذا حافظت على السنن فالبد أن هناك أسرارًا عظيمة ال تنضب تتضمنها هذه السورة 

  قليلة الكلمات عظيمة األجر والفائدة فما أحوجنا لتدبر معانيها والتفكر يف أسرارها.

                                                             

  )٤٥٠/ ٣أخرجه أمحد يف مسنده () ١(
  )٣١٢٥أخرجه الرتمذي يف السنن () ٢(
  )٤٠, ٣٨أخرجه مسلم يف الصالة () ٣(



  - ٧٠ -  الفاحتةسورة   هداية املنان يف مراد سور القرآن 

 

  أم القرآن وأم الكتاب والقرآن العظيم كما جاء يف حديث أيب هريرة. 

 تثاينالسبع امل ا تثىن يف الصالة أي تتكرر يف القراءة يف كل ركعة وهــي ســبع آ واختلــف  ,: أل

 آية من الفاحتة على ثالثة أقوال:العلماء يف كون البسملة 

عبــد  هقالــ: هــي آيــة مــن كــل ســورة والثــاين يست آية من الفاحتة وال من الســور,األول: قال مالك: ل

ا آية من كل سورة"عي: هللا بن املبارك, والثالث: قال الشاف , وقــال "هي آية من الفاحتة وتردد يف أ

خبــار اآلحــاد وإمنــا طريقــة التــواتر "القــرطيب:  الصــحيح مــن ذلــك قــول مالــك ألن القــرآن ال يثبــت 

وأيب بكــر وعمــر  صــليت خلــف النــيب ". وعن أنس بن مالــك قــال: "القطعي الذي ال خيتلف فيه

حلمد  , من عــدَّها آيــة مــن الفاحتــة )١(ة" رب العاملني وال يذكرون البسملوعثمان فكانوا يفتتحون 

علهـــا األوىل مـــن الســـبع ومـــن مل يعـــدها مـــن الفاحتـــة قسَّـــم اآليـــة األخـــرية اثنتـــني فكانـــت ســـبًعا عنـــد 

  الفريقني.

  ـــا شـــرط يف صـــحة الصـــالة:كما جـــاء يف حـــديث قســـمت الصـــالة بيـــين وبـــني عبـــدي نصـــفني أل

 الصالة.

  ٢(»فاحتة الكتاب شفاء من كل ُسم «ي عن أيب سعيد مرفوًعا: الشفاء: ملا رو(. 

  الرقية: لقول الرسول :ا ل ا رقية«رجل رقي   .)٣(»وما يدريك أ

  ا تكفي ما عداها وال يكفي  سواها عنها.ما الكافية: قال حيي بن كثري أ

 ــاس ال ـــ ــاأسـ ــاس القرآن)قال:و  قرآن:ملــــ ــ ـــــه مساها(أســ ـــاس أنـ ــ ــــن عبـ ــ ــــن اب ــــعيب عــ ــها رواه الشــ ـــ أساسـ

. ﷽ 

 .ا بدئت به  سورة احلمد: أل

 

                                                             

  )١١٤/ ٣أخرجه أمحد يف املسند () ١(
  ذكره السيوطي يف الدر املنثور) ٢(
  )٥٠٠٧أخرجه البخاري يف فضائل القرآن () ٣(



 
  - ٧١ -  الفاحتةسورة  املنهج احلركي للقرآن

 

لنظر إىل سورة الفاحتة نظرة إمجالية لوجد بعون هللا وتوفيقه أن الفاحتــة جــاءت يف بدايــة  - إذا قمنا 

القــرآن كلــه وحتــوي مقاصــده العليــا  كتاب هللا عز وجل كاملقدمة املختصرة له واليت تعــرب عــن مــراد

ع التوحيــد جتمــع ذلــك  ا وتلخــص منــازل العبوديــة للســائرين إىل هللا عــز وجــل ومقامــات اإلميــان وأنــو 

ت وأحكم الكلمات, فكانت الفاحتة حبق هي: الكافية الشــافية الــيت ال يقــوم غريهــا  قل اآل كله 

والقــرآن العظــيم الــيت مل ينــزل هللا يف التــوراة أم القــرآن وأم الكتــاب مقامها, وكانت الفاحتة حبق هــي 

  وال يف اإلجنيل وال يف القرآن مثلها.

جاءت الفاحتة كلها عبارة عن دعاء وتوسل طلبًــا للهدايــة إىل احلــق والعمــل بــه والثبــات عليــه حــىت  -

م هد الصراط املستقيم) واحلق هنا: هو مراد هللا من اخللق الــذي شــرعه يف ديــن اإلســالااملمات (

ت بينــات   نه يف مــنهج القــرآن وأظهــره وصــرفه ونظامه وبيَّ  ســاليب خمتلفــة وأدلــة دامغــة وآ وكــرره 

ى أو حــظ أو اإلنســان مــن أي معبــود أو مطــاع أو هــو  حترير(كالشمس والنجوم الساطعات وهو: 

ام النــاس مث بيَّنت الفاحتة أقس )وًدا وحاكًما وآمًرا ومطاًعاعبال شريك له مشهوة ليخلص  وحده 

  لني.آحول هذا احلق علًما وعمًال إىل أقسام ثالثة وهم: منعم عليهم ومغضوب عليهم وض

والعمــل بــه والثبــات عليــه,  احلــققامــت ســورة الفاحتــة برســم معــامل الطريــق إىل هللا للوصــول إىل هــذا  -

ذن هللا أن اهلدف العــام للســورة هــو  ولذابينت أول الطريق وغايته ووسيلته ف (وهللا أعلــم): نقول 

وهذا اهلدف العام يتحقق بعــون  )وصف معامل الطريق إىل هللا مبتدأه ومنتهاه للوصول إىل مراد هللا(

هللا وتوفيقه من خالل حتقيــق مقاصــد القــرآن الــيت اشــتملت عليهــا الفاحتــة أبــنيَّ اشــتمال وميكــن لنــا 

ســتطيع بفضــل هللا أن أن نقســم الســورة إىل مقــاطع علــى حســب عرضــها ملقاصــد القــرآن والــيت ن

لتــايل  هاجنــد ت و : (حتقيــق مقاصــد هــو حمــور الســورة الرئيســي فــإنخــط الــرتابط الرئيســي بــني اآل

  القرآن وهي التعرف على هللا والتأهل لآلخرة وتزكية النفس ومحل مهمة األمة).
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 لتعــرف علــى هللا عــز وجــل  متثــل العقيــدة الصــافية :ووضحت الفاحتة بيان الغاية من الوجــود وهــ

يِن ٢﴾ الرَّْمحَـــِٰن الــرَِّحيِم ﴿١وذلك يف قوله تعــاىل: ﴿اْحلَْمــُد ِللَّـــِه َربِّ اْلَعــاَلِمَني ﴿ ﴾ َمالِــِك يـَــْوِم الــدِّ

وحتقيق العبودية اخلالصة  عز وجل يف الضمائر ويف النفوس ويف العبادات ويف الســلوك ويف  ﴾

َك نـَْعُبدُ تعاىل: ﴿ وذلك يف قولهاحلياة مجيًعا مناحي  َّ ﴾ واليت فســرها القــرآن بعــد ذلــك يف أكثــر ِإ

ْعبُـــُدونِ مــن موضــع منهــا ﴿ نــَس ِإالَّ لِيـَ ت: [ ﴾َوَمـــا َخَلْقــُت اْجلِــنَّ َواْإلِ ــذار : , وقولــه تعـــاىل]٥٦ال

عبــًدا  خالًصــا لــه وحــده ال شــريك لــه  فتصــري ]٣٤احلــج: [﴾ِحٌد فـَلَــُه َأْســِلُموافَِإلَـُٰهُكْم ِإلَـٌٰه َوا﴿

ا  ــا الطينيــة متجــرًدا مــن كــل هــوى نفــس وشــهوا حمــررًا مــن كــل حــظ مــن حظــوظ الــدنيا وجواذ

ــرُ وبذلك تنال رضا ربك سبحانه وتعــاىل ﴿اجلبلية  وهــذه ] ٧٢التوبــة: [ ﴾َوِرْضــَواٌن مِّــَن اللَّـــِه َأْكبـَ

امــره وتــرك زواجــره والســري علــى صــراطه املســتقيم الغايــة تتطلــب أن حتقــق مــراد هللا يف امتثــال أو 

ــَراَط اْلُمْســَتِقيَم﴾ ومنهجــه القــومي ديــن اإلســالم ومــنهج القــرآن  َ الصِّ وذلــك يف قولــه تعــاىل ﴿اْهــِد

ــه تعــاىل: ولــن حيــدث ذلــك إال بعــون هللا وتوفيقــه ودوام االســتعانة بــه والعصــمة بــه  وذلــك يف قول

َك َنْسَتِعنيُ ﴿ َّ   ا هلا واالستعانة الوسيلة إليهاو لقِ اية العباد اليت خُ ﴾ فالعبادة غِإ

 

  الفاحتة على أصل منازل العبودية للسائرين يف الطريق إىل هللا عز وجل وهي:اشتملت 

 ﴾.اْحلَْمُد ِللَّـِه َربِّ اْلَعاَلِمَني  منزلة احلمد لقوله تعاىل ﴿ .١

 ﴾.اْحلَْمُد ِللَّـِه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ زلة احملبة لقوله تعاىل ﴿من .٢

 ﴾.الرَّْمحَـِٰن الرَِّحيمِ منزلة الرجاء لقوله تعاىل ﴿ .٣

ينِ منزلة اخلوف من هللا لقوله تعاىل ﴿ .٤  ﴾.َماِلِك يـَْوِم الدِّ

َك نـَْعبُــدُ منزلــة التوحيــد يف توحيــد اإللوهيــة املتمثــل يف ﴿ .٥ َّ َك املتمثــل يف ﴿﴾ وتوحيــد الربوبيــة ِإ َّ َوِإ

 ﴾.َنْسَتِعنيُ 
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َك نـَْعبُــدُ منزلــة اإلخــالص يف التوجــه والقصــد لقولــه تعــاىل ﴿ .٦ َّ َك ﴾ واإلخــالص يف االســتعانة ﴿ِإ َّ َوِإ

 ﴾.َنْسَتِعنيُ 

َك َنْسَتِعنيُ منزلة التوكل لقوله تعاىل ﴿ .٧ َّ  ﴾.َوِإ

َ الصَِّراَط اْلُمْسَتقِ منزلة اهلداية لقوله تعاىل ﴿ .٨  ﴾.يمَ اْهِد

َ الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ منزلة االستقامة لقوله تعاىل ﴿ .٩  ﴾.اْهِد

 .﴾ِصَراَط الَِّذيَن َأنـَْعْمَت َعَلْيِهمْ منزلة الوالية للمؤمنني لقوله تعاىل ﴿ .١٠

  ﴾.َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّالِّنيَ منزلة العداوة للكافرين وأعداء الدين لقوله تعاىل ﴿ .١١

 ابــن القــيم رمحــه هللا: الــدين نصــفهمــن هــذه املنــازل أن الفاحتــة مجعــت شــطري الــدين, يقــول  وجنــد 

بــة" فــإن الــدين اســتعانة وعبــادة"التوكــل" ونصــفه الثــاين " ــْل َعَلْيــهِ يقــول تعــاىل ﴿ اإل ﴾ فَاْعبُــْدُه َوتـَوَكَّ

فســـبحانه وتعـــاىل هـــو  ]٣ الرعـــد:[﴾ ِه َمَتـــابِ َعَلْيـــِه تـَوَكَّْلـــُت َوِإلَْيـــويقـــول تعـــاىل ﴿ ]١٢٣هـــود: [

لعبـــادة ﴿ ِلُكـــُم اللَّــــُه رَبُّ املســـتحق وحـــده  وهـــو وحـــده املوفـــق إليهـــا  )٣يـــونس: (﴾ ُكـــْم فَاْعبُـــُدوهُ ذَٰ

ْلــُت َوِإلَْيــِه أُنِيــبُ واملعني عليها فال عبادة بدون استعانة ﴿ للَّـــِه َعَلْيــِه تـَوَكَّ ِ ــْوِفيِقي ِإالَّ  هــود: [ ﴾َوَمــا تـَ

٨٨[.  

 

  كما جند أيًضا أن الفاحتة اشتملت على مقامات اإلميان الثالثــة, يقــول ابــن القــيم رمحــه هللا: "مــدار

ُأولَـــِٰئَك السري إىل هللا عز وجل على مقامــات اإلميــان الثالثــة: احلــب واخلــوف والرجــاء قــال تعــاىل ﴿

تَـُغوَن ِإَىلٰ َرُِِّم  َرُب َويـَْرُجوَن َرْمحََتُه َوَخيَاُفوَن َعَذابَــُه ِإنَّ َعــالَِّذيَن َيْدُعوَن يـَبـْ َذاَب رَبِّــَك  اْلَوِسيَلَة أَيـُُّهْم َأقـْ

  .]٥٧اإلسراء: [﴾ َكاَن َحمُْذورًا

ـــة رأســـه واخلـــوف  ـــة الطـــائر فاحملب ــل مبنزل ــب يف ســـريه إىل هللا عـــز وجـ ــول رمحـــه هللا: "القلـ ويقـ

الطــائر جيــد الطــريان ومــىت قطــع الــرأس مــات الطــائر والرجــاء جناحــاه فمــىت ســلم الــرأس واجلناحــان ف

  .)١(وكاسر" دومىت فقد اجلناحان فهو عرضه لكل صائ

                                                             

ذيب مدارج السالكني", ابن القيم, ص ) ١(   ٢٤١كتاب "
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  وفاحتة الكتاب تبني للعباد الغاية من الوجود والسبيل إليها مث املنازل الــيت ينبغــي املــرور عليهــا يف

م كالطائر حىت ال خيتل توازنه فتحافظ على سالمة سفرهم يف  رحلتهم إىل الدار سريهم مث حتلق 

  اآلخرة, ومقامات اإلميان الثالثة هي:

 ﴾ والنــيب اْحلَْمــُد ِللَّـــِه َربِّ اْلَعــاَلِمنيَ حمبة هللا عز وجل وطريقها هو تــذكر الــنعم يف قولــه تعــاىل ﴿ .١

تتجــدد يف فمشــاعر حمبــة هللا  )١(»كم بــه مــن الــنعمأحبوا هللا ملا يغــذو «ديث الشريف: يقول يف احل

ر كرمه وإحسانه.قلب العبد    كلما شاهد آ

ومشــاعر التعلــق برمحــة هللا عــز وجــل  ﴾الرَّْمحَـــِٰن الــرَِّحيمِ الرجاء يف رمحة هللا عز وجل لقوله تعاىل ﴿ .٢

تقوى كلما قويت حمبته كما يقول ابن القيم "فإن العبد يرجوه قبل لقاءه والوصول إليه فإذا لقيه 

ونعــيم قلبــه مــن ألطــاف بــره" والرجــاء يف رمحــة هللا  أشــتد الرجــاء لــه ملــا حيصــل لــه مــن حيــاة روحــه

َ ِعبَــاِدَي أن يقنط مــن رمحــة هللا ﴿ له ر العبد أو أسرف فال ينبغيصَّ ا قَ هممليس له حدود ف قُــْل 

ُه ُهــَو ِإنَّــ ۚ◌ يًعــا ِإنَّ اللَّـــَه يـَْغِفــُر الــذُّنُوَب مجَِ  ۚ◌ الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلٰى أَنُفِسِهْم َال تـَْقَنطُــوا ِمــن رَّْمحَــِة اللَّـــِه 

 .]٥٣الزمر: [﴾اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 

﴾ يــوم يــدين َمالِــِك يـَــْوِم الــدِّينِ اخلوف مــن هللا تعــاىل واإلشــفاق مــن عذابــه وذلــك يف قولــه تعــاىل ﴿ .٣

عماهلم وحياسبهم عليها على كل كبرية وصغرية حــىت مثاقيــل الــذر فيتــذكر العبــد معهــا  هللا اخللق 

ت القبيحــة الــيت اقرتفهــا واملفضــية إىل العقوبــة كلمــا قــرأ هــذه اآليــ لعــذاب يف  املســتحقةة اجلنــا

ــا عبــاده وهــي ســوطه الــذي يســوق بــه عبــاده  النــار إال أن يعفــو هللا عــز وجــل فالنــار خيــوف هللا 

يت يوم الدين وقد حــبط عملــه وقــد بــدا  املؤمنني إليه فيتملك العبد مشاعر اخلوف أيًضا من أن 

 ما مل يكن حيتسب أو أن تكون أعماله الصاحلة سراٍب بقيعة أو تصري هباًء منثورَا.له من هللا 

 ــا ــة مًع ــذه املشــاعر الثالث ــد املــؤمن يف ســريه إىل هللا تعــاىل أن يــدمي تغذيــة قلبــه  احملبـــة  وعلــى العب

 ك يعرب عن ما يفيض يف القلب منها لذلك فتكرار الفاحتــة يفمث ترمجتها إىل سلو  والرجاء واخلوف

ذه املشاعر بشكل مستمر.   اليوم والليلة يعني القلب على تغذيته 

  حتتاج سالمة العقيدة:سالمة السري انتبه 

                                                             

  )١٨٣/ ١) والبخاري يف التاريخ الكبري (٣٧٨٩رواه الرتمذي يف سننه () ١(
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  اشتملت سورة الفاحتة علــى الشــفاءين: شــفاء القلــوب وشــفاء األبــدان, شــفاء القلــوب مــن أصــل

  .)١(أسقامها ومها: فساد القصد وفساد العلم

 م ووســا ئلهم وهــذا بشــأن كــل مــن كــان غايتــه غــري هللا فأشــرك يف وفساد القصــد ملــن فســدت غــا

لوســيلة املوصــلة إليهــا وكالمهــا  إهليتــه وكــذلك شــأن مــن طلــب الغايــة العليــا ولكــن مل يتوســل إليهــا 

َك َنْسَتِعنيُ ﴿فاسد القصد وال شفاء من هذا املرض إال بدواء  َّ َك نـَْعُبُد َوِإ َّ كما يقول ابن القيم ﴾  ِإ

ــن ســـتة أجـــزاء: رمحـــه هللا: "د ـــة هللا ال غـــريه,  -١واء مركـــب مـ ال  -٣مـــره وشـــرعه,  -٢عبودي

ال بــنفس العبــد  -٦الســتعانة علــى عبوديتــه بــه,  -٥الرجــال وأفكــارهم,  راءوال  -٤هلــوى, 

  وهذه هي عقيدة التوحيد السليمة الصافية. ,وقوته وحوله وال بغريه

 ﴿ َُك نـَْعبُــد َّ كِإ ــذا  وطاعــةً  حبًــا وخوفًــا ورجــاءً  ﴾ أي: ال نعبــد إال إ للشــرك يف  إبطــالوتعظيًمــا و

  يق لتوحيد اإللوهية.قاإلهلية وحت

 ﴿ َُك َنْسَتِعني َّ  د الربوبية وإبطال للشرك به فيها.حتقيق لتوحي أي: ال نستعني إال بك وفيها ﴾:ِإ

ــذه اآليــة  َك َنْســَتِعُني﴾ و َّ َك نـَْعبُــُد َوِإ َّ يســلم ســري العبــد إىل ربــه مــن أي شــرك مــن ســورة الفاحتــة  ﴿ِإ

 يفسر عقيدته فيفسد قصده تبًعا هلا.

 ﴿ دايـــة الصـــراط املســـتقيم ــَراَط أمـــا مـــرض فســـاد العلـــم يتطلـــب معرفـــة احلـــق وذلـــك  َ الصِّـ اْهـــِد

 .)٢(وهي الدواء الشايف له وهللا أعلم﴾ اْلُمْسَتِقيمَ 

 ته واملطلوب لســالمة الســري إليــه ســبحانه وتعــاىل, وبعد بيان الفاحتة ملعامل الطريق إىل هللا بدايته وغاي

مــا  و﴿اْحلَْمــُد لِلَّـــِه َربِّ اْلَعــاَلِمَني﴾؟ ملاذا بدأ القرآن كلــه مبقــام احلمــد يتساءل أولوا األلباب والنهى

ت الفاحتـــة واتصـــاهلا مًعـــا؟ وملـــاذا دعـــاء الطلـــب الوحيـــد يف الفاحتـــة هـــو (اهـــد  هـــو ســـر تـــرابط آ

  كلها؟  وكيف عرضت الفاحتة مقاصد القرآن األربعالصراط املستقيم)؟ 

                                                             

  ٤٠ذيب مدارج السالكني, ابن القيم اجلوزية, ص) ١(
ذيب م٢(   ٤٠دارج السالكني, ابن القيم اجلوزية, ص) 
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 ــ ــدأتذن هللا أوًال: ذكرولن ــالفاحتــة مب ملــاذا ب ــهق ــدء القــرآن كلــه ب فالفاحتــة هــي أول  ام احلمــد بــل ب

  ؟القرآن

حلمــد علــى نعــم هللا املن﴾: اْحلَْمــُد ِللَّـــِه َربِّ اْلَعــاَلِمنيَ  ﴿قــال تعــاىل:  تواصــلة والــيت ال تتوقــف وال بــدأ 

اهي وأوهلا نعمة اإلجياد أن أوجد سبحانه وتعاىل ابتداًء وأعتنت  .نعمة ظمها نعمة اإلسالم وكفى 

  ولكن ما الفارق بني احلمــد والشــكر؟ جييــب الــدكتور خالــد أبــو شــادي: "احلمــد أعــم مــن الشــكر

ه فاحلمد والشكر يشرتكان يف معىن الثناء على هللا وإن كان احلمد يشمل الشكر علــى الــنعم لكنــ

فوق ذلك حيمل معىن الثناء احلسن على هللا مبا هو أهله لصفاته اجلميلــة وأمسائــه احلســىن اجلليلــة 

فاحلمــد أعــم مــن الشــكر ألنــك حتمــد علــى الصــفات الذاتيــة والعطــاء لكنــك ال تشــكر إال علــى 

مــا أنعــم هللا علــى عبــد «  عنــه , و )٢( أن أفضــل الــدعاء: احلمــد «, وعن النيب )١(العطاء"

 .)٣( »عمة فحمد هللا عليها إال كان ذلك احلمد أفضل من تلك النعمةن

  تـــه وتلخـــص معانيـــه ولكـــن إذا كانـــت (الفاحتـــة) جتمـــع علـــم القـــرآن وجتمـــع مقاصـــده وحتـــوي غا

حلمد إلخالص وهو ســر قبــول األعمــال؟ أو ؟ لذات فلماذا تبدأ الفاحتة  تبــدأ أو ملاذا مل تبدأ 

لنصر أمنية كل مــؤمن يف الــدنيا؟ ملــاذا ارتقــى احلمــد جلنة مقصد كل مسلم يف ا آلخرة؟ أو تبدأ 

 لبداية القرآن وبداية الفاحتة؟

قام الرفيع يف مقامات العبوديــة ي القرآن وصار مقام احلمد املأل احلمد قصب السبق ليبدأ  -

  وذلك لألسباب التالية وهللا أعلى وأعلم:

لعبــد الشــدائد احلمد هو العبوديــة علــى كــل حــال فمهمــا  .١ واملصــائب والكــروب يقــف بــني نزلــت 

﴾, هــل هنــاك مصــيبة نزلــت اْحلَْمُد ِللَّـِه َربِّ اْلَعــاَلِمنيَ يدي ربه مقام العبد وأول ما يناجي به ربه ﴿

, أمل تســمع لقولــه تعــاىل تعليًقــا علــى إشــاعة مقتــل فقــد رســول هللا  ألمة أكرب من مصــيبتها يف

ــَل وَ ﴿يف غــزو أحــد   النــيب  ــاَت َأْو قُِت ــِه الرُُّســُل َأَفــِإن مَّ ْبِل ــْد َخَلــْت ِمــن قـَ ــٌد ِإالَّ َرُســوٌل َق َمــا ُحمَمَّ

                                                             

  ٣٠كتاب "أول مرة أصلي", د/ خالد أبو شادي, ص) ١(
  )١١٠٤أخرجه الرتمذي والنسائي وابن ماجه كما يف صحيح اجلامع رقم () ٢(
  )٥٥٦٢أخرجه الطرباين عند أيب إمامة كما يف صحيح اجلامع رقم () ٣(
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ًئا ُتْم َعَلٰى َأْعَقاِبُكْم َوَمن يَنَقِلْب َعلَــٰى َعِقبَـْيــِه فـَلَــن َيُضــرَّ اللَّـــَه َشــيـْ ﴾ َوَســَيْجِزي اللَّـــُه الشَّــاِكرِينَ  انَقَلبـْ

لشــاكرين ألن الشــاكرين هــم القــائمون بعبوديــة هللا تعــاىل يف  , وسيجزي هللا ا]١٤٤آل عمران: [

كل حال, وإذا كان الصــرب هــو املطلــوب عنــد الشــدائد فالرضــا أعلــى مــن الصــرب والشــكر أعلــى 

 من الرضا.

هللا يســتوجب الشــكر فالتوبــة منــه وتســتوجب الشــكر عليهــا واإلخــالص مــن  عند كل ما هو من .٢

ــدعاء  ــه واهلدايــة مبشــيئته توفيقــه ويســتوجب الشــكر عليــه وال مــن إهلامــه ويســتوجب الشــكر علي

والعطــا مــن رزقــه وتســتوجب الشــكر عليهــا حــىت شــكره ومحــده مــن  عليهــا وتســتوجب الشــكر

َربِّ َأْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت َأنـَْعْمَت َعلَــيَّ َوَعلَــٰى َوالِــَديَّ َوَأْن َأْعَمــَل َصــاِحلًا فضله وإهلامه ﴿

ْرَضـــ َّ , والعمـــل الصـــاحل والعبـــادات أصـــًال هـــي وســـيلة الشـــكر وصـــورته ﴿]١٩النمـــل: [﴾ اهُ تـَ ِإ

َناَك اْلَكْوثـََر ﴿ وفقــك أن تكــون بــل تشــكره أن  ]٢-١الكــوثر: [﴾ َفَصــلِّ ِلَربِّــَك َواْحنَــرْ  ﴾١َأْعَطيـْ

 من عباده ووفقك إىل التعرف عليه وعلى مراده منك من خالل كالمه.

رمحــه  ق احملبــة كمــا قــال ابــن القــيميــلدين والشكر من أهم ما يعني على حتقاحملبة هي قطب رحى ا .٣

يف األســباب اجلالبــة للمحبــة: "ومنهــا مشــاهدة بــره وإحســانه وآالئــه ونعمــه الظــاهرة والباطنــة  هللا

ا داعية إىل حمبته, وحتقق احملبة والتوفيق إليه يستوجب الشكر عليها"  .)١(فإ

ــاألن الشكر هــو العبــادة الــيت ت .٤ وكمــا قيــل الشــكر هــو معرفــة العجــز عــن  أبــًدا عجــز عــن الوفــاء 

منــه أمــا الشــكر  ةاملطلوبــالعبــادة استشــعر أنــه أدى فالشكر فلرمبا تصدق العبــد أو صــام أو حــج 

ايــة هلــا, فحــني تعلــم  محــدك لربــك هــو نعمــة منــه عليــك  أنفــال حــد لــه فهــو عبــادة مفتوحــة ال 

علــى محــده محــًدا آخــر وهكــذا لــذلك لــو  اســتحقعليها حلمده  كيستحق عليها احلمد فإذا وفق

استنفد العبد أنفاسه كلها يف محد نعمة واحدة من نعم هللا عليه كان عليه من احلمــد عليهــا فــوق 

عجــزك عــن احلمــد لــتعلم أنــه هــو احلامــد لنفســه يف احلقيقــة علــى أشــهدك  فســبحانه وتعــاىلذلــك 

 لسان عبده.

                                                             

ذيب مدارج السالكني١(   ٤٣٢ية صابن القيم اجلوز  - ) 
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والشــكر يعــني علــى الوفــاء  واالرتقــاء إىل هللا الطاعــات فــعداالشــكر يعــني علــى مكــارم اخلــريات و  .٥

ـــدُِكمْ لعهـــد ﴿ ـــِدي ُأوِف بَِعْه ــوا ِبَعْه ـــْيُكْم َوَأْوفُـ ــُت َعَل َعْمـ ــِيت أَنـْ ـــِيتَ الـَّ ـــُروا نِْعَم ـــَرائِيَل اذُْك َـــِين ِإْس ﴾ َ ب

, والشكر يعني على اإلخالص فرؤية املــنعم هــو صــاحب العطــاء والفضــل يــدفعك ]٤٠البقرة: [

, والشــكر ]٧الزمــر: [﴾ َال يـَْرَضــٰى ِلِعبَــاِدِه اْلُكْفــَر َوِإن َتْشــُكُروا يـَْرَضــُه َلُكــمْ  َ ال جتعل له أنداًدا ﴿أ

ــم  ــاملني كلمـــا استشـــعر العبـــد عظـ ـــه, إيعـــني علـــى االفتقـــار واملســـكنة  رب العـ ـــه علي حســـان رب

 ,وهــو علــى حــال املعصــيةوالشكر يعني على احلياء كلما رأى العبد إســاءته وتــوايل نعــم ربــه عليــه 

دة النعم  , والشــكر ســبب ]٧إبراهيم: [﴾ َلِئن َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنَُّكمْ واستمرارها ﴿والشكر سبب لز

لشَّــاِكرِينَ لالصطفاء واالجتباء ﴿ ِ َِْعلَــَم  ﴾ لِّيَـُقولُــوا َأَهـــُٰؤَالِء َمــنَّ اللَّـــُه َعلَــْيِهم مِّــن بـَْيِننَــا أَلَــْيَس اللَّـــُه 

هــل بــل الــذين يعرفــون قــدر النعمــة ]٥٣ام: األنع[ , فا تعاىل ال يضع فضله عند من ليس لــه 

ــم أولئــك الــذين  ا يف معصــية ر ــا ويقومــون مبــا تقتضــيه مــن عمــل صــاحل وال يســتخدمو ويقــرون 

 اصطفاهم هللا عز وجل.

ت عنــد ســقوط التكــاليف الشــرعية يف اجلنــة هــو دوام ذكــره ســبحانه وتعــاىل .٦ حلمــد أكمــل القــر  

تُـُهْم ِفيَها َسَالمٌ ﴿  .]١٠يونس: [﴾ َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْحلَْمُد ِللَّـِه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ  حتَِيـَّ

اْحلَْمــُد ِللَّـــِه الَّــِذي أَنــَزَل كتابــه وعنــد ابتــداء تنزيلــه فقــال تعــاىل ﴿  ابتــداءهللا عز وجل محد نفسه يف  .٧

﴿َوُهــَو اللَّـــُه َال ِإلَـــَٰه ِإالَّ ُهــَو , وهو احملمــود يف األوىل واآلخــرة ]١الكهف: [َعَلٰى َعْبِدِه اْلِكَتاَب﴾ 

بعــد انتهــاء اجلــزاء ودخــول  حيمــده كــل اخلالئــق],  ٧٠َلُه اْحلَْمُد ِيف اْألُوَىلٰ َواْآلِخَرِة﴾ [القصــص: 

تعــاىل  قــالمحــد فضــل وإحســان ومحــد عــدل وحكمــة, اجلنــة ودخــول أهــل النــار النــار أهــل اجلنــة 

ْحلَقِّ َوِقيَل اْحلَْمُد ِللَّـِه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ وَ ﴿ ِ نَـُهم   .]٧٥الزمر: [﴾ ُقِضَي بـَيـْ

من مادة "احلمــد" وهــو "دمحم" أي:  ااختار هللا عز وجل له اًمسا مشتقً   خري األنبياء واملرسلني  .٨

ا أراد هللا عــز , وملــيف كــل حــال قته, وهو "أمحد" أي: كثري احلمــدلِ احملمود يف أوصافه وأخالقه وخِ 

 "املقــام احملمــود"ألعلى املقامات يف اآلخرة وهو مقام الشفاعة العظمى مســاه  وجل تكرمي نبيه 

خــر يقــول:   وهاهو  ,الذي حيمده فيه األولون واآلخرون بعد مغفرة ذنوبه ما تقدم منها وما 

 .»أفال أكون عبًدا شكورًا«
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جـــاء يف يكـــره مـــن عبـــاده أن حيمـــدوا أنفســـهم هللا ســـبحانه وتعـــاىل حيـــب محـــد نفســـه ومـــدحها و   .٩

 .)١(»د أحب إليه املدح من هللا عز وجل لذلك مدح نفسهال أح«احلديث الشريف 

وفــوق كــل مــا ذكــر يكفــي احلمــد أن فيــه إثبــات صــفات الكمــال  رب العــاملني, قــال ابــن  .١٠

حلمــد يتضــمن مــدح القيم رمحه هللا: "إثبات لصفات كمال هللا وتنزيهــه عــن التشــبيه والنقــائص, فا

احملمــود بصــفات كمالــه ونعــوت جاللــه مــع حمبتــه والرضــا عنــه واخلضــوع لــه فــال يكــون حامــًدا مــن 

جحد صفات احملمود وكلما كانت صفات كمال احملمود أكثر كان محده أكمــل وكلمــا نقــص مــن 

صــفات كمالــه نقــص مــن محــده حبســبها وهلــذا كــان احلمــد كلــه  محــد ال حيصــيه ســواه لكمــال 

ا ألجل هذا ال حيصي أحد مــن خلقــه ثنــاء عليــه ملــا لــه مــن صــفات الكمــال ونعــوت صفا ته وكثر

  اجلالل اليت ال حيصيها سواه".

ــده  -  ـــة وتوحـ ــة واإلهلي لربوبيـ ــدم الشـــريك املتضـــمن تفـــرده  فحمـــد نفســـه ســـبحانه وتعـــاىل علـــى عـ

ا غريه.   بصفات الكمال اليت ال يوصف 

  كمال حياته.كما محد نفسه بكونه ال ميوت لتضمنه   - 

خذه سنة وال نوم لتضمن ذلك كمال قيوميته. -    ومحد نفسه بكونه ال 

نه ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء وال أصغر من ذلــك وال  -  ومحد نفسه 

  أكرب لكمال علمه وإحاطته.

نه ال يظلم أحًدا لكمال عدله وإحسانه. -    ومحد نفسه 

نه ال تدركه ا -    .ألبصار لكمال عظمتهومحد نفسه 

  ومن هنا كان احلمد داللة على توحيد األمساء والصفات فسبحانه وتعاىل جاءت أمساءه يف ســورة

الفاحتة: هللا والرب والرمحن وامللك بعد محده نفسه مــا يــدل علــى أنــه حممــود يف إهليتــه, حممــود يف 

حممــود ورمحــن حممــود وملــك ربوبيتــه, حممــود يف رمحانيتــه, حممــود يف ملكــه وأنــه إلــه حممــود ورب 

ــه ونعــوت  حممــود فاقتضــى إثبــات احلمــد الكامــل لــه ثبــوت كــل مــا حيمــد عليــه مــن صــفات كمال

                                                             

  ).٢٧٦٠) ، و مسلم (٤٦٣٤صحيح : البخارى () ١(



  - ٨٠ -  الفاحتةسورة   هداية املنان يف مراد سور القرآن 

منــذ بــدء اخلليقــة حــىت قيــام وهذه املالئكــة تظــل راكعــة ســاجدة طــوال ماليــني الســنني  . )١(جالله

ك حــق شــكرك"فيقولون: الساعة  ك حــق عبادتــك ومــا شــكر وهــذا  .)٢("ســبحانك ربنــا مــا عبــد

. )٣(»كمـــا أثنيـــت علـــى نفســـكأنـــت  ال أحصـــي ثنـــاًء عليـــك «قـــال:   أكمـــل اخللـــق شـــهوًدا 

ألمســاء والصــفات اســتدل مبــا عرفــه منهــا علــى أن األمــر فــوق مــا أحصــاه    ولكمــال معرفتــه 

كما حيــب ربنــا ويرضــى وكمــا له احلمد  وعلمه فال يعرف هللا إال هللا فله احلمد يف األوىل واآلخرة و 

 لكرم وجهه وعز جالله. ينبغي

 

 ت سورة الفاحتة يف نظــم بــديع حمكــم متماســك كوحــدة واحــدة يف أكثــر مــن خــط يــربط   ترتابط آ

ا منها:   بني آ

 رابط التوحيد. )١

 رابط احلمد والنعم. )٢

 .الدعاءو  رابط الثناء )٣

 مقاصد القرآن. حتقيق بطار  )٤

  :ت سورة الفاحتة هو  "خط النعم واملنن اليت تستوجب احلمد".وأول روابط آ

 

القرآن كله نزل إلثبات التوحيد لذلك الفاحتة كلها توحيد  عز وجل، كما يقول ابن القــيم 

" توحيد، ورب العــاملني توحيــد، "الــرمحن الــرحيم" توحيــد، "مالــك يــوم الــدين"  يف املدارج: "فاحلمد 

ك نع ك نستعني" توحيد، "اهد الصراط املستقيم" توحيد لســؤال اهلدايــة إىل طريــق توحيد، "إ بد وإ

  أهل التوحيد، "الذين أنعم هللا عليهم"،  "غري املغضوب عليهم وال الضالني" الذي فارقوا التوحيد. 

                                                             

  ٢٦, ٢٥ذيب مدارج السالكني, ابن القيم اجلوزية, ص) ١(
  ).٩٤١صحيح : السلسة الصحيحة بأللباىن رقم () ٢(
  ) من حديث عائشة رضى هللا عنها .٣٧٤٠رواه امحد ىف مسنده () ٣(



 
  - ٨١ -  الفاحتةسورة  املنهج احلركي للقرآن

ــذا التوحيــد وشــهد لــه بــه مالئكتــه وأنبيــاؤه ورســله. قــال تعــاىل: ﴿َشــِهدَ  َُّ  ولذلك شهد هللا لنفســه  ا

ْلِقْســِط َال ِإلَــَه ِإالَّ ُهــَو اْلَعزِيــُز احلَْ  ِ ِكــيُم ﴾ [آل عمــران: َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمَالِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم َقاِئًمــا 

١( ]١٨(. 

 

 )(وتــربًؤا مــن احلــول والقــوة وهكــذا يشــرع ذكــر اســم  استعانةً   : نبدءِبْسِم اللَّـِه الرَّْمحَـِٰن الرَِّحيِم

ْســِم هللا قبــل كــل قــول أو عمــل قبــل األكــل أو الشــرب أو النــوم أو القــراءة أو الوضــوء ﴿ ِ ــَرْأ  اقْـ

ــقَ  ّــَك الَّــِذي َخَل ــاَها ِإنَّ َريبِّ لَ , ﴿]١العلــق: [﴾رَِب ــا َوُمْرَس ــا ِبْســِم اللَّـــِه َجمَْراَه ــوا ِفيَه ــاَل ارَْكُب ــوٌر َوَق َغُف

رد الفضــل إىل هللا فالبســملة واحلمــد متالزمتــان  علينــا كل عملاية  , وبعد ]٤١هود: [﴾ رَِّحيمٌ 

فكالمهـــا يـــرد األمـــر إىل صـــاحب األمـــر ليعـــيش العبـــد  وخيـــرج نفســـه مـــن رؤيـــة عملهـــا بعـــني 

ــا فالبســملة قبــل العمــل لــنفس وإمكا هــاء منــه: تناال بعــد اســتعانة واحلمــد  العجــب أو الفــرح 

  ﴾.اْحلَْمُد ِللَّـِه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ ﴿

 ﴿ َــاَلِمني ــُد ِللَّـــِه َربِّ اْلَع ــه احلمــد يف الســراء ويف الضــراء تتــابع بــره واتصــل خــريه وتنــاهاْحلَْم  ى﴾: ل

تنــزل   همننه وفضله تســبق أنفــاس العبــاد وأســرع مــن دقــات القلــوب, فيوضــات فسبحانه إحسانه,

مــن:  ا كل نعمة أنعم به عليهم هــي حمــض فضــل ورمحــةإمن استحقاقها من خزائنه وليس للعباد في

 .﴾الرَّْمحَـِٰن الرَِّحيمِ ﴿

 ﴿ ِحتمده ســبحانه أن رمحتــه وســعت كــل شــيء فخلــق خلقــه برمحتــه وأنــزل كتبــه الرَّْمحَـِٰن الرَِّحيم :﴾

ــاده الرمحــة ﴿ ــِه الرَّ برمحتــه وأرســل رســله برمحتــه وأصــل عالقتــه بعب ــٰى نـَْفِس ــا ْمحَــةَ َكتَــَب َعَل ﴾ خلقن

﴾, وختيــل لــو قيــل ِإنَّ اللَّـــَه َكــاَن ِبُكــْم رَِحيًمــالريمحنــا فرمحتــه ســبقت غضــبه وعفــوه ســبق عقابــه ﴿

لتــايل  (احلمــد  رب العــاملني العــدل احلكــيم) لظننــت أن مــا حتمــده عليــه مــن الــنعم هــي بعدلــه و

ــا حمــض فضــل و  رمحــة منــه وجعــل رمحتــه مائــة أنت مستحق هلا وإمنا قيل (الرمحن الرحيم) لتعلم أ

ــا خلقــه  ا اخلالئق وأدخر تسعة وتسعني جزًءا يف اآلخرة يرحم  جزء جزء منها يف الدنيا يرتاحم 

                                                             

  ٥٦٣ذيب مدارج السالكني, ابن القيم اجلوزية, ص) ١(
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حــىت أن إبلــيس عليــه لعنــة هللا يتطــاول لينــال مــن رمحــة هللا ولــذلك تتعلــق قلوبنــا لنيــل رمحتــه يــوم 

ينِ الدين لذلك ﴿  ﴾.َماِلِك يـَْوِم الدِّ

 ﴿ ِينِ  َماِلِك يـَْوم ﴾: حتمد هللا عز وجل أن الرمحن الرحيم هو مالك يوم الــدين فلــو أن حســابنا الدِّ

مــن أمهاتنــا, ولــو بيد أمهاتنا وهن أكثر الناس شفقة بنا ألبينا ذلك ألن الرمحن الرحيم أشفق بنــا 

ـُه ِبَعــَذاِبُكْم مَّــا يـَْفَعــُل اللَّــقيل (اجلبار املنتقم مالك يوم الدين) لفــزع العبــاد ويئســوا مــن رمحــة هللا ﴿

أحــد ميلــك لنفســه شــيء يــوم , وال ]١٤٧النســاء: [﴾ ِإن َشَكْرُمتْ َوآَمنُتْم وََكاَن اللَّـُه َشاِكًرا َعِليًما

يـَــْوَم َال َمتِْلــُك نـَْفــٌس ﴾ ١٨﴾ مثَُّ َما َأْدرَاَك َما يـَْوُم الــدِّيِن ﴿١٧َوَما َأْدرَاَك َما يـَْوُم الدِّيِن ﴿الدين ﴿

, ومقتضــى تــذكر هــذا اليــوم هــو عبوديــة ]١٩-١٧ :االنفطــار[﴾ًئا َواْألَْمــُر يـَْوَمِئــٍذ لِّلَّـــهِ لِّــنَـْفٍس َشــيْـ 

َك نـَْعُبدُ هللا واالنقياد واإلخالص له وحده سبحانه وتعاىل لذلك ﴿ َّ  ﴾.ِإ

 ﴿ َُك نـَْعُبد َّ ﴾: حتمد هللا عز وجل على شرف العبودية لــه وجتــدد إخــالص التوجــه والقصــد لــه يف  ِإ

ك أريــد بعبــاديت وحيــايت كلهــا ﴿ كل أمــر ء أو مسعــة, إ قُــْل أو قــول أو فعــل والــتخلص مــن أي ر

ِلَك ُأِمـــْرتُ ١٦٢ِإنَّ َصــَالِيت َوُنُســـِكي َوَحمْيَـــاَي َوَممَـــاِيت ِللَّــــِه َربِّ اْلَعــاَلِمَني ﴿ ﴾ ﴾ َال َشـــرِيَك لَـــُه َوبِـــذَٰ

فيــق هللا وعــون مــن هللا فالعبوديــة , ولن تتم هذه العبودية اخلاصة إال بتو ]١٦٣-١٦٢األنعام: [

َك َنْسَتِعنيُ غاية العباد واالستعانة وسيلة إليها فلن تصل إليه إال به ولذلك ﴿ َّ  ﴾.ِإ

 ﴿ َُك َنْسَتِعني َّ مــن أي حــول أو  تــربءوت﴾: حتمد هللا عز وجل املعني أن لواله مــا ســجد لــه ســاجد ِإ

ـــه ﴿ ــوة إال حـــول هللا وقوت ـــْوِفيِقي ِإالَّ قـ ـــا تـَ ـــبُ  َوَم ــِه أُنِي ـــُت َوِإَلْيـ ــِه تـَوَكَّْل للَّــــِه َعَلْيـ , ]٨٨هـــود: [﴾ ِ

ســبأ: [﴾ َوِإِن اْهتَــَدْيُت َفِبَمــا يُــوِحي ِإَيلَّ َريبِّ فــاإلخالص بعونــه وتوفيقــه واهلدايــة برمحتــه ومشــيئته ﴿

, يــدفعنا ذلــك لطلــب العــون يف كــل حلظــة مــن هللا وطلــب اهلدايــة واالســتقامة عليهــا لــذلك ]٥٠

﴿ َ  ﴾. الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ اْهِد

 ﴿ َ بــه جللــب عونــه وتثبيتــه دون ﴾: اْهِد حتمد هللا عز وجل اهلادي أن أعاننا على دعــاءه وطــرق 

َوِإنَّ اللَّـَه َهلـَـاِد على طريقه املستقيم ولواله ملا استقام أحد على صراطه املستقيم ﴿ احنرافزيغ أو 

َ الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ , لذلك ﴿]٥٤احلج: [﴾َتِقيمٍ الَِّذيَن آَمُنوا ِإَىلٰ ِصَراٍط مُّسْ   ﴾.اْهِد



 
  - ٨٣ -  الفاحتةسورة  املنهج احلركي للقرآن

 ﴿ َــَراَط اْلُمْســـَتِقيم أن جعـــل دينــه القـــومي أكمـــل الشـــرائع  هـــو ديـــن هللا عــز وجـــل فتحمـــده﴾: الصِّ

ــْيُكْم نِْعَمــِيت َوَرِضــوأمتهــا الــيت ارتضــاها لعبــاده ﴿ ــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِديــَنُكْم َوَأْمتَْمــُت َعَل يُت َلُكــُم اْليَـ

ْســـَالَم ِديًنـــا , وهـــذا الصـــراط مهمـــا طـــال فهـــو صـــراط واحـــد ومـــا دونـــه ســـبل ]٣املائـــدة: [﴾ اْإلِ

ُقــــونَ للشــــيطان ﴿ ِلُكــــْم َوصَّــــاُكم بِــــِه َلَعلَُّكــــْم تـَتـَّ ــْم َعــــن َســــِبيِلِه ذَٰ ـــُبَل فـَتَـَفــــرََّق ِبُكــ ـــوا السُّـ ﴾ َوَال تـَتَِّبعُـ

لعقبــات (حفــت اجل], األنعــام:[ ملكــاره) ولكــن أمامــك القــدوة والنمــوذج فهــو صــراط ملــئ  نــة 

َِِخيــكَ والرفيــق يف هــذا الطريــق ﴿ اإلعانــةولــك اليت سبقتك  ] ٣٥القصــص: [﴾َسَنُشــدُّ َعُضــَدَك 

ِصــَراَط التفرد على طوله وعقباته بصاحل املؤمنني الــذين أنعــم هللا علــيهم لــذلك ﴿ وحشةمن  رفقة

 ﴾.الَِّذيَن أَنْـَعْمَت َعَلْيِهمْ 

 ﴿ َــى كــل مــن ســار علــى صــراطه نعِ ﴾: حتمــد هللا عــز وجــل املُــالَّــِذيَن أَنْـَعْمــَت َعلَــْيِهمْ  ِصــَراط م عل

َوَلْوَال َفْضُل اللَّـِه َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َما زََكٰى ِمنُكم مِّْن َأَحٍد أََبًدا َولَـِٰكنَّ اللَّـــَه املستقيم بفضله ورمحته ﴿

ي حرص على اللحاق مبن سبقك من املــؤمنني ا, و ]٢١النور: [﴾ ٌع َعِليمٌ يـُزَكِّي َمن َيَشاُء َواللَّـُه مسَِ

َعـــَم اللَّــــُه َعلَـــْيِهم مِّـــَن النَِّبيِّـــَني فلعلهـــم حطـــوا رحـــاهلم يف اجلنـــة منـــذ ســـنني ﴿ َفُأولَــــِٰئَك َمـــَع الَّـــِذيَن َأنـْ

ـــَهَداِء َوالصَّـــاِحلَِني َوَحُســـَن ُأولَــــِٰئَك رَِفيًقـــا يِقَني َوالشُّ واملـــنعم علـــيهم مـــن  ,]٦٩النســـاء:[ ﴾َوالصِّـــدِّ

إليــه وأقــاموه يف العــاملني  اهم أصحاب مهمة إنقاذ البشرية عرفــوا احلــق وامتثلــوا بــه ودعــو  املؤمنني

ال تستوحش قلة السالكني وال تغرت بكثــرة اهلــالكني الــذين فرطــوا يف احلــق فعرفــوه ومل يعملــوا بــه ف

﴾ وال الـــذين جهلـــوا احلـــق فضـــلوا وأضـــلوا لَـــْيِهمْ غَـــْريِ اْلَمْغُضـــوِب عَ فاســـتحقوا الغضـــب اإلهلـــي ﴿

 ﴾.َوَال الضَّالِّنيَ ﴿

 ﴿ ْــْيِهم ــْريِ اْلَمْغُضــوِب َعَل علــى نعمــة العصــمة مــن ســبل وطــرق  الــرءوفحتمــد هللا عــز وجــل ﴾: َغ

حلــق وهــداك للعمــل بــه ومــن قبــل ذلــك ولــدت مســلًما وعصــمت مــن  املغضوب عليهم فعرفــك 

ن الباطلة والفرق ا اتباع َوَعلَــى اللَّـــِه َقْصــُد بفضــل هللا عــز وجــل وحــده ﴿ كله  ملنحرفة وذلكاألد

َــَداُكْم َأْمجَِعــنيَ  ــاَء َهل ــْو َش ــاِئٌر َوَل ــا َج َه ــِبيِل َوِمنـْ ــذين ]٩النحــل: [﴾ السَّ , واملغضــوب علــيهم هــم: ال

, والصــيغة عامــة لكــل مــن اســتوجب غضــب هللا عليــه )١(عرفــوا احلــق علًمــا وانســلخوا منــه عمــًال 

                                                             

  ٤٨), ص١٧كتاب أول مرة أصلي, د. خالد أبو شادي () ١(



  - ٨٤ -  الفاحتةسورة   هداية املنان يف مراد سور القرآن 

َوَتْكُتُمــوَن اْحلـَـقَّ َوأَنــُتْم احلــق ﴿ اتبــاعمن رمحته واستحقوا ذلك بسبب كربهم وهواهم عن  واخلروج

 .]٧١آل عمران: [﴾تـَْعَلُمونَ 

 ﴿ َالضالني هم: الــذين و  ,من سبل وطرق الضالني الرءوف ﴾: وعصمك هللا عز وجلَوَال الضَّالِّني

ــم علــيهم غشــايهتدون إليه سبيًال حائرون ال  حادوا عن احلق وة مل تــوفقهم إليــه إمــا جلهلهــم أو أ

نتهــاًء فضــلوا الطريــق وظلــوا يف ايوفقوا للعمل به  ومل ابتداءً ظلوا يف ريبهم يرتددون فلم يروا احلق 

م العمى ﴿ أي يتحريون طريق الرشد وصاروا قوًمــا عمــني  ]٤النمل: [﴾ فـَُهْم يـَْعَمُهونَ تيه وأصا

َا أُنِزَل ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك اْحلَقُّ َكَمْن ُهَو َأْعَمىٰ َفَمن يـَْعلَ أي ُعمي القلوب عن احلق ﴿ ـَـا يـَتَــذَكَُّر  ُم َأمنَّ ِإمنَّ

  , فلله احلمد يف األوىل وله احلمد يف اآلخرة.]١٩الرعد: [﴾ ُأوُلو اْألَْلَبابِ 

 

  ت سورة الفاحتة يف رابطــة أخــرى ــا عبــارة  رابطــة احلريغــترتابط آ مــد والــنعم وهــي: كــون كــل آ

يقــول العبــد يف صــالته بعــد  ,عــن توســل ودعــاء إىل هللا عــز وجــل ثنــاء وطلــب مــن هللا عــز وجــل

ا: (آمني) تصديًقا على دعاءه لثنــاء علــى هللا عــز وجــل والتوســل إليــه تقــدميًا  ,قراء يبدأ الدعاء 

ن الوســيلتان ال يكــاد يــرد وصــفاته مث بعبوديتــ مسائــهبــني يــدي ربــه ومتجيــًدا لــه  ه وتوحيــده وهــا

 أن رســول هللا : «وهــذا حــديث أنــس  )١(معهمــا الــدعاء كمــا يقــول ابــن القــيم يف املــدارج

ن ال إلـــه إال أنـــت املنـــان بـــديع الســـماوات  لـــك احلمـــد مســـع رجـــًال يـــدعو: "اللهـــم إين أســـألك 

مســه األعظــمواألرض ذا اجلــالل واإلكــرام  حــي  قيــوم" فقــال: لقــد ســأل هللا وقــد مجعــت  ,» 

 ومها: الوسيلتنيالفاحتة 

حلمــد والثنــاء عليــه ومتجيــده ﴿ .١ ــاَلِمَني ﴿التوســل  ــُد ِللَّـــِه َربِّ اْلَع ﴾ ٣﴾ الرَّْمحَـــِٰن الــرَِّحيِم ﴿٢اْحلَْم

 ﴾.َماِلِك يـَْوِم الدِّينِ 

َك َنْسَتِعنيُ التوسل إليه بعبوديته وتوحيده ﴿ .٢ َّ َك نـَْعُبُد َوِإ َّ  ﴾.ِإ

الرغائــب وهــو:  وأجنــحســؤال أهــم وأجــل املطالــب وأشــرف املواهــب  بعد التوسل إليه مث جاء

يــب ســبحانه  ذن هللا فا إلجابــة  ــاتني الوســيلتني حقيــق  (اهلداية إىل احلق والثبات عليــه) والــداعي 
                                                             

  ٢٤ذيب مدارج السالكني, ابن القيم اجلوزيه, ص) ١(



 
  - ٨٥ -  الفاحتةسورة  املنهج احلركي للقرآن

ــوه ســــرت القبــــيح لغفــــران وإذا أفــــاء الطـــالبون لعفــ ــوز للعاصــــني  وجــــاز  جييـــب العبــــد قبــــل ســــؤاله وجيـ

لــك وقــد قــال: "هــذا لعبــدي ولعبــدي مــا ســأل" قبــل أن يــدعوه عبــده بطلبــه وبعــدما  إلحسان ومــا 

أن يعلمنــا أن نقــول بعــد الرفــع مــن الركــوع:  فــرغ مــن احلمــد والثنــاء عليــه وهللا عــز وجــل أمــر نبيــه 

وه ال ألنــه (مسع هللا ملن محده), فا عــز وجــل حيــب احلمــد وأهــل احلمــد ويطلــب مــن عبــاده أن حيمــد

حيتاج منهم ذلك ولكن ليزيدهم من فضــله, فابــدأ مناجاتــك لربــك حبمــده والثنــاء عليــه ومتجيــده كمــا 

َِْويــِل اْألََحاِديــثِ ﴿ دعاء يوسف يف  َتِين ِمــَن اْلُمْلــِك َوَعلَّْمتَــِين ِمــن  ــَماَواِت  َربِّ َقْد آتـَيـْ فَــاِطَر السَّ

نـْيَ  لصَّاِحلِنيَ  ا َواْآلِخَرةِ َواْألَْرِض أَنَت َولِيِّي ِيف الدُّ ِ   .]١٠١يوسف: [﴾ تـََوفَِّين ُمْسِلًما َوَأْحلِْقِين 

  مسائه احلسىن وصفاته العلى وحنمــده كمــا محــده املالئكــة املقــربني إىل فلنبتهل إىل هللا ونتوسل إليه 

ومل يكــن لــه  ومل يولــد  ديوم الدين ونشهده أنه هو هللا الذي ال إله إال هو األحد الصمد الذي مل يلــ

بنــاًء علــى فيهــا ًوا أحًدا أن يفــتح علينــا الفتــاح العلــيم مــن فضــله يف ســورة الفاحتــة تقســيم األهــم فُ كُ 

ا وتسلسلها يف نظم بديع آخر وهو  : (ملقاصــد القــرآن الكــرمي) والــيت مجعتهــا ترابطها يفترابط آ

 يف ترتيب حمكم فريد:

 

 :ت سورة الفاحتة يف عرضها ملقاصد القرآن الكرمي إىل ثالثة مقاطع وهي   تنقسم آ

 :املقطع األول  

ت: ﴿ -  ينِ ٢﴾ الرَّْمحَـِٰن الرَِّحيِم ﴿١اْحلَْمُد لِلَّـِه َربِّ اْلَعاَلِمَني ﴿اآل  ].١:٣﴾ [﴾ َماِلِك يـَْوِم الدِّ

ت تقدم  -   .كلها  هي مرجع األمساء احلسىنو رب, الرمحن) األمساء احلسىن: (هللا, الاآل

 املقصد: التعرف على هللا عز وجل. - 



  - ٨٦ -  الفاحتةسورة   هداية املنان يف مراد سور القرآن 

 :املقطع الثاين  

ت: ﴿ -  َك َنْسَتِعنيُ اآل َّ َك نـَْعُبُد َوِإ َّ  ].٤﴾ [ِإ

ــة يف الســورة: متثــل تزكيــة الــنفس وتطهريهــا  -  ــراآليــة احملوري عقيــدة توحيــد الربوبيــة واإللوهيـــة  بتقري

لتحرر من أي معبود أو هوى.دية اخلاالعبو حتقيق و   لصة  وحده ال شريك له 

 املقصد: تزكية النفس وتطهريها. - 

 :املقطع الثالث  

ت: ﴿ -  َ الصِّــَراَط اْلُمْســَتِقيَم ﴿اآل غَــْريِ اْلَمْغُضــوِب  ﴾٦﴿ ﴾ ِصــَراَط الَّــِذيَن أَنـَْعْمــَت َعلَــْيِهمْ ٥اْهِد

 ].٦: ٥﴾ [َعَلْيِهْم َوَال الضَّالِّنيَ 

أن  اخللــق أمجعــنييق مراد هللا من قوهو حت املبنيلب الوحيد يف السورة: اهلداية إىل احلق دعاء الط - 

ه معبــوًدا وحاكًمــا آمــًرا ومطاًعــا وهــذه هــي رســالة اإلســالم يكــون ســبحانه هلــم وحــده ال شــريك لــ

 للعاملني.

 املقصد: محل مهمة األمة. - 

 ونربأ من حولنا وقوتنا ونبدأ بسم هللا بعرض املقطع األول. 

 

  مسائه احلسىن وصفاته العلى وهو أشــرف العلــوم واملعــارف وهــو التعرف على هللا سبحانه وتعاىل 

 مراد القرآن األول.

 ﴿ ينِ ٢﴾ الرَّْمحَـِٰن الرَِّحيِم ﴿١اْحلَْمُد لِلَّـِه َربِّ اْلَعاَلِمَني ﴿قال تعاىل  ].٣: ١[ ﴾﴾ َماِلِك يـَْوِم الدِّ

  لتعريــف  عــز وجــل ومجعــت يف بــدايتها ملخــص جلميــع األمســاء احلســىن بــدأت ســورة الفاحتــة 

علم أن ســورة الفاحتــة اشــتملت علــى اواليت عليها تدور معانيها كما يقول ابن القيم يف املدارج: "

مل عبــود أمهــات املطالــب العاليــة أمت اشــتمال وتضــمنتها أكمــل تضــمن فاشــتملت علــى التعريــف 

لــى إليهــا ومــدارها عليهــا وهــي: تبارك وتعاىل بثالثة أمساء هي مرجع األمساء احلسىن والصــفات العُ 

 .)١(هللا والرب والرمحن"
                                                             

  ١٥ذيب مدارج السالكني, ابن القيم اجلوزية, ص) ١(
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  ك ك نعبـــد" مبـــين علـــى اإلهليـــة "وإ فبنيـــت الســـورة علـــى صـــفات اإلهليـــة والربوبيـــة والرمحـــة فــــ"إ

املســـتقيم" مبــين علــى صــفة "الرمحـــة" نســتعني" مبــين علــى الربوبيـــة وطلــب اهلدايــة إىل "الصــراط 

 واحلمد يتضمن األمور الثالثة فهو احملمود يف إهليته وربوبيته ورمحته.

  إلمجـــال فيضـــاف ســـائر األمســـاء  )هللا(اســـم مســـتلزم جلميـــع معـــاين األمســـاء احلســـىن دال عليهـــا 

َا َوِللَّـِه اْألَْمسَاُء اْحلُْسَىنٰ َفاْدُعوهُ احلسىن إىل هذا االسم العظيم ﴿  .]١٨٠األعراف: [﴾ ِ

  واألرض، وبــه أنزلــت الســموات يف (هللا) هو الذي قامت به ويقول ابن القيم: "هذا االسم الشر

، وبــه وقعــت الواقعــة، وعنــه احلاقــة َحقِّــتالكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شــرعت الشــرائع، وبــه 

عــاداة، وبــه ســعد مــن عرفــه وقــام الســؤال يف القــرب، وبــه اخلصــام وإليــه احملاكمــة، وفيــه املــواالة، وامل

 .)١(حبقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، فهو سر اخللق واألمر"

 نه سبحانه املألوه واملعبود ذو العبودية واإلهلية على خلقه أمجعني الذي ال تنبغــي صفة األ لوهية 

 العبادة واخلضوع والتذلل واحملبة والرجاء واخلوف إال له سبحانه وتعاىل.

 سم "هللا".صفات اجلال  ل واجلمال: أخص 

 ﴿ واملقصــود بـــ "العــاملني" عــامل اإلنــس وعــامل اجلــن وعــامل احليــوان وعــامل َربِّ اْلَعاَلِمنيَ  وقوله تعاىل ﴾

لربوبيــة لكــل  النبــات وعــامل الطــري وكــل عــامل نعرفــه وكــل عــامل مل نكتشــفه بعــد وهــو وحــده املتفــرد 

 .)٢(ملنيالعا

  والتدبري والعطاء والرزق. واإلجيادرب كل شيء ومليكه له اخللق سبحانه  نهوصفة الربوبية 

  ســم لضــر والنفــع والعطــاء واملنــع وتــدبري أمــر اخلليقــة: أخــص  وصــفات الفعــل والقــدرة والتفــرد 

 "الرب".

  فالـــدين والشـــرع واحلاكميـــة واألمـــر والنهـــي واحلـــالل واحلـــرام مظهـــره وقيامـــه مـــن صـــفة اإللوهيـــة

 دبري واإلمداد والرزق من صفة الربوبية.واخللق واإلجياد والت

  لوهية.بعطاءات الربوبية على تكليفات األفيستعني العباد 

                                                             

يد، شرح كتاب التوحيد، ص) ١(   . ٢٣فتح ا
  ٣٣كتاب أول مرة أصلى, خالد أبو شادي, ص) ٢(
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  هليتــه لثــواب والعقــاب واجلنــة والنــار مــن صــفة امللــك فــأمر ســبحانه عبــاده  واحلســاب واجلــزاء 

م بربوبيته وحاسبهم مبلكه وعدله.  وأعا

  سم "امللك".وصفات العدل والقبض والبسط واخلفض والرفع و  القهر أخص 

 ــا أرســل إلــيهم رســ ــا  لهأما الرمحة فهي الســبب الــذي بــني هللا وبــني عبــاده  وأنــزل علــيهم كتبــه و

ــا رزقهــم وعافــ ثوابــهأســكنهم دار  ــيهم إىل صــراطه املســتقيم فجــاءت الفاحتــة يف  هماو وأنعــم عل

 ده هي: الرمحة.بداية كتاب هللا لتؤكد وترسخ أن أصل عالقته سبحانه وتعاىل بعبا

 ."سم "الرمحن  وصفات اإلحسان واجلود والرب والرأفة واللطف: أخص 

  فالتأليه منهم إليه والربوبية منه هلم والرمحــة ســبب واصــل بينــه وبــني عبــاده والثالثــة مجعــتهم ســورة

 .)١(الفاحتة "الكافية"

 رها أن حيكــم مــر وينهــي  أما اسم هللا "امللك" فهو من اتصف بصفة امللك اليت من آ ويشــرع و

از  تــه اويثيب ويعاقب ويتصــرف مبُلكــه وِملكــه كيــف يشــاء فأنــت مملــوك لــه خاضــع لعزتــه منتظــر 

ـــه خـــائف ــي ثواب ُهْم فَـــِإنـَُّهْم ِعبَــــاُدَك﴾  راجـ بـْ ـــذِّ ــاءه ﴿ِإن تـَُع ــك حكمـــه وقضـ ــري عليـ ــه يســ مـــن عقابـ

 ].١١٨[املائدة: 

 ﴿ ِين عماهلم خريها وشرها فيظهــر ﴾ إضافة امللك ليوم الدين َماِلِك يـَْوِم الدِّ يوم يدين الناس فيه 

يف ذلك اليوم للخلق متام الظهــور كمــال ملكــه وعدلــه وحكمتــه وتنقطــع أمــالك اخلالئــق حــىت أنــه 

, وخــص بيــوم )٢(يستوي يف ذلك اليوم اململوك والرعيــة واألحــرار والعبيــد كلهــم مــذعنون لعظمتــه

م الــدنيا مرحلــة إليــه ومــن مثــار هــذه اآليــة الدين ألنه اليوم احلــق ومــا قبلــه كســاعة وألنــه  الغايــة وأ

ينِ ﴿ ذا هو املقصــد ﴾ التجهز واإلعداد لليوم اآلخر والوقوف أمام ملك امللوك وهَماِلِك يـَْوِم الدِّ

 الثاين للقرآن الكرمي: اإلعداد لليوم اآلخر.

  َلضرورة أنمِ ك": الَ الِ ك" و"املَ لِ بني "امل فقــد يكــون ميلكها  لك هو صاحب السلطة ولكن ليس 

 الــك يعــينك ومَ ِلــلــذلك فــا عــز وجــل مَ  هنــاك َمِلــك بــل ُملــك أي أنــه َمِلــك لكــن لــيس مبالــك

ن "مالك يوم الدين" و"ملك يوم  لذلك ورد من القراءات السبع املشهورة يف سورة الفاحتة قراء
                                                             

  ٣٠, ٢٩ني, ابن القيم اجلوزية, صذيب مدارج السالك) ١(
  تفسري الفاحتة للسعدي) ٢(
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و أيًضــا املتصــرف هــو ذو السلطة العالية العليا اليت ليس فوقها سلطة وليس مثلهــا ســلطة الدين" 

ال ينازعه يف ملكه منازع وال يعارضه فيه معــارض احلاكميــة لــه ســبحانه وتعــاىل وال  فيها احلاكم هلا

غـــري شــرعه وســـلطانه ونظامـــه الـــذي اختــاره للعـــاملني وعلـــى البشـــرية أن  هلِكـــجيــوز أن حيكـــم يف مُ 

ا ومالكها وتذعن لشــرعه وحكمــه ﴿ َِْيتَ يـَــْوٌم الَّ َمــَردَّ اْســَتِجيُبوا لِــَربُِّكم مِّــتستجيب لر ْبــِل َأن  ن قـَ

 ].٤٧[الشورى:  ﴾َلُه ِمَن اللَّـِه َما َلُكم مِّن مَّْلَجٍإ يـَْوَمِئٍذ َوَما َلُكم مِّن نَِّكريٍ 

 

 ﴿ َُك َنْســَتِعني َّ َك نـَْعُبــُد َوِإ َّ إىل  حتــة وهــي الــيت قســمت الفاحتــة: اآليــة احملوريــة يف ســورة الفا]٤[﴾ِإ

ت تــتكلم عــن هللا علــى هيئــة ثنــاء قسمني،  ت تــتكلم عــن  ،وتوســل فما ســبقها آ ومــا بعــدها آ

معرفة احلق واهلداية إليه على هيئة دعاء وطلب, بــل هــي اآليــة الــيت عليهــا مــدار القــرآن كلــه مــن 

 أوله إىل آخره فقد تضمنت ما يلي:

 ــ ت عبوديـــة هللا لَّ أَجـ مـــل الوســـائل إعانتـــه ســـبحانه وتعـــاىل وال وأكفـــال عبـــادة إال   تعـــاىل الغـــا

.  استعانة إال 

 ﴿ ــة يف ــد اإللوهيــ ــدُ عقيــــدة التوحيــــد حيــــث يتمثــــل توحيــ َك نـَْعبُــ َّ ــد الربوبيــــة يف ﴾ِإ َك ﴿ وتوحيــ َّ َوِإ

 .﴾َنْسَتِعنيُ 

 ﴿ ــدُ إخــالص التوجــه والقصــد والعبــادة لوجــه هللا وحــده يف َك نـَْعُب َّ فــال يرجــو العبــد بعملــه أو  ﴾ِإ

ء وال مسعــة, وإخــالص االســتعانة  وحــده يف ﴿ َك َنْســَتِعنيُ علمــه ر َّ ﴾ وفيهــا جتديــد العجــز َوِإ

 ته.و واالحتياج و التربؤ من حولك وقوتك إىل حول هللا وق

 ﴿ ء بـــ ء والكــرب فــدواء الــر َك نـَْعبُــدُ مدافعة أخطر أمــراض القلــوب ومهــا: الــر َّ واء العجــب ﴾ ودِإ

َك َنْسَتِعنيُ والكرب بـ﴿ َّ  ﴾.َوِإ

  ق العبوديــة اخلالصــة  وحــده ال شــريك لــه من حظوظ الــدنيا وحظــوظ الــنفس وحتقــحتقق التحرر

َك نـَْعُبدُ ًصا  فتتحرر بـ ﴿لَ وأن تكون عبًدا خالًصا خمُ  َّ ﴾ من أي معبــود مــن مــال وشــهوة وجــاه ِإ

ا سة ومن كل حظوظ الدنيا وجواذ الطينية وزخرفها الزائل يصري حتــت قــدميك وقــد جتــردت  ور

تعــس عبــد الــدرهم «عبــد الــدرهم والــدينار كمــا جــاء يف احلــديث الشــريف  الــذيمنه على عكس 
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َك َنْســَتِعنيُ وتتحــرر بـــ ﴿ )١(»تعس عبد الــدينار تعــس عبــد القطيفــة تعــس عبــد اخلميصــة َّ ﴾ مــن َوِإ

تــك ومواهبــك ورؤيــة عملــك وحــظ نفســك حظوظ النفس وأسر اهلوى فتتخلص مــن رؤيــة إم كا

ــيهم  اإلعجــابيف  لــنفس وتتحــرر مــن حــظ نفســك يف االفتخــار علــى اخللــق والعلــو عل والفــرح 

 والكرب عليهم.

 شرك التَّوجُّه - 

 املقصود بشرك التوجه: و 

"إخــالص التوجــه والــدافع والقصــد يعــين أن يكــون احملــرك والــدافع الــذي يــدفع املــرء للقيــام 

رضاء هللا جل وشأنه, وابتغاء مثوبته وحده, فإن كــان الــدافع هــو إرضــاء هللا, ويف الوقــت لعمل هو إ

ذاتِه حتصيَل منفعٍة دنيوية من مال وجاٍه, أو لكي يُرَى مكاُن املرء فُيمَدح وترتفــع منزلتُــه عنــد النــاس, 

بعــُد العمــل عــن أو خوفًا من أن يُوَصَف بصفة سيئة.. كل هذه الدوافع وغريها تقدح يف اإلخالص وتُ 

ْليَـْعَمــْل َعَمــًال َصــاِحلًا َوَال ُيْشــِرْك بِِعَبــاَدِة رَبِّــ ِه طريقــه وتـَُعِرُضــه لإلحبــاط.. ﴿َفَمــن َكــاَن يـَْرُجــو لَِقــاَء رَبِّــِه فـَ

  ].١١٠َأَحًدا﴾[الكهف: 

قال هللا تعاىل: أ أغىن الشركاء عن الشــرك, مــن عمــل عمــًال أشــرك فيــه معــي غــريي تركتــه «:قال 

  .)٢(»كهوشر 

 ."فعدم اإلخالص  يف التوجه والقصد والدافع يطلق عليه "ِشرُك التَّوجُّه 

 شرك االستعانة: - 

عمالنا الصاحلة  عــز وجــل أن  ــاينبغي علينا وحنن نتوجه  , وهــذا نســتعَني بــه علــى القيــام 

َك نـَْعُبدُ ﴿هو مفهوم:  َّ َك َنْسَتِعنيُ  ِإ َّ   ]. ٤﴾ [الفاحتة: َوِإ

لعمل بدون إعانة كاملة ِمن هللا عز وجل, فلواله ســبحانه مــا صــلينا,  فِمن املستحيل القياُم 

ــا  ــا, وال َضــِحكنا, وال َبَكين ــنجم: وال ُصــْمنا, وال َطِعْمنــا, وال ارتوين ﴿َوأَنـَّـُه ُهــَو َأْضــَحَك َوَأْبَكــٰى﴾ [ال

٤٣.[  
                                                             

  ), حتقيق األلباين (صحيح)٤١٣٥أخرجه البخاري, سنن ابن ماجه () ١(
  )٢٩٨٥برقم  ٢٢٨٩/ ٤رواه مسلم () ٢(
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ــا ألنــه ســبحانه أَمــَر خــذ  ألسباب فإنّنا  خذ   بــذلك, ويف الوقــت ذاتِــه أمــر أال وعندما 

حملمــد  وإجناحها, كما قال جربيــل  نعتمد عليها, أو نعتقد فيها, بل نعتمُد عليه وحَده يف تفعيلها

  :١("بسم هللا أرقيك, وهللا يشفيك"وهو يرقيه(.  

ـــدما يســـتعني املـــرء  ـــه,... بنفســـهوعن ـــه, مبواهب ت ــتعنيوإمكا ــه  ألســـباب , أو يسـ ــيت حتـــت يديـ الـ

, وهــو  يَعتمُد عليها يف حتصــيل النتــائج ويعتقــد يف نفعهــا الــذايتاستعانَة َمن  فإنــه يكــون قــد أشــرك 

  ما ُيطَلُق عليه شرك االستعانة أو شرك يف الربوبية.

  ــْق إال عنــدما رأى ا, ومل يُِف ــذا ــا تنفعــه ب ــا, وظــنَّ أ ألســباب, واخنــدع  فصــاحُب اجلنتــني أغــرتَّ 

فيهــا الفاعليــة حلظــة بلحظــة,  يه, وشاهد فقَر تلك األسباب لقوة هللا, اليت تـَثُبتُّ احلقيقة أمام عين

هنــا اعــرتف بشــرِكه.. ِشــرِك الربوبيــة واالســتعانة.. ﴿َوُأِحــيَط بَِثَمــرِِه فََأْصــَبَح يـَُقلِّــُب َكفَّْيــِه َعَلــٰى َمــا 

َ َليْـ  ــٰى ُعُروِشــَها َويـَُقــوُل  ــٌة َعَل ــَي َخاِوَي ــا َوِه ــَريبِّ َأَحــًدا﴾ [الكهــف: َأنَفــَق ِفيَه ــِين َملْ ُأْشــِرْك ِب ], ٤٢َت

ألســباب وشــرك االســتعانة  والرجــوع إىل عــرض ســورة (الكهــف) فيــه إيضــاح املزيــد مــن االغــرتار 

 ذن هللا.

  وكــذلك عنــدما يفــرح املــرء بنفســه وحيمــدها علــى النتــائج الــيت حققهــا بعــد العمــل فهــو بــذلك قــد

ا, ووضع هذا الفرح يف  نَّه لوال هللا ما جنح أيُّ عمــل: " ُأعجب  تف  غري موضعه, فاحلقيقة 

هــا, فمــن وجــد خــريًا فليحمــد هللا, ومــن  عبــادي إمنــا هــي أعمــالكم ُأحصــيها لكــم, مث أَوفّــِيكم إ

 .)٢(وجد غَري ذلك فال يلوَمنَّ إال نفسه"

ِـــُم النـــاُر يـــوَم القيامـــة«ويف حـــديث:  الستشـــعار خطـــورة عـــدم مـــا يكفـــي » أوَُّل مـــن ُتَســـعَُّر ِ

  اإلخالص  عز وجل يف التوجه والقصد والدوافع.

أنَّ هللا تبــارك وتعــاىل إذا كــان يــوم «: قال: حــدثين رســول هللا رضى هللا عنه عن أيب هريرة 

بــه رجــٌل مجــع القــرآن ورجــٌل  ىالقيامة ينزل إىل العباد لَيقضــي بيــنهم, وكــل ُأّمــٍة جاثيــٌة, فــَأوَُّل َمــن يــدع

                                                             

ذا اللفظ: اإلمام أمحد يف املسند () ١( برقم:  ١٧١٨/ ٤, ورواه مسلم () وغريه عن أيب هريرة ٩٧٥٧برقم:  ٤٧٠/ ١٥رواه 
  ) عن عائشة وأيب سعيد رضي هللا عنهما بلفظ قريب.٢١٨٦, ٢١٨٥

  ).٢٥٧٧برقم:  ١٩٩٤/ ٤رواه مسلم () ٢(



  - ٩٢ -  الفاحتةسورة   هداية املنان يف مراد سور القرآن 

ــيُق ــارك وتعــاىل للقــارئ: أمل أِعّلْمــَك مــا أنزلــُت علــى َت ل يف ســبيل هللا ورجــٌل كثــري املــال, فيقــول هللا تب

ء  ء الليــل وآ رســويل؟ قــال: بلــى  رب, قــال: فمــاذا عِملــَت فيمــا علمــت؟ قــال: كنــت أقــوم بــه آ

: بــل أردت أن النهــار, فيقــول هللا تبــارك وتعــاىل لــه: كــذبت, وتقــول لــه املالئكــة: كــذبت, ويقــول هللا

يُقـــال فـــالٌن قـــارئ, فقـــد قيـــل ذاك, ويـــؤتى بصـــاحب املـــال, فيقـــول هللا لـــه: أمل أّوّســـع عليـــك حـــىت مل 

 َأَدُعَك حتتاج إىل أحد؟ قال: بلى  رب, قــال: فمــاذا عِملــت فيمــا آتيتــك؟ قــال: كنــت أِصــُل الــرَِّحم

اَل فـــالٌن َجــواٌد فقـــد قيـــل ذاك, وأتصــدق, فيقـــول هللا لـــه: كــذبُت, ويقـــول هللا: بـــل إمنــا أردَت أن يُقـــ

جلهاد يف سبيلك, فقاتلُت  لذي َقِتَل يف سبيل هللا, فُيقال له: يف ماذا قُِتلَت: فيقول: أُِمرُت  ويؤتى 

حىت قُِتلُت, فيقول هللا له: كذبُت, وتقول له املالئكــة: كــذبُت, ويقــول هللا: بــل أردّت أن يُقــاَل فــالٌن 

رُْكَبيت, فقال:  أ هريرة أولئك الثالثــُة أوُل َخْلــِق هللا  َب رسول هللا جريٌء فقد قيل ذاك, مث َضرَ 

  .»ُتَسعَُّر ُِِم النَّاُر يوَم القيامة

لــذَِكِر أن راوي احلــديث ســيد أ هريــرة  عنــدما تــذكَّر هــذا احلــديث رضــى هللا عنــه وجــديٌر 

  .)١(منها أن يُغشى عليه فيها وَهمَّ أن يرِويَه شِهَق ثالَث مراٍت, كاَد يف كِل مرةٍ 

لــنفس وَمحــِدها علــى القيــام  أما خطورة عدم إخالص االستعانة  عز وجل الذي يـََتَمثَّــلُ  يف الفــرح 

ألســباب املتاحــة أمامــه, فهــي كثــرية, منهــا: إحبــاط العمــل,  ت صــاحبها, و مكــا لعمــل, وُغرورهــا 

فأمـــا املهلكــات فشـــٌح مطــاٌع, وهـــوى «: . يقــول والتعــرُُّض للخـــذالن واملقــت مـــن هللا عــز وجـــل.

  ».ُمتـََّبٌع, وإعجاُب املرء بنفسه

  .)٢(»وهي أشدُّهنّ «ويف رواية قال: 

 

 ــا وشــهوًدا وحــاًال ومعرفــة ســيتيقن أن مــدارها هــو حتقيــق  )٣(مــن أعطــى ســورة الفاحتــة حقهــا علًم

ك له والتحرر من أي معبود سوى هللا عز وجل ولن يتم ذلــك العبودية اخلالصة  وحده ال شري
                                                             

  أخرجه مسلم) ١(
  )٥٧٥٤) برقم: ٦/٤٧رواه الطرباين يف األوسط () ٢(
  ذيب مدارج السالكني ـ ابن القيم . ) ٣(



 
  - ٩٣ -  الفاحتةسورة  املنهج احلركي للقرآن

لتحــرر مــن أســر هــوى الــنفس  ــًدا لنفوســنا, فاملعركــة مــع  ابتــدًءاإال  فــنحن إمــا عبيــًدا  أو عبي

الــنفس هــي يف احلقيقــة معركــة العبوديــة إمــا أن نكــون عبيــًدا  خاضــعني لــه ولنظامــه حــني ننتصــر 

خاضــعني هلواهــا حــني ننهــزم أمامهــا, وقــد جــاءت ســورة الفاحتــة  عليهــا وإمــا أن نكــون عبيــًدا هلــا

ذن هللا هلزمية النفس يف تلــك املعركــة الــيت ستســمر معنــا يف رحلتنــا مــع  لتقدم لنا العالج الناجح 

ذا العالج إمجاًال وهو:تك  اب هللا جاءت الفاحتة لتعرفنا 

: هـــو أن يفـــيض علـــى القلـــب نـــور : مشـــهد املعرفـــة (هللا, الـــرب, الـــرمحن, امللـــك)العـــالج األول - 

مسائــه احلســىن وصــفاته الُعلــى حــىت يرتفــع احلجــاب بــني قلبــك وبــني  التعــرف علــى هللا عــز وجــل 

ربك وهو نفسك, يقول ابن القيم: "إذا بلغ العبد يف مقام املعرفة إىل حد كأنه يطــالع مــا اتصــف 

لقــر  ب اخلــاص الــذي لــيس به الرب سبحانه من صفات الكمال ونعوت اجلالل وأحست روحــه 

ــه فــإن  هــو كقــرب احملســوس مــن احملســوس ــه وبــني رب حــىت يشــاهد رفــع احلجــاب بــني روحــه وقلب

حجابــه هــو نفســه وقــد رفــع هللا ســبحانه عنــه ذلــك احلجــاب حبولــه وقوتــه أفضــى القلــب والــروح 

 .)١(حينئذ إىل الرب فصار يعبده كأنه يراه"

ِه َربِّ اْلَعــاَلِمَني﴾: هــو أن يــرى العبــد كــل عطــاء وإمــداد مشــهد احلمــد ﴿اْحلَْمــُد ِللَّـــ العالج الثاين: - 

وتوفيــق وجنــاح مــن هللا عــز وجــل فــال يتوقــف لســانه عــن محــد هللا عــز وجــل ورد كــل فضــل إليــه 

ا, له احلمــد يف كــل حلظــة عنــد   سبحانه وتعاىل وذلك من شأنه التخلص من رؤية النفس والفرح 

طعام منضغه ونوم ننامه ووعد حنققــه وموعــد ندركــه ولــه كل فعل نفعله وجناح حنققه وفهم نفهمه و 

لســاننا, وحــىت ال ننخــدع  يلهــج بــهاحلمد على كل ركعة نركعها وصــوم نصــومه وآيــة نتلوهــا وذكــر 

يت (الرمحن الرحيم) لتــذكر أن نعمــه بفضــله ورمحتــه  أن لنا استحقاًقا يف هذه النعم والنجاحات 

تنا.   وليست بكفاءتنا وإمكا

﴿الرَّْمحَـِٰن الرَِّحيِم َماِلِك يـَْوِم الدِّيِن﴾: هــو أن مطالعــة العبــد : مشهد مطالعة اجلناية الثالث العالج - 

ــا للنجــاة يــوم الــدين يــوم ال ينفــع مــال وال  لقبــيح جنايتــه والــيت تســتوجب طلــب الرمحــة والتعلــق 

ــا وخاصــة مــع مع رفتــه بعظــم بنــون مــن شــأنه أن يــدرك العبــد حقيقــة حقــارة نفســه ومشــاهدة عيو

                                                             

  ١٠٣من كلمات ابن القيم يف مدارج السالكني ص) ١(



  - ٩٤ -  الفاحتةسورة   هداية املنان يف مراد سور القرآن 

مشهد احلمد مما يدفع إىل افتقار العبــد إىل  قدر من خالفه يف مشهد املعرفة وبعد شهوده املنة يف

 ربه وشدة احتياجه إىل رمحته.

َك نـَْعُبــدُ : مشــهد التحــرر الكامــل مــن أســر اهلــوى ﴿العــالج الرابــع -  َّ َك َنْســَتِعنيُ  ِإ َّ ﴾: ويف هــذا َوِإ

ك) مرة بعد مــرة للتحــرر الكامــل مــن ســطوة اهلــوى يف توجيــه دوافــع  املشهد يكرر العبد كلمة (إ

العمل قبله وأثناءه وبعده لنيــل حــظ الــنفس فيطــرد اهلــوى يف قصــده نيــل إشــادة النــاس فــال جيــب 

ألســباب فــال جيــب  ت العبــد و مكــا على اإلطالق أن يعبــد غــري هللا ويطــرد اهلــوى يف اســتعانته 

.على اإلطالق أن ُيستعان إال    ومن هنا يعيش العبد  و

َ الصِّــَراَط اْلُمْســَتِقيَم﴾:: مشهد التوفيق واخلــذالن العالج اخلامس -  هــو أن يستشــعر العبــد  ﴿اْهــِد

كلــه إىل نفســه  دوام احتياجــه إىل عصــمة هللا عــز وجــل يف كــل حلظــة مــن زيــغ قلبــه وخذالنــه وأال ي

 إىل نفسك واخلذالن هو أن خيلي بينك وبني كما يقول ابن القيم: "التوفيق هو أنه ال يكلك هللا

نفسك فالعبيد متقلبون بــني توفيقــه وخذالنــه بــل العبــد يف الســاعة الواحــدة ينــال نصــيبه مــن هــذا 

وهذا فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له مث يعصيه وخيالفــه وُيســخطه ويغفــل عنــه خبذالنــه 

كمته وهو احملمود على هذا وهذا فلم مينع العبــد فإن وفقه فبفضله ورمحته وإن خذله فبعدله وح

شيًئا هو له فمىت شهد العبد هذا املشهد وأعطاه حقه علم شدة ضرورته وحاجته إىل التوفيــق يف  

كــل نَفــَس وكــل حلظــة وطرفــة عــني وأن إميانــه وتوحيــده بيــده تعــاىل أو ختلــى عنــه طرفــة عــني كُثــلَّ 

فدأب لسانه: " مقلــب القلــوب ثبــت قلــيب علــى  عرش توحيده وخلربت مساء إميانه على األرض

 .)١(دينك"

هذا وتؤكد سورة الفاحتة أنه كلما اقرتب العبد من متام العبودية  عز وجل وكمال االستعانة بــه   - 

والتوكل عليه كلما كان ذلك أدعى حلصول التأييد اإلهلي له مــن الواليــة والــنص, واملعيــة واحلفــظ 

وهــذا املعــىن اهلــام » هذا لعبدي ولعبدي ما ســأل«ما رأينا يف حديث وإجابة الدعاء وغري ذلك ك

ُسنَّة شرعية أرادها هللا عز وجل (وكانوا لنا عابدين وكنا هلم حــافظني) وســتظهر هــذه الُســنَّة جليــة 

ذن هللا.  يف رحلتنا مع صور القرآن 

                                                             
  ١٩٦, ١٩٥يب مدارج السالكني, ابن القيم اجلوزية, صذ) ١(



 
  - ٩٥ -  الفاحتةسورة  املنهج احلركي للقرآن

 

ــ -  نيــــة يف أن تعــــيش  و فــ ــة الر ـــ املتحتقــــق حقيقــ ـــدُ ﴿حققون بــ َك نـَْعبُـ َّ ــم: ﴾ِإ ـــون  هــ  العائشـ

ــــ  ــَتِعنيُ ﴿ واملتحققـــون ب َك َنْسـ َّ ـــا العائشـــون  وهـــؤالءهم ﴾َوِإ ــذين متثلـــت فـــيهم  مجيًع هـــم: (الـ

عقيدة التوحيــد يف النفــوس والضــمائر والقلــوب ويف الســلوك واملعــامالت ويف كافــة منــاحي احليــاة 

أي مطــاع أو معبــود أو شــركاء أو أنــداد ومــن حظــوظ الــنفس وحتققت فيهم العبودية اخلالصة من 

ا الطينية). ا وجتردوا من حظوظ الدنيا وجواذ   وهواها وشهوا

وهذا هو معىن تزكية الــنفس وهــدف تطهريهــا أن تصــل إىل حتريــر اإلنســان مــن عبوديــة نفســه 

وهــذا هــو  ) و احلياة(أي معبود سوى هللا عز وجل وهذه هي غاية الطريق:  بوديةوهواه ومن ع

ــه إىل آخــره بتعريــف مــراد القــرآن م ســبحانه وتعــاىل مث يغــرس القــرآن هــذه  الكــرمي مــن أول ــر العبــاد ب

النفــوس لتطهريهــا وإعــادة صــياغتها ليعــيش العبــاد  و وهكــذا صــارت بنــا الفاحتــة املعرفــة داخــل 

يــذكر يف  القــيموهــاهو ابــن  ,معيــة الــرمحنبعيًدا عن اجلــواذب والعوالــق األرضــية وحلقــت بنــا عالًيــا يف 

ــة مبكــة أعزهــا هللا تعــاىل ــة فيقــول: "جــرت مســألة يف احملب ني م  -املــدارج منــوذج تطبيقــي حلقيقــة الر أ

ما عنــدك  عراقــي فــأطرق رأســه  فتكلم الشيوخ فيها وكان اجلنيد أصغرهم سًنا فقالوا هاتِ  -املوسم

ظــر  ودمعت عيناه مث قال: عبد ذاهب عن نفسه داء حقوقــه  ه فــإن إليــه بقلبــمتصل بذكر ربه قائم 

  .)١( تكلم فبا وإن نطق فعن هللا وإن حترك فبأمر هللا وإن سكن فمع هللا فهو  و ومع هللا)

  ايتــه  فاحتتــهالعائشــون  و تلــك احلقيقــة الكــربى يف كتــاب هللا والــيت تناوهلــا القــرآن مــن إىل 

مــرورًا بكــل و ) : التعوذ واالحتمــاءو ) واملعوذتني ( :اإلخالصفاإلخالص ( حىت بلوغه سورة

ت وسور القرآن ُقــوَم ﴿فكــل مــا يف الوجــود قــائم   تعــد هــذه احلقيقــة جليــة آ تِــِه َأن تـَ َ َوِمــْن آ

َِْمــرِهِ  ــَماُء َواْألَْرُض  ــُه َمــنمنقــاد  ﴿ مــا يف الوجــود, وكــل ]٢٥الــروم: [﴾ السَّ ــَماَواِت  َوَل ِيف السَّ

 .]٢٦الروم: [﴾ ُكلٌّ لَُّه قَانُِتونَ  َواْألَْرضِ 

 

                                                             

  ٣٤٢ذيب مدارج السالكني, ابن القيم اجلوزية, ص) ١(



  - ٩٦ -  الفاحتةسورة   هداية املنان يف مراد سور القرآن 

 ج التطبيق العملي (العائشون باهللا وهللا)نموذ  - الجيل األول

 يف وصــف هــذا اجليــل القــرآين الفريــد: "ولقــد كنــت وأ  -رمحــه هللا -يقــول األســتاذ ســيد قطــب

ه اجلماعــة بوجــود هللا ســبحانه وتعــاىل أراجــع ســرية اجلماعــة املســلمة األوىل أقــف أمــام شــعور هــذ

م فــال أكــاد أدرك كيـــف مت هــذا؟ كيــف أصـــبحت حقيقــة  م يف حيـــا  األلوهيـــةوحضــوره يف قلــو

م على هذا النحو العجيب. م ويف حيا  حاضرة يف قلو

خــذ  ذه احلقيقة هذا االمتالء؟ كيف أصبحت هذه احلقيقــة  م  م وحيا كيف امتألت قلو

املسالك واالجتاهات واألفاق حبيث تواجههم حيثما اجتهوا وتكــون معهــم أينمــا كــانوا عليهم الفجاج و 

  وكيفما كانوا؟

م ولكــن مل أكــن أدرك   م ويف حيــا كنت أدرك طبيعة وجــود هــذه احلقيقــة وحضــورها يف قلــو

األصــيل: (تقريــر حقيقــة اإللوهيــة وتعبيــد  هعلــى موضــوع أقــرؤهكيف مت هذا؟ حــىت عــدت إىل القــرآن 

  اس  وحده بعد أن يعرفوه) وهنا فقط أدركت وال أقول أحطت سر الصناعة.الن

  ــم صــنعوا ريــخ البشــرية وكيــف صــنع؟ إ ــم عرفــت أيــن صــنع ذلــك اجليــل املتفــرد يف  ــا إ هاهن

ذا القرآن.  صنعوا 

   ــو املســـيطر ـــرازق وهللا هـ ــالق وال ـــاطن وهللا هـــو اخلـ ــر وهللا هـــو الظـــاهر والب هللا هـــو األول واآلخـ

ملــدبر وهللا هــو الــذي حيــول بــني املــرء وقلبــه وهللا هــو الــذي جييــب املضــطر إذا دعــاه ويكشــف وا

السوء وهللا هو العليم بذات الصدور وهــو معهــم أينمــا كــانوا وعنــده مفــاتح الغيــب ال يعلمهــا إال 

 هو, وهو الذي يوجل الليــل يف النهــار ويــوجل النهــار يف الليــل وخيــرج احلــي مــن امليــت وخيــرج امليــت

 من احلي وال ملجأ من هللا إال إليه وما هلم من دونه من وال.

  نيـــة متمثلـــة نيـــون وجـــدت يف األرض ويف دنيـــا النـــاس حقيقـــة الر س مـــن البشـــر وجـــد الر يف أ

م إال هللا الــذين لــيس يف  م وليس يف حيــا املوصولون  العائشون  و الذين ليس يف قلو

م من حظ أنفسهم  .ًئا شيقلو  ومل يعدهلم حظ إال يف هللا و

  ا هــذه يف عــامل نيــة هــذه يف دنيــا النــاس حينمــا وجــدت حقيقــة اإللوهيــة بصــور وجدت حقيقة الر

 الناس.



 
  - ٩٧ -  الفاحتةسورة  املنهج احلركي للقرآن

  نيــة هــذه يف دنيــا النــاس ووجــد نيــونحينمــا وجــدت حقيقــة الر الــذين هــم الرتمجــة احليــة هلــذه  الر

هذه احلقيقة على األرض وصنع هللا ما صــنع يف انساحت احلواجز األرضية ودبت  هااحلقيقة حين

 .)١(حياة الناس بتلك الفئة املؤمنة

 َك نـَْعُبدُ التطبيق العملي لقوله تعاىل ﴿ إن َّ َك َنْسَتِعنيُ  ِإ َّ . ﴾َوِإ م العائشون  و  إ

  أمثلة من اجليل األول

  مناذج واقعية -العائشون  و

ــ -  ــيهم هـ ــة  خرجيـــوم الصـــحابة رضـــوان هللا علـ ــم النمـــاذج العمليـ الدفعـــة األوىل ملدرســـة القـــرآن وهـ

لصناعة القرآن وهم من الذين أنعم هللا علــيهم يف هــذا الطريــق, وهــم القــدوة ملــن أراد أن يهتــدي 

.  م ويلحق مبدرسة القرآن وهم الرتمجة العملية ملعاين العبودية اخلالصة 

ــد -  ــوا  و انتصــــروا علــــى الــ ا وكيــــف ال الصــــحابة عاشــ ــا وعلــــى الــــنفس وشــــهوا نيا وحظوظهــ

م وقدوتنا رسول هللا  يعيش يف هذه احلقيقة أنــه   يكونون كذلك ولقد كان املوىل هلم قدو

إذا خـــرج للقتـــال يقـــول: "اللهـــم أنـــت عضـــدي ونصـــريي بـــك أحـــول وبـــك  ال بنفســـه فكـــان 

حىت ال يظن أحد أن ما ذكر من وحنن نعرض هنا أمثلة من هذه النماذج , )٢(أصول وبك أقاتل"

 معاين العبودية اخلالصة يف سورة الفاحتة كان على سبيل التنظري, ومن هذه األمثلة:

كـــد عبـــد هللا بـــن عتيـــك مـــن قتـــل أيب رافـــع اليهـــودي انطلـــق إىل مـــن كـــان ينتظـــره مـــن  -  عنـــدما 

 .)٣(الصحابة خارج احلصن وقال هلم: النجاء فقد قتل هللا أ رافع

ج عملــي للتحــرر مــن حظــوظ الــدنيا وشــهوات الــنفس للصــحابة رضــوان هللا علــيهم يف وهذا منــوذ  - 

فتح حصون خيرب تغلبوا على ثالث شــهوات بشــرية وهــي: شــهوة الــبطن وشــهوة اجلــنس وشــهوة 

التملــك كمــا حيكــي لنــا د. منــري الغضــبان يف كتابــه املــنهج احلركــي للســرية فيقــول رمحــه هللا: "لقــد 

يف هــذه املعركــة أن ذحبــوا احلمــر  -أكثــر مــن شــهرين–وعهم وفــاقتهم بلغ من جهــد املســلمني وجــ

                                                             

  مقومات التصور اإلسالمي, سيد قطب) ١(
  )٣/٥٩٧) والرتمذي يف سننه (٢٥٥/ ٢٠أخرجه أمحد يف مسنده () ٢(
  ) ٢/٥٧٧صحيح: البخاري () ٣(



  - ٩٨ -  الفاحتةسورة   هداية املنان يف مراد سور القرآن 

: إن رســول هللا ينهــاكم عــن أكــل األهلية ونصبوا القدور على النريان وجاء منادي رســول هللا 

ــا لتجربــة قاســية وال شــك وغريبــة كــذلك أن املســلمني قــد عضــهم اجلــوع  حلــوم احلمــر األهليــة وإ

كلــون حــىت التمــ ر ال جيدونــه وهــم مكلفــون خبــوض حــرب طاحنــة مــع اليهــود ولــيس لــديهم مــا 

لنهــي عــن أكــل حلــوم  يت األمــر النبــوي  للحــم الطــازج مث  وذحبوا احلمر وطهوهــا والقــدور تفــور 

احلمــري فمــا يــرتددون حلظــة واحــدة فلــم يتمــوا هــذه الوجبــة وينتهــوا بعــد ذلــك إمنــا كفــؤوا القــدور 

وهـــو درس حـــي وال شـــك يف االلتـــزام واالنضـــباط وأن  للحـــم واســـتجابوا ألمـــر هللا ورســـوله 

يكون اجلندي خارًجا عن سلطان بطنه وهو علــى أشــد مــا يكــون مــن اجلــوع وهــو مكلــف خبــوض 

إلمكــان أن  معركة هو مستوى رفيع جًدا حني نرقى إليه نرقى معــه إىل مســتوى نصــر هللا. وكــان 

هــا أو بعــد ذحبهــا وقبــل العنــاء بطهيهــا عن أكل حلوم احلمر األهليــة قبــل ذحب  ينهي رسول هللا 

ومجــع احلطــب ونفــخ يف النــار حتتهــا لكــن حــىت تكــون التجربــة يف أعمــق أبعادهــا شــاءت إرادة هللا 

 تعاىل أن يكون النهي والقدور تغلي بلحوم احلمر حىت يكشف االلتزام يف أصعب أحواله.

احلــرام فلقــد مضــى  وشــيء آخــر ال يقــل صــعوبة ومــرارة عنــه هــذا الشــيء هــو حفــظ الفــرج عــن - 

املســلمون خليــرب وزواج املتعــة حــالل هلــم ومل يشــهد املســلمون بُعــًدا عــن نســائهم كمــا شــهدوه يف 

خيرب لقد استمرت املعركة شهرين قاسيني فكان البد من تلبية داعي اجلنس احلــالل وكــان النهــي 

ينة ومل يكن النهي جمرد عن نكاح املتعة يف هذه املناسبة ومل يكن النهي وهم جبوار نسائهم يف املد

وصــوهلم إىل خيــرب لقــد كــان النهــي يف أصــعب مظانــة يف قلــب املعركــة وبعــد الغيــاب الطويــل عــن 

ت املتاحــة للمتعــة مث كــان النهــي الثالــث عــن التصــرف يف الغنــائم حــىت  الزوجات وحيــث اإلمكــا

لــنفس وحظــوظ توزع, مث يعلق د. منري الغضبان عن هذا الصف املسلم واحنصاره على شــهوات ا

ا أمور متس ثالث شهوات هي من أعمق ما حتمله النفس البشرية مــن شــهوات:  الدنيا قائًال: "إ

يت األمــر النبــوي وهــذه الشــهوات علــى أشــد مــا  شهوة البطن وشــهوة اجلــنس وشــهوة التملــك و

المتناع فيستجيب الصف املسلم كله"  .)١(تكون يقظة وحاجة وشدة 

                                                             

  )٤٧٨: ٤٧٦ري الغضبان ص (كتاب املنهج احلركي للسرية, د. من  )١(



 
  - ٩٩ -  الفاحتةسورة  املنهج احلركي للقرآن

ا (منوذج عبد هللا وهذه األمثلة لنماذج ع -  ملية عاشت  فلم ترى أي فضل لنفسها أو إمكا

ــا وحظوظهــا بــل جتــردت  عــز وجــل واســتجابت ألوامــره  بن عتيك) وعاشت  فلم تعبــد نزوا

 (منوذج ما حدث يف خيرب).  وأوامر رسوله 

ىل ومتثلــت فيــه وهذا هو الصف الذي حترر  عز وجل بعدما تعــرف حبــق علــى ربــه ســبحانه وتعــا - 

العقيــدة الصــافية والعبوديــة اخلالصــة فــانطلق لتحريــر البشــرية كلهــا مــن كــل معبــود ســوى هللا عــز 

 وجل ومحل مهمة إنقاذ البشرية إىل صراط هللا املستقيم.

ك نستعني) ن كما هو  -  ك نعبد وإ لذلك فدخول املؤمنني دائرة التأييد اإلهلي مرتبط بتحقيق ( إ

الهتداء   إىل صراط هللا املستقيم.مرتبط 



  - ١٠٠  -  الفاحتةسورة   هداية املنان يف مراد سور القرآن 

  املقطع الثالث: محل مهمة األمة.

 ـــَراَط اْلُمْســـَتِقيَم﴿﴿قـــال تعاىل َ الصِّ غَـــْريِ اْلَمْغُضـــوِب ﴾٦﴿ِصـــَراَط الَّـــِذيَن أَنـَْعْمـــَت َعَلـــْيِهمْ ﴾٥اْهـــِد

 ].٧: ٥[﴾َعَلْيِهْم َوَال الضَّالِّنيَ 

 ــه القــومي الــذ ــه لــذلك هــو أقــوم الصــراط املســتقيم هــو: (شــرع هللا احلنيــف ودين ي ال اعوجــاج في

 .)١( الطرق وأعدهلا وهو دين اإلسالم)

  وقد ذكر السعدي يف تفسريه تعريًفا آخر فقال هــو: (الطريــق الواضــح املوصــل إىل هللا وإىل جنتــه

 .)٢( وهو معرفة احلق والعمل به)

  ن وحــديث النــواس بــن واهلدايــة إىل الصــراط تعــين: لــزوم ديــن اإلســالم وتــرك مــا ســواه مــن األد

 دليــل اهلدايــةالصــراط املســتقيم هــو ديــن اإلســالم وأن القــرآن هــو  يؤكد "أنرضى هللا عنه مسعان 

ضــرب هللا مــثًال «قــال:  عــن رســول هللا رضــى هللا عنــه فعــن النــواس بــن مسعــان  ,ذا الصــراطهلــ

خــاة علــى األبــواب ســتور مر صراطًا مستقيًما وعلى جنبيت الصراط ســوران فيهمــا أبــواب مفتحــة و 

ب دخلوا الصراط مجيًعا وال تعوجــوا, وداع يــدعو مــن االصراط داٍع يقول:  أيها الناس  وعلى 

ال تفتحــه فإنــك إن  فوق الصراط فإذا أراد اإلنسان أن يفتح شيًئا من تلك األبواب قال: وحيــك

لــداعي تفتحــه تلجــه فالصــراط اإلســالم والســوران حــدود هللا واألبــواب املفتحــة حمــارم هللا وذلــك ا

 .)٣(»على رأس الصراط كتاب هللا والداعي من فوق الصراط واعظ هللا يف قلب كل مسلم

  ه, قــال النــيب اتباعــويف حــديث علــيَّ الــذي رواه الرتمــذي أن الصــراط املســتقيم هــو القــرآن, أي

» :ويقــول ابــن تيميــة أنــه ال  )٤(»هــو حبــل هللا املتــني والــذكر احلكــيم وهــو الصــراط املســتقيم

ن الصراط املستقيم هو اإلسالم أو هــو القــرآن وأنــه اخــتالف يف تنــوع ولــيس تضاد  بني القولني 

 .)٥( القرآن) اتباعاختالفه (فهذان القوالن متفقان ألن دين اإلسالم هو 

                                                             

  ٣٧خمتصر تفسري ابن كثري, ص) ١(
  ١٩تفسري الكرمي املنان, السعدي, ص) ٢(
  )٧٣/ ١) واحلاكم يف املستدرك (١٨٢/ ٤أخرجه أمحد يف مسنده () ٣(
  )٢٥٣/ ٥) وأبو نعيم (٢٩٠٦أخرجه الرتمذي يف سننه () ٤(
  ٢٧مقدمة يف أصول التفسري, ابن تيمية, ص) ٥(



 
  - ١٠١  -  الفاحتةسورة  املنهج احلركي للقرآن

  ــة إذن فالصــراط املســتقيم هــو طريــق اإلســالم ومنههجــه ، وال يســتقيم للمســلم أن يتلقــى مــن أي

﴿ م وإال فقــد اتبــع الُســبل واحنــرف عــن صــراط هللا، قــال تعــاىل منــاهج أخــرى غــري مــنهج اإلســال

تَِّبُعــوا َوالَ  فَــاتَِّبُعوهُ  ُمْســَتِقيماً  ِصــَراِطي َهــَذا َوَأنَّ  ــُبلَ  تـَ  بِــهِ  َوصَّــاُكم َذِلُكــمْ  َســِبيِلهِ  َعــن ِبُكــمْ  فـَتَـَفــرَّقَ  السُّ

تـَُّقونَ  َلَعلَُّكمْ   ]. ١٥٣﴾ [ األنعام :  تـَ

  لســري علــى ومهمة أمة اإلسالم هي محل هذا احلق للبشرية كافة فهي األمة الوســط الــيت كلفــت 

ِلَك هذا الصراط املستقيم دون تفــريط أو إفــراط وهــي أمــة الــبالغ والشــهادة علــى العــاملني ﴿ وََكــذَٰ

ـــًة َوَســـًطا لَِّتُكونُـــوا ُشـــَهَداَء َعَلـــى النَّـــاِس َوَيُكـــوَن الرَُّســـوُل َعَلـــْيُكْم َشـــهِ  البقـــرة: [﴾ يًداَجَعْلَنـــاُكْم ُأمَّ

١٤٣[. 

  ا علــى العــاملني ُكنــُتْم   ﴿ومحل رسالة اإلسالم للبشرية هي شرط حتقق خريية أمة اإلســالم وشــهاد

َهــْوَن َعــِن اْلُمنَكــرِ  نـْ ْلَمْعُروِف َوتـَ ِ َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس َُْمُروَن  ومهمــة  ]١١٠آل عمــران: [﴾ َخيـْ

إلســالم تكمــن يف   لته والــيت ذكرهــا األســتاذ ســيد قطــب فقــالحتقيــق دوره ورســاإنقــاذ البشــرية 

رمحــه هللا: "إن طبيعــة اإلســالم ودوره يف األرض وأهدافــه العليــا الــيت قررهــا هللا هــي: أن اإلســالم 

عالن  لوهيــة إإعالن عام لتحرير اإلنسان يف األرض من العبودية للعباد أو العبودية هلواه وذلك 

ذه الرسالة وضعتنا فاحتة الكتاب أمام مفرق طريق كما  )١(ه للعاملني"هللا وحده سبحانه وربوبيت و

مفرق طريق بني التحرر املطلق مــن كــل سيد قطب يف ظالل القرآن: "وهنا كذلك يقول األستاذ 

عبودية وبني العبودية املطلقة للعبيد وهذه الكلية االعتقادية تعلن ميالد التحرر البشــري الكامــل 

من عبوديــة الــنظم والتحــرر مــن عبوديــة األوضــاع وإذا كــان هللا وحــده هــو الــذي الشامل, التحرر 

يعبد وهللا وحده هــو الــذي يســتعان فقــد ختلــص الضــمري البشــري مــن اســتذالل الــنظم واألوضــاع 

 .)٢(واألشخاص

  ومتثلــت فيــه وحتــرر  عــز وجــل إن العبــد املــؤمن الــذي تعــرف علــى ربــه عــز وجــل وتزكــى وتطهــر

ك نســتعني) لصــة  وحــده ال شــريك لــهالعبوديــة اخلا ك نعبــد وإ مهمتــه ووظيفتــه أن حيــرر  بـــ (إ

ب والطواغيــت والشــركاء واألنــداد  اإلنسان كل اإلنسان يف األرض كــل األرض مــن عبوديــة األر
                                                             

  ٥٩يف الطريق, سيد قطب, صمعامل ) ١(
  تفسري سورة الفاحتة.  -سيد قطب -يف ظالل القرآن الكرمي) ٢(



  - ١٠٢  -  الفاحتةسورة   هداية املنان يف مراد سور القرآن 

وردهـــم إىل عبوديـــة هللا وحـــده ال شـــريك لـــه والســـبيل إىل ذلـــك هـــو إزالـــة حاكميـــة البشـــر بكـــل 

اعها وأن خيضع الناس لدين احلق وشرع هللا احلنيف ودينه القومي وصــراطه صورها وأشكاهلا وأوض

وعلى قدر تعرفه على ربه تكن عبوديته له وحترره له وعلى قدر عبوديته وحترره  يكن املستقيم 

ذن هللا.  جناحه يف مهمته 

 

 ســالم القــومي وبينــه يف مــنهج القــرآن إذن احلــق هــو مــراد هللا مــن اخللــق والــذي شــرعه يف ديــن اإل

ــَراَط الكــرمي وهــو صــراط هللا املســتقيم وطلــب اهلدايــة علــى هــذا احلــق يف قولــه تعــاىل ﴿ َ الصِّ اْهــِد

 وهي: )١(ستة أركان على ملت﴾ يشاْلُمْسَتِقيمَ 

 معرفة احلق. .١

 .قصده وإرادته .٢

 العمل به. .٣

 الثبات عليه. .٤

 الدعوة إليه .٥

 الصرب على األذى فيه. .٦

 كفــي معرفــة هــذا احلــق والســبيل إليــه علًمــا فقــط لتحــدث اهلدايــة التامــة املقصــودة يف هــذه فــال ي

ــد مــن اســتكمال هــذه املراتــب الســتة حــىت يكــون العبــد قــد ُهــ ــة الشــريفة ولكــن الب إىل  ىَ دِ اآلي

الصــراط املســتقيم ومــا نقــص منهــا نقــص مــن هدايتــه وهــذا ســبب اخــتالف النــاس حســب معرفــة 

: "النـــاس حبســـب معرفـــة احلـــق رمحـــه هللا كمـــا يقـــول ابـــن القـــيم  قســـام ثالثـــةإىل أ احلـــق والعمـــل بـــه

 والعمل به ثالثة أقسام وهي:

 يعلم احلق ويعمل به. .١

 يعلم احلق وال يعمل به. .٢

حلق. .٣  جاهل 
                                                             

  ٤٥أول مرة أصلي, د. خالد أبو شادي, ص) ١(



 
  - ١٠٣  -  الفاحتةسورة  املنهج احلركي للقرآن

 

لعلــم النــافع والعمــل الصــ حلق العامل به هو املــنعم عليــه وهــو الــذي زكــى نفســه  احل والعامل 

حلــق املتبــع هــواه هــو: املغضــوب ٩﴾ (الشــمس: َقــْد َأفْـَلــَح َمــن زَكَّاَهــا﴿وهــو املفلــح  ), بينمــا العــامل 

  .)١(عليهم والضال هو: الذي ضل على العلم املوجب للعمل"

  والســؤال: ملــاذا اهلدايــة إىل الصــراط املســتقيم جــاءت كــدعاء الطلــب الوحيــد يف خامتــة الكتــاب

 أعظم سورة يف القرآن؟

  ل رمحه هللا:و واإلجابة: جييب عليها ابن القيم يف املدارج فيق

 وهداية توفيق وإهلام, هداية بيان وداللة من جهة الرسل أنواع اهلداية نوعان: - 

ما.   ومها هدايتان مستقلتان ال حيصل الفالح إال 

 أما قول من يقول: إذا كنا مهتدين فلماذا نسأل اهلداية؟ - 

  حلق يف كل حلظة وذلك لألسباب التالية:حنن حنتاج اهلداية إىل ا

هول لنا من احلق أضعاف املعلوم. .١  ألن ا

تدي لتفاصيله أمر يفوت احلصر كمن هُ  .٢ ووفق إىل أداء احلــج ولكــن مل  ىَ دِ وما نعرف مجلته وال 

 يهتدي إىل ما تصح به مناسكه.

ــاوً وكســًال أكثــر ممــا نريــده فهــو حمتــاج إىل  .٣ اهلدايــة إىل هــذه اإلرادة كمــن  متــامومــا ال نريــد فعلــه 

 أراد احلج وهو غٌين ولكنه شحيح الروح والقلب.

وما ال نقدر عليه مما نريده كثري أيًضا فهــو حمتــاج يف هدايتــه إىل القــدرة عليهــا كمــن أراد احلــج غــري  .٤

 أنه ال ميلك املال أو يشتكي املرض أو كليهما.

 واالســتقامةداية ودوام الثبات حىت املمــات ومن كملت له كل هذه األمور كان احتياجه لسؤال اهل .٥

علــى اهلدايــة التامــة يف كــل حلظــة مــن حياتــه مــع ســؤال العصــمة مــن الوقــوع يف الــذلل والنجــاة مــن 

ل [آ﴾ ِإنَّــَك أَنــَت اْلَوهَّــابُ  رَبـََّنا َال ُتزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديْـتَـَنا َوَهْب لََنا ِمن لَُّدنَك َرْمحَةً ﴿ اخلذالن 

                                                             

  ١٧ذيب مدارج السالكني, ابن القيم اجلوزية, ص) ١(



  - ١٠٤  -  الفاحتةسورة   هداية املنان يف مراد سور القرآن 

ــَراَط اْلُمْســَتِقيمَ ولــذلك كــان دعــاء الطلــب الوحيــد يف الفاحتــة هو﴿ ,]٨عمــران:  َ الصِّ ــِد ﴾ هــو اْه

طلب من املطالب وال يستغىن عنه العبد يف كل طرفــة عــني "اللهــم ال تكلنــا إىل أنفســنا طرفــة  جلَّ أَ 

 عني أو أقل منها".

 

 ه الـــدار إىل الصـــراط املســـتقيم هـــدي هنـــاك إىل الصـــراط يقـــول ابـــن القـــيم: "فمـــن هـــدي يف هـــذ

املستقيم املوصل إىل جنته ودار ثوابه وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصــبه 

هللا لعباده يف هذه الدار يكون ثبوت قدمــه علــى الصــراط املنصــوب علــى مــنت جهــنم وعلــى قــدر 

اط فمــنهم مــن ميــر كــالربق ومــنهم مــن ميــر  ســريه علــى هــذا الصــراط يكــون ســريه علــى ذلــك الصــر 

كالطرف ومنهم من مير كالريح ومــنهم مــن ميــر كشــد الركــاب ومــنهم مــن يســعى ســعًيا ومــنهم مــن 

حبًوا ومنهم املخدوش املسَّلم ومنهم املكردس يف النار فلينظر العبد  اميشي مشًيا ومنهم من حيبو 

ل َهــْل ُجتْــَزْوَن ِإالَّ َمــا  ﴿قــذة جــزاًءا وفاقًــا سريه على ذلك الصراط من سريه على هذا حذو القــذة 

 .]٩النمل: [﴾ ُكنُتْم تـَْعَمُلونَ 

  ــا الكالليــب ولينظــر الشــبهات والشــهوات الــيت تعوقــه عــن ســريه علــى هــذا الصــراط املســتقيم فإ

اليت جبنيب ذاك الصراط ختطفه وتعوقه عن املرور عليه فإن كثرت هنا وقويت فكــذلك هــي هنــاك 

ٍم لِّْلَعِبيدِ َوَما رَبُّ ﴿  .]٤٦فصلت: [﴾ َك ِبَظالَّ

 

:   أوًال: االعتصام 

للَّـِه فـََقْد ُهِدَي ِإَىلٰ ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ ﴿قال تعاىل:   ِ   .]١٠١آل عمران: [﴾ َوَمن يـَْعَتِصم 

  للَّـِه َواْعَتَصــُموا بِــِه فَأَ ﴿واالعتصام  هو: االعتماد والتوكل عليه واالستعانة به ِ مَّا الَِّذيَن آَمُنوا 

, يقــول ابــن ]١٧٥النســاء: [﴾ َفَســُيْدِخُلُهْم ِيف َرْمحَــٍة مِّْنــُه َوَفْضــٍل َويـَْهــِديِهْم ِإلَْيــِه ِصــَراًطا مُّْســَتِقيًما

ه االعتصــام بــه تــوكًال عليــه واالعتصــام بــه تعبــًدا لــ :شــملت (ومــن يعتصــم)": -رمحــه هللا -عثيمــني



 
  - ١٠٥  -  الفاحتةسورة  املنهج احلركي للقرآن

, )١(ا عصــمة فمــن اعتصــم  تعبــًدا واســتعانة فقــد هــدي إىل صــراط مســتقيم"منهمــألن يف كــل 

َك َنْسَتِعنيُ  وقد اشتملت الفاحتة على كل من العصمتني يف قوله تعاىل ﴿ َّ َك نـَْعُبُد َوِإ َّ  ﴾.ِإ

 نًيا: القرآن دليل اهلداية إىل الصراط املستقيم:

يًعــا َوَال تـََفرَّقُــواَواْعَتِصــُمو ﴿قــال تعــاىل:  - ــِل اللَّـــِه مجَِ ), وعــن علــي بــن أيب ١٠٣(آل عمــران: ﴾ ا ِحبَْب

: , وعنـــه )٢(»القـــرآن صـــراط هللا املســـتقيم وحبـــل هللا املتـــني«أنـــه قـــال  عـــن النـــيب  طالـــب 

لكــوا ولــن تضــلوا « يــديكم فتمســكوا بــه فــإنكم لــن  أبشــروا فــإن هــذا القــرآن طرفــه بيــد هللا وطرفــه 

  .)٣(»أبًدابعده 

 ــ القــرآن حــبًال ألنــه موصــول إىل هللا فاحلبــل يوصــل إىل املقصــود والقــرآن الكــرمي هــو حبــل هللا  يَ ومسُِ

إىل هللا كالســائر علــى طريــق حنــو مقصــده حيتــاج إىل: طلــب املمــدود بــني الســماء واألرض فالســائر 

العتصــام  واالســتعانة بــه) و  لقــرآن الكــرمي فهــو دليــل دليــل هلــا وذلــك  اتبــاعاهلدايــة (وذلــك 

﴾ يـَْهــِدي ١٥َقْد َجاءَُكم مَِّن اللَّـِه نُــوٌر وَِكَتــاٌب مُّبِــٌني ﴿اهلداية إىل صراط هللا املستقيم قال تعاىل: ﴿

ِِْذنِــِه َويـَْهــدِ  يِهْم ِإَىلٰ ِصــَراٍط ِبِه اللَّـُه َمِن اتـََّبَع ِرْضَوانَُه ُسُبَل السََّالِم َوُخيْــرُِجُهم مِّــَن الظُُّلَمــاِت ِإَىل النُّــوِر 

 .]١٦-١٥املائدة: [﴾ مُّْسَتِقيمٍ 

ويقول ابــن القــيم: "مــدار الســعادة الدنيويــة واألخرويــة علــى االعتصــام  واالعتصــام حببلــه 

اتني العصمتني".   وال جناة إال ملن متسك 

 آَن يـَْهــِدي ِللَّــِيت ِإنَّ َهـــَٰذا اْلُقــرْ ﴿هدي ألقوم الطــرق وهــي ديــن اإلســالم قــال تعــاىل:القرآن يرشد وي

, وقولــه ]٩اإلســراء: [ ﴾ِهَي َأقْـَوُم َويـَُبشُِّر اْلُمــْؤِمِنَني الَّــِذيَن يـَْعَملُــوَن الصَّــاِحلَاِت َأنَّ َهلـُـْم َأْجــًرا َكبِــريًا

ًقا لَِّمــا بـَــْنيَ ﴿ تعاىل: ً أُنِزَل ِمن بـَْعِد ُموَسٰى ُمَصــدِّ ْعَنا ِكَتا َّ مسَِ َ قـَْوَمَنا ِإ َيَديْــِه يـَْهــِدي ِإَىل اْحلَــقِّ  َقاُلوا 

 .]٣٠األحقاف: [ ﴾َوِإَىلٰ َطرِيٍق مُّْسَتِقيمٍ 

  

                                                             

  ٣٥٤التفسري الثمني, ابن عثيمني, ص) ١(
  )٢٩٠٦أخرجه الرتمذي يف السنن () ٢(
  )٣٤الطرباين وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (ج صحيح: رواه ) ٣(



  - ١٠٦  -  الفاحتةسورة   هداية املنان يف مراد سور القرآن 

 

  ــر خاصـــة يف  واســـتمطارهحيـــرص أصـــحاب احلـــق يف مـــواجهتهم مـــع أهـــل الباطـــل يف طلـــب النصـ

ُهُم اْلَبْأَســـاُء َوالضَّـــرَّاُء َوزُلْ أوقـــات احملـــن والشـــدائد وعلـــو الباطـــل ﴿ ـــتـْ زِلُـــوا َحـــىتَّٰ يـَُقـــوَل الرَُّســـوُل مَّسَّ

ــَىتٰ َنْصــُر اللَّـــِه َأَال ِإنَّ َنْصــَر اللَّـــِه َقرِيــبٌ  ــُه َم , وتعرضــت ســور  ]٢١٤البقــرة: [﴾ َوالَّــِذيَن آَمُنــوا َمَع

كثرية يف القرآن الكرمي هلذه املواجهة وطلــب النصــر علــى الظــاملني ولكــن مل تتطــرق ســورة الفاحتــة 

رتسخ املعىن احلقيقــي لنصــر املــؤمن يف حياتــه والــذي فيــه فــوزه وفالحــه للحديث عن هذا النصر ل

ومتثل حقيقة العبودية اخلالصة  وحــده ال شــريك لــه  (تقرير عقيدة اإللوهية :يف اآلخرة أال وهو

فيثبــت العبــد علــى الصــراط املســتقيم يف  )حــىت املمــات على صراط هللا والثبات عليه واالستقامة

لنصر احلقيقي قــال تعــاىل ﴿اآلخرة إىل جنة الر  َفَمــن ثـَُقلَــْت ضوان وهؤالء هم الفريق الفائز حًقا 

ِإنَّــُه َكــاَن َفرِيــٌق مِّــْن ِعبَــاِدي يـَُقولُــوَن رَبـََّنــا , ﴿]١٠٢املؤمنــون: [﴾ َمَوازِينُــُه فَُأولَـــِٰئَك ُهــُم اْلُمْفِلُحــونَ 

ــُر الــرَّا َــْذُمتُوُهْم ِســْخِر َحــىتَّٰ أَنَســوُْكْم ِذْكــِري ١٠٩ِمحَِني ﴿آَمنَّــا فَــاْغِفْر لََنــا َواْرَمحَْنــا َوأَنــَت َخيـْ ﴾ فَاختَّ

ُهْم َتْضَحُكوَن ﴿ املؤمنــون: [﴾ ﴾ ِإِينّ َجــَزيـْتُـُهُم اْليَـــْوَم ِمبَــا َصــبَـُروا أَنـَُّهــْم ُهــُم اْلَفــاِئُزونَ ١١٠وَُكنُتم مِّنـْ

ـــذه الغايـــة العظمـــى برضــوان هللا عـــز وجـــل ]١١١-١٠٩ يت النصـــر يف الوقـــت , ومــع الفـــوز 

 الــذي قــدره هللا عــز وجــل علــى أهــل الباطــل كمنحــة للمــؤمنني يف الــدنيا وهــذا هــو الــوزن النســيب

َ أَيـَُّها الَّــِذيَن آَمنُــوا َهــْل والذي أكدته سورة الصف: ﴿ لنصر املؤمنني على أهل الباطل يف الدنيا
للَّـــِه َوَرُســوِلِه َوُجتَاِهــُدوَن ِيف َســِبيِل ١٠يٍم ﴿َأُدلُُّكــْم َعَلــٰى ِجتَــارٍَة تُنِجــيُكم مِّــْن َعــَذاٍب أَلِــ ِ ْؤِمنُــوَن  ﴾ تـُ

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن ﴿ ِلُكْم َخيـْ َْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم ذَٰ ِ ﴾ يـَْغِفْر َلُكْم ُذنُــوَبُكْم َويُــْدِخْلُكْم ١١اللَّـِه 

َهـــاُر َومَ  لِـــَك اْلَفـــْوُز اْلَعِظـــيُم ﴿َجنَّـــاٍت َجتْـــِري ِمـــن َحتِْتَهـــا اْألَنـْ ﴾ ١٢َســـاِكَن طَيِّبَـــًة ِيف َجنَّـــاِت َعـــْدٍن ذَٰ

ــِر اْلُمـــْؤِمِننيَ  ـ ـــْتٌح َقرِيـــٌب َوَبشِّ ـــِه َوفـَ ــا َنْصـــٌر مِّـــَن اللَّـ ], يقـــول ١٣-١٠الصـــف: [﴾ َوُأْخـــَرٰى حتُِبُّونـََهـ

كــل شــيء   وهــي تبــذل -األســتاذ ســيد قطــب رمحــه هللا: "لقــد كــان القــرآن يُنشــئ قلــوً ال تتطلــع

إىل شيء يف هذه األرض وال تنظر إىل اآلخرة وال ترجوا إال رضوان هللا قلــوً  -وحتتمل كل شيء



 
  - ١٠٧  -  الفاحتةسورة  املنهج احلركي للقرآن

مســتعدة لقطــع رحلــة األرض كلهــا يف نصــب وشــقاء وحرمــان وعــذاب وتضــحية حــىت املــوت بــال 

 .)١(جزاء يف هذه األرض قريب ولو كان هذا اجلزاء هو انتصار الدعوة"

  

ح فيه نوح وألقي يف النار فيه إبراهيم وذبح فيه حي ملنشــار زكــر  ىيهذا الطريق  ونشــر فيــه 

طريــق األنبيــاء طريــق احملــن  وعلــى مجيــع األنبيــاء واملرســلني صــلوات هللا وتســليمه وأوذي فيــه دمحم 

طريــق الــذي هــو الطريــق دمــاء وأشــالء وهــذا هــو ال اوالــبالء وهــذا هــو الطريــق بــذل وتضــحيات وهــذ

ــي معاملـــه ـــه وهـــذه هـ ـــه وغايت ــا بدايت ـــني عرفنـ ــن النبي ــيهم مـ ـــذين أنعـــم هللا علـ ـــق ال , ســـار يف هـــذا الطري

ــا مث تبــع األنبيــاء الصــحبوالصــديقني والشــهداء والصــاحلني وحســن أول الكــرام رضــوان هللا  ئــك رفيًق

م ثلة من األولني من   ل من اآلخرين رمحهــم هللالتابعني مث قليعليهم خري البشر بعد األنبياء ليلحق 

رضــى هللا عنــه فسار من خري القرون ابــن عبــاس  ا,زكى على هللا أحدً مجيًعا حنسبهم مجيًعا كذلك وال ن

ليلحق به جماهد ابن جرب رمحه هللا مث تبعهم ابن جرير الطربي وابن كثري مث سيد قطب وغريهم رمحهم 

ـــو هريـــرة  ـــا وســـار يف هـــذا الطريـــق أب ــاري رمحـــه هللا مث تـــبعهم  عنـــه رضـــى هللاهللا مجيًع ـــه البخـ ليلحـــق ب

رضــى هللا السيوطي واأللباين وغريهم رمحهم هللا مجيًعا وسار يف هذا الطريــق أيًضــا علــي بــن أيب طالــب 

ليلحق به البصري رمحه هللا مث تبعهم ابن تيمية وابن القيم وغريهم رمحهــم هللا مجيًعــا وكــذلك ســار عنه 

وحلق بــه ابــن تشــفني وصــالح الــدين وغــريهم رمحهــم هللا رضى هللا عنه يد يف هذا الطريق خالد بن الول

رضــى مث تبعهم حيي عياش وعماد عقل وغــريهم رمحهــم هللا وســار يف هــذا الطريــق بعرجتــه ابــن اجلمــوح 

ا هللا عنه  سني رمحه هللا وسارت فيه أم عمارة  لتلحق     أم نضال رمحها هللا.ليلحق به أمحد 

ذن هللاُترا ي... فهل أخ م    ؟نلحق 

ــم  رب العـــاملني َوالـَّــِذيَن َجــاُءوا ِمــن بـَْعـــِدِهْم ﴿ علــى اإلســالم الكامـــل واإلميــان التــام اللهــم أحلقنــا 

ميَاِن َوَال َجتَْعْل ِيف قـُُلوبَِنا ِغــ ْإلِ ِ ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقوَ  ال لِّلَّــِذيَن آَمنُــوا رَبـََّنــا ِإنَّــَك يـَُقوُلوَن رَبـََّنا اْغِفْر َلَنا َوِإلِ

  .]١٠احلشر: [﴾ رَُءوٌف رَِّحيمٌ 

                                                             
  ١٨٣معامل يف الطريق, سيد قطب, ص) ١(



  - ١٠٨  -  الفاحتةسورة   هداية املنان يف مراد سور القرآن 

 

  ملؤمنني من مقطع معرفة هللا عز وجــل إىل مقطــع تزكيــة الــنفس إىل مقطــع وهكذا انتقلت الفاحتة 

ت الســورة ليؤكــد لنــا أمهيــة إعــداد طليعــة مــن  محــل مهمــة األمــة وذلــك الرتتيــب املنســجم مــع آ

ــا وتطلعــت إىل لقــاءه واشــتاقت إىل املؤم نني تتمثل يف قاعدة صــلبة مزكــاة مطهــرة تعرفــت علــى ر

جــواره وطمعــت فقــط يف أجــره وثوابــه يف دار كرامتــه وانطلقــت إىل هدايــة البشــرية إىل احلــق وإىل 

صراط هللا املستقيم وحترير البشرية كلهــا مــن أي عبوديــة لغــري هللا عــز وجــل تلــك املهمــة الســامية 

يت ال يــنهض هلــا إال رجــال ُصــنِعوا يف مدرســة القــرآن الكــرمي وهــذا هــو املــنهج الــذي رمستــه لنــا والــ

ذن هللا يف هــذا البحــث (هدايــة املنــان يف مــراد ســور القــرآن)  سورة الفاحتة وَبصَّرتنا به وسنسعى 

 على استخالصه من خالل سور القرآن ومرادها.

 

  ــود ــه لع ســورة الفاحتــة ونشــهد هللا أن حبهــوحنــن ن طلــق منهــا وقـــد ننا زاد يف قلوبنــا بفضــله ورمحت

  فتحت لنا الباب إىل كتاب هللا عز وجل مث نعود إليها مرات ومرات يف الصلوات ويف اخلتمات.

  ــا مجع القــرآن يف أم الكتــاب وهــي ســورة الفاحتــة حيــث املطالــب العليــا الــيت بينتهــا الفاحتــة أتــت 

لــت يف ســورة الفاحتــة وهللا أعلــم مجِ لة وكــأن معــاين وأهــداف ســور القــرآن أُ ور القــرآن مفصَّــقي س

قــي الســور مــع التنبيــه أن معــاين الســور هــذه ليســت  وســنذكر بعــض مــا أمجلتــه الفاحتــة وفصــلته 

الـــيت تـــدور حوهلـــا الســـورة إمنـــا هـــي مـــن املعـــاين البـــارزة يف  عامـــةهـــي أهـــداف الســـور اللضـــرورة 

ــدف الســورة العــام وحمورهــا الرئيســي, ومــن ذلــك علــى موضوعات  السورة واليت هلا عالقة قوية 

 سبيل املثال:

 ﴾: معاين احلمد والشكر:اْحلَْمُد ِللَّـِه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ ﴿ - 

 .معىن تسخري النعم للدعوة: سورة النحل 

 .لعمل الصاحل: سورة سبأ  معىن الشكر 

 له: سورة النمل. معىن رد الفضل إىل هللا واالستسالم 

 ﴾: معاين الرمحة:الرَّْمحَـِٰن الرَِّحيمِ ﴿ - 



 
  - ١٠٩  -  الفاحتةسورة  املنهج احلركي للقرآن

 .معىن رمحة الضعفاء وحفظ حقوقهم: سورة النساء 

ينِ ﴿ -   ﴾: معاين اخلوف لدوام اليقظة:َماِلِك يـَْوِم الدِّ

  ّبة والتذكرة: سورة ق  .معىن اخلوف وقود اإل

 .ت الزاجرة: سورة القمر لنذر واآل  معىن االعتبار 

 ت هللا يستوجب العذاب: سورة الدخان. اإلعراض  عن آ

َك نـَْعُبدُ ﴿ -  َّ  ﴾: معاين العبادة:ِإ

 .معىن طول العبادة يستوجب التأييد اإلهلي: سورة الصافات 

 .لتقوى: سورة مرمي  معىن اخللوة التعبدية والتحلي 

 .معىن االستسالم واخلضوع ألوامر هللا: سورة السجدة 

كَ ﴿ -  َّ  ﴾: معاين اإلخالص:ِإ

 .معىن احلياة كلها خالصة  وحده: سورة األنعام 

 .معىن طريق اإلخالص والتقوى للنجاة من العذاب: سورة الزمر 

ينِ ﴿ -   آلخرة واالستغناء عن الدنيا: االنشغال﴾: معاين يـَْوِم الدِّ

 .معىن عدم التنازع على ُدنيا زائلة: سورة األنفال 

 رف.معىن حقارة متاع الدنيا وزيفها: سورة الزخ 

َك َنْسَتِعنيُ ﴿ -  َّ  ﴾: معاين االستعانة والتوكل:ِإ

 .معىن خطورة الكرب واإلعراض عن احلق: سورة األعراف 

 .معىن حسن التوكل على هللا: سورة يونس 

  سورة هود.نيللمؤمن ييدهمعىن اليقني يف : 

 .معىن الصرب والرضا من مثرات اليقني: سورة يوسف 

 - ﴿ َ  لدعوة للهداية:﴾: معاين أداء مهمة ااْهِد

  :احذري الوقوع يف الصفات املذمومة للخليفة املستبدل: سورة البقرة.معىن أمة الشهادة 

 رسالة الدعوة إىل هللا: سورة يسٍّ  معىن محل. 



  - ١١٠  -  الفاحتةسورة   هداية املنان يف مراد سور القرآن 

 .معىن متطلبات مهمة دعوة الناس للعبودية والتوحيد: سورة احلج 

 .ألدلة البينة: سورة غافر  معىن الدعوة إىل هللا 

 ﴾: معاين اجلهاد إلقامة الشرع وحتكيم الدين:اْلُمْسَتِقيمَ  الصَِّراطَ ﴿ - 

 .لعهد يف حتكيم الشرع وإقامته: سورة املائدة  معىن الوفاء 

 .معىن اجلهاد واالستغناء عن الدنيا: سورة التوبة 

 .معىن استدعاء التأييد اإلهلي يف رفع راية اجلهاد: سورة دمحم 

 حلفظ:﴾: معاين التثبيت وااْلُمْسَتِقيمَ ﴿ - 

 .معىن الثبات على احلق من موجبات االصطفاء: سورة آل عمران 

 .معىن حفظ هللا ألوليائه املؤمنني: سورة احلجر 

 .معىن تثبيت هللا ألوليائه املؤمنني: سورة إبراهيم 

 سورة الكهف.ورعايته معىن أن تكون يف كنف هللا : 

َعْمَت َعَلْيِهمْ ﴿ -   :﴾: معاين والية املؤمننيالَِّذيَن َأنـْ

 .معىن التماسك والوحدة: سورة الصف 

 .معىن عدم االختالف أو الفرقة: سورة الشورى 

 .معىن اإلعانة اجلماعية: سورة العصر 

 ﴾: معاين الرباء من أعداء هللا:َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّالِّنيَ ﴿ - 

 .ادلة ئك: سورة ا  معىن عدم والية أعدائه ولو كانوا أقر

 سورة املمتحنة. اطل ووالية املؤمنني: سورة احلشر,لتربؤ من أهل البمعىن ا 

 

  هلدايــة إىل صــراط هللا املســتقيم حبثًــا عــن اننطلق من الفاحتة يف رحلة طويلة يف كتاب هللا عز وجــل

َ الصِّــَراَط اْلُمْســَتِقيمَ ﴿ االســتجابة ملتطلباتــه لوصــول إىل احلــق املبــني واالنقيــاد لــه و ســعًيا ل﴾ و اْهــِد

والعمـــل مبقتضـــاه واالســـتقامة عليـــه والـــدعوة إليـــه واجلهـــاد مـــن أجـــل نصـــرته وهـــذا احلـــق كـــالنور 

طــل فيـــه وال شــبهة وال لـــبس فيـــه وال  ت بينــات مفصـــالت فرقـــان ال  الســاطع يف كتـــاب هللا آ



 
  - ١١١  -  الفاحتةسورة  املنهج احلركي للقرآن

ِلَك اْلِكَتاُب َال رَيْــبَ غموض ﴿ بــني عــامل بــه متبــع لــه  ولكــن النــاس انقســموا ]٢البقــرة: [﴾ ِفيــهِ  ذَٰ

َولِــيَـْعَلَم الَّــِذيَن ُأوتُــوا اْلِعْلــَم أَنَّــُه اْحلـَـقُّ ِمــن رَّبِّــَك وأولئــك هــم املــنعم علــيهم وأولئــك هــم املفلحــون ﴿

ُتْخبِــَت لَــُه قـُلُــوبـُُهْم َوِإنَّ اللَّـــَه َهلـَـاِد الَّــِذيَن آَمنُــوا ِإَىلٰ ِصــَراٍط مُّْســَتِقيمٍ  , ]٥٤ج: احلــ[ ﴾فـَيُـْؤِمُنوا بِِه فـَ

نَــاَءُهْم وبني عــامل بــه معــرض عنــه لكــرب أو هــوى ﴿ نَــاُهُم اْلِكتَــاَب يـَْعرُِفونَــُه َكَمــا يـَْعرِفُــوَن أَبـْ الَّــِذيَن آتـَيـْ

ـــوَن ﴿ ـــْم يـَْعَلُمـ ــوَن اْحلَــــقَّ َوُهـ ُهْم َلَيْكُتُمــ ــنـْ ــ ــا مِّ ــ ــــَن ١٤٦َوِإنَّ َفرِيًق ـــوَننَّ ِم ــــَال َتُكـ ــــن رَّبِّــــَك َف ﴾ اْحلَــــقُّ ِم

ـَـا وبني جاهل عن احلق عليه عمى وغشــاوة ﴿ ]١٤٧-١٤٦البقرة: [﴾ اْلُمْمَرتِينَ  َأَفَمــن يـَْعلَــُم َأمنَّ

َا يـََتذَكَُّر ُأوُلو اْألَْلَبابِ   .]١٩الرعد: [﴾ ُأنِزَل ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك اْحلَقُّ َكَمْن ُهَو َأْعَمٰى ِإمنَّ

 حلــق وهــو مــراد هللا مــن اخللــق الــذي شــرعه يف ديــن اإلســالم ونظامــه  فتــأيت ســورة البقــرة لتعرفنــا 

ت القرآن ومنهاجه بتحكيم شرعه وإقامة حكمــه وهــدى هللا عــز وجــل إىل هــذا احلــق  وبينه يف آ

ِِْذنِــِه املؤمنون بعدما اختلف حوله النــاس ﴿ فـََهــَدى اللَّـــُه الَّــِذيَن آَمنُــوا ِلَمــا اْختَـَلُفــوا ِفيــِه ِمــَن اْحلَــقِّ 

, فكان القرآن هو دليل اهلدايــة إىل ]٢١٣البقرة: [ ﴾ُء ِإَىلٰ ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ َواللَّـُه يـَْهِدي َمن َيَشا

, وهدايـــة للمـــؤمنني ]١٨٥البقـــرة: [﴾ اْلُقـــْرآُن ُهـــًدى لِّلنَّـــاسِ ﴿كافـــة هـــذا احلـــق وهدايـــة للنـــاس  

 .]٢البقرة: [﴾ ُهًدى لِّْلُمتَِّقنيَ  ذَِٰلَك اْلِكَتاُب َال رَْيَب ِفيهِ خاصة ﴿

  البقرة بتكليف املؤمنني املهتدين إىل هذا احلق حبمل مهمة السري به إىل الناس كافة فقامت سورة

ِلَك َجَعْلنَـــاُكْم أُمَّـــًة َوَســـطًا ِلَّتُكونُـــوا ُشـــَهَداَء َعلَـــى النَّـــاِس َوَيُكـــوَن الرَُّســـوُل َعلَـــْيُكْم َشـــِهيًدا﴿ ﴾ وََكـــذَٰ

ــرة: [ ــراط هللا , فــــانطلق املؤمنــــون أصــــحاب املهمــــة الســــامية ]١٤٣البقــ دايــــة البشــــرية إىل صــ

ه للنــاس وإزالــة العوائــق والســدود أمــام اســتماع مجهــور انطلقوا ومعهم دليل اهلداية لتبييناملستقيم 

جــر هللا أالناس له, انطلقوا مبــنهج التعــرف علــى هللا عــز وجــل وتزكيــة أنفســهم وتطهريهــا طمًعــا يف 

ــا مقابــل مــن أجــر دنيــوي أو مغــنم مــادي, وســاروا يف طــريقهم وقــد  يــوم القيامــة وال يرتضــون دو

قبلهم والــيت محلــت األمانــة مــثلهم ولكــنهم فشــلوا وخــانوا  ليت استخلفتألمة ام (البقرة) صرَّ بَ 

م وأخذت سورة (البقرة) حتذر أمة اإلسالم عامة من احلذو حــذوهم وحتــذر املــؤمنني  العهد مع ر

ــم وحتــايلهم عليهــاخاصة من الوقوع يف أخطاءهم واليت أبرزها عدم استج ﴿قَــاُلوا  ابتهم ألوامر ر

َنا﴾ [البقــرة:  ــا َوَعَصــيـْ ْعَن م الــيت استشــرت وحتكمــت فــيهم  ]٩٣مسَِ وذلــك بســبب أمــراض قلــو



  - ١١٢  -  الفاحتةسورة   هداية املنان يف مراد سور القرآن 

 امــتألت) هــذه األمــراض املذمومــة ترجــع إىل نفــوس ٩٣البقــرة: [﴾ َوُأْشــرِبُوا ِيف قـُُلــوُِِم اْلِعْجــلَ ﴿

ـــم  الرئيســـي خبـــذالن هللا هلـــمب لكـــرب واهلـــوى وحـــب الـــدنيا فكانـــت الســـب ونـــزول ســـخط هللا 

َباُءوا ِبَغَضٍب َعَلٰى َغَضــبٍ ﴿ , فجــاءت ســورة (البقــرة) حتــذر املــؤمنني مــن هــذا ]٩٠البقــرة: [﴾ فـَ

َكَمــا َأْرَســْلَنا ِفــيُكْم َرُســوًال مِّــنُكْم لتزكية أنفســهم وتطهريهــا ﴿النموذج الفاشل املستبدل وتدعوهم 

 َ ــْيُكْم آ ــو َعلَـ لُـ ــونَ يـَتـْ ْعَلُمـ ــوا تـَ ــا َملْ َتُكونُـ ـــَة َويـَُعلُِّمُكـــم مَّـ ــاَب َواحلِْْكَم ــُم اْلِكتَـ ــزَكِّيُكْم َويـَُعلُِّمُكـ ـــا َويـُـ ﴾ تَِن

, ودعــتهم ســورة البقــرة أمــة اإلســالم ذلــك اخلليفــة اجلديــد ويف القلــب املــؤمنني ]١٥١البقــرة: [

م ومتــام  ْعَنــا االنقيــاد وفوريــة أصحاب املهمــة إىل ســرعة االســتجابة لــر التنفيــذ ألوامــره ﴿َوقَــاُلوا مسَِ

 ].٢٨٥َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك رَبـََّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصُري﴾ [البقرة: 

و احلمد والثناء اجلميل وصلى هللا على سيد دمحم وآله وسلم  فاحتةمت عرض سورة ال

  واحلمد  رب العاملني.



 
  - ١١٣  -  الفاحتةسورة  املنهج احلركي للقرآن

  

 

  



  - ١١٤  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  وما توفيقي إال باهللا

  مقدمة السلسلة األولى
 

 ل وهــي: البقــرة وآل عمــران والنســاء واملائــدة واألنعــام وَ تضــم السلســلة األوىل ســور الســبع الطُّــ

 واألعراف واألنفال والتوبة.

  الطُّــَولتيًبا توقيفًيا مــوحى بــه وبيــان أن األنفــال والتوبــة مًعــا مــن الســبع وعن ترتيب هذه السور تر 

سناده عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: "قلت لعثمان بن عفان: مــا محلكــم  يروي الرتمذي 

إن عمدمت إىل األنفال وهي من املثاين وإىل براءة وهي من املئــني وقــرنتم بينهمــا ومل تكتبــوا ســطر: 

 ووضعتموها يف السبع الطوُّل؟ وما محلكم على ذلــك؟ فقــال عثمــان: كــان ﷽

يت عليه الزمان وهو ينزل عليه الســور ذوات العــدد فكــان إذا نــزل عليــه   رسول هللا  كان مما 

الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هــذه اآليــة يف الســورة الــيت يــذكر فيهــا كــذا وكــذا 

ملدينة وكانت براءة من آخر مــا نــزل مــن القــرآن وكانــت قصــتها  وكانت األنفال من أول ما نزل 

ــا منهــا وقــبض رســول هللا  ــا  شــبيهة بقصــتها وخشــيت أ فمــن أجــل ذلــك منهــا ومل يبــني لنــا أ

ـــ ووضـــعتها يف الســـبع الطـــوُّل" . وهـــذه )١(قرنـــت بينهمـــا ومل أكتـــب بينهمـــا ﷽

مر من هللا إىل الرواية تبني أن ت ت يف كل سورة وترتيب السور كان بتوقيف موحي به  رتيب اآل

كتبــة الــوحي مــن الصــحابة وأن عــدم وجــود البســملة يف بدايــة   مث أمر به رســول هللا   رسوله

ــا ســورة واحــدة هــي واألنفــال مــع أن النــيب رضى هللا عنه بن عفان براءة جعل عثمان   يظن أ

ـــا من أن األنفـــال والتوبـــة  هـــا ولكـــن أغلـــب الصـــحابة كـــانوا يعلمـــون مـــن النـــيب مل يـــذكر هلـــم أ

ســورتني منفصــلتني لكــل منهمــا مناســبتها كمــا يف حــديث ابــن عبــاس عــن ســعيد بــن جبــري قــال: 

(ومــنهم ومــنهم) حــىت تنــزل مــا زالــت الفاضــحة "قلت البن عباس، سورة التوبة؟ قال: التوبة هــي 
                                                             

)، إسناده صحيح قال الشيخ ١٠٨٦ن () والرتمذي يف السن٢/٣٣٠) واحلاكم يف املستدرك (٣٩٩رواه أمحد يف مسنده ( ) ١(
  أمحد شاكر



 
  - ١١٥  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــا مل تبــق مــن أ  ذكــره. قــال: قلــت ســورة األنفــال؟ قــال: نزلــت يف بــدر قــال: ٌد مــنهم إالحــظنــوا أ

 .)١(قلت احلشر؟ قال: نزلت يف بين النضري"

  

ــة بــن األســقع عــن النــيب  -  ــبَع الطُّــَول مكــان التــوراة، وأعطيــُت «قــال:  عــن واثل أعطيــُت السَّ

مل  .)٢(»فصلاملئني مكان اإلجنيل، وأعطيُت املثاين مكان الزبور، وُفضلت 

 .)٣(»من أخذ السبع األول من القرآن فهو حرب«قال:  وعن عائشة  أن رسول هللا  - 

  

َ الصِّــَراَط اْلُمْســَتِقيَم ﴿﴿انتهت سورة الفاحتــة بطلــب اهلدايــة إيل صــراط هللا املســتقيم  -  ﴾ ٦اْهــِد

 .]٧: ٦الفاحتة [ ﴾َلْيِهْم َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّالِّنيَ ِصَراَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت عَ 

هذا الدعاء املتكرر يف اليوم الواحد عشرات املرات، ويف العمر عشرات اآلالف من املــرات 

وقــد جعــل هللا  )٤(وقــد اســتجاب هللا عــز وجــل برمحتــه وفضــله وقــال "هــذا لعبــدي ولعبــدي مــا ســأل"

ــة فوريــة فهــو جييــب دعــوة الــداع إذا دعــاه فكانــت البقــرة متعانقــة مــع الفاحتــة ســبحانه وتعــاىل ا إلجاب

ـــا  ـــاُب َال ١﴿ املّ ﴿مباشـــرة وابتـــدأت آ ـــَك اْلِكَت ِل ـــَب  ﴾ ذَٰ ــًدى لِّْلُمتَِّقـــنيَ رَْي . ]٢:١البقـــرة [ ﴾ِفيـــِه ُهـ

باتــه مث جــاءت فجاءت سورة البقرة ببيان الصــراط املســتقيم كــامًال وواضــًحا وإمجــال كــل أركانــه ومتطل

رة السبيل وإقامة الدليل واهلدى املبــني الــذي  قي السبع الطَُّول بتفصيل ما أمجلته سورة البقرة يف إ

  ال شبه فيه وال شك وهللا تعاىل أعلم.

َ الصِّــَراَط اْلُمْســَتِقيَم﴾﴿ومن هنا كان جدير أن تكون سلســلة الســبع الطــوُّل هــي: سلســلة  -   اْهــِد

ة الكتاب أم القرآن وهذا الصراط املستقيم كما بّينــا هــو: الطريــق املوصــل إىل هللا يف ارتباطها بفاحت

ــه وإرادتــه  ــة إلي عــز وجــل وهــو ديــن اإلســالم ومــنهج القــرآن، ومتطلباتــه هــي: معرفــة احلــق واهلداي

                                                             
  ) كتاب تفسري٦٥صحيح البخاري يف () ١(
سناد آخر ليس فيه مقال رواه الطيالسي () ٢( بت  سناد صحيح, ورواه أمحد (١٠١٢احلديث  ) عن ٤/١٠٧) (١٧٠٤٩) 

  الطيالسي وفيه عندهم أن املئني: مكان الزبور، وأن املثاين مكان اإلجنيل
  )١/٥٦٤) واحلاكم يف املستدرك (٦/٧٣واه أمحد يف مسنده (ر ) ٣(
  صحيح مسلم عن أيب ُهريرة )٤(



  - ١١٦  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

جلهــاد يف ســبيل نصــرته والصــرب علــى األذى  لدعوة إليه و والعمل مبقتضاه وإقامته يف دنيا الناس 

وقد عربت كل سورة من السبع الطَُّول عن هدف جزئي لبيان هذا الصراط املســتقيم ومعاملــه فيه, 

ــة  ــه وكيفي ــدين وهيكلــه وعوائــق إقامت ومهمــة األمــة املكلفــة مبتطلبــات إقامتــه وأســس بنيــان هــذا ال

إزالتها وذلك كله تعرضه لنا السبع الطَُّول يف وحدة موضوعية واحــدة متناســقة ومتماســكة وقائمــة 

ا ومرتبطة بدور رئيسي يف املنهج احلركي للقرآن كله فحملت سورة (البقــرة) خطــاب تكليــف بذ ا

﴿وََكــَذِلَك إىل صــراط هللا املســتقيم مبــنهج هللا األمة املسلمة حبمل احلق وأداء مهمــة قيــادة البشــرية 

، وبينـــت أن هـــذا التكليـــف ]١٤٣البقـــرة:[ َجَعْلنَـــاُكْم ُأمَّـــًة َوَســـًطا ِلَتُكونُـــوا ُشـــَهَداَء َعلَـــى النَّـــاِس﴾

 يتطلب استيفاء شروط وصفات أمهها:

  (آل عمــران) متــام االنقيــاد لشــرع هللا عــز وجــل وفوريــة التنفيــذ لكافــة أوامــره، مث جــاءت ســورة

بتقدمي منوذج للذين أنعم هللا عليهم على هــذا الصــراط وهــم عائلــة عمــران ثبتــوا علــى احلــق أمــام 

بعــد معرفــة احلــق واهلدايــة إليــه يف ســورة  -ســورة آل عمــران –شبهات اليهــود ومكــرهم لتــدعو 

ََّ َحــقَّ إىل الثبات على احلق وعدم الزيغ عنه قيد أمنلــة  -(البقرة) ﴿َ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمنُــوا اتـَُّقــوا ا

ــُتْم ُمْســِلُموَن﴾[ ُــوُتنَّ ِإالَّ َوَأنـْ ــِه َوَال َمت ــل ووعــر . وخاصــة أن الصــراط طو ]١٠٢آل عمــران: تـَُقاِت ي

ــهوات واألعــــداء وفيــــه اجلــــدال واحلجــــج كميــــدان نظــــري للمعركــــة بــــني  لشــــبهات والشــ ملــــئ 

يت ســــورة  ــال كميــــدان عملــــي للمواجهــــة بينهمــــا, مث  ــرب والقتــ ـــه احلــ املســــلمني وأعــــدائهم وفيـ

ىن(النســاء)  وتطهــريه لرواســب اجلاهليــة إلقامــة  املــراد تطبيقــه بعــرض مالمــح ومســات املــنهج الــر

تمــع ا تمــع ودور  يفمنــوذج اخلليفــة يف البيــت  ملســلم الصــاحل، كمــا تعــرضا أصــغر وحــدة يف ا

لنساء) هي أن هذا احلق يف شــرع (ااخلليفة يف حفظ حقوق الضعفاء وهناك داللة أخرى لسورة 

ــة للمستضـــــعفني  ـــاملني ومحايـــ ــة للعــ ـــا جـــــاء إال رمحـــ َِّ هللا مــ ـــاتُِلوَن ِيف َســـــِبيِل ا ــا َلُكـــــْم َال تـَُقــ ﴿َوَمـــ

يَــِة الظَّــاملِِ َواْلُمْسَتْضَعِفَني ِمــَن الّرَِجــاِل َوالنَِّســاِء َواْلِولْــَداِن الَّــِذيَن يـَُقولُــوَن رَبـَّنَــا َأْخرِْجنَــا ِمــْن َهــِذِه اْلَقرْ 

ــُدْنَك َنِصريًا﴾[ ــا ِمــْن َل ــل لََن ــا َواْجَع ــُدْنَك َولِي ــا ِمــْن َل ــا َواْجَعــل لََن . مــع بيــان أن ]٧٥النســاء: َأْهُلَه

ت أســس يت  ،جنــاح اخلليفــة اجلديــد يف مهمتــه تســتند إىل الرمحــة وحتقيــق العــدل وأداء األمــا مث 

قامــة شــرعه  سورة (املائدة) يف تذكري األمة املسلمة أن يف رقبتها عهد وميثاق مع هللا عز وجــل 



 
  - ١١٧  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــه  ــه املهــيمن علــى الكتــب الســماوية الســابقة ل ــالكامــل والتــام وحتكــيم كتاب ــُروا نِْعَم َِّ ﴿َواذُْك َة ا

ـــيمٌ  ََّ َعِلــ ََّ ِإنَّ ا ـــوا ا ـــا َواتـَُّقــ ْعنَـــــا َوَأطَْعنَــ ْلـــــُتْم مسَِ ــِه ِإْذ قـُ ــِذي َواثـََقُكـــــْم بِـــ ـــُه الـَّــ بِـــــَذاِت  َعلَـــــْيُكْم َوِميثَاقَــ

ا إذا ختَّلــت عــن الوفــاء بعهــدها ]٧املائدة: الصُُّدوِر﴾[ ذه املهمة أ . وحتذير األمة اليت ُكرِمت 

خــرين تتــوافر فــيهم وميثاقها مع ر يت هللا  ا فالتكرمي ليس أبــدي فهــم بشــر ممــن خلــق وســوف 

الشــروط والصــفات املطلوبــة ألداء املهمــة، بينمــا اخلــذالن والعقوبــة والتيــه يف انتظــار مــن يــنقض 

يت ســورة (األنعــام) ببيــان وضــوح احلــق الــذي فصــلته الســور املدنيــة األربــع  ،عهــده مــع ربــه مث 

﴿ُقْل ِإنَّ َصالِيت َوُنُسِكي َوَحمَْياَي َوَممَــاِيت َِِّ َربِّ كلها الدين يشمل مظاهر احلياة  السابقة هلا وأن 

ــه ســورة ]١٦٢األنعــام: اْلَعاَلِمَني﴾[ . وأن احلــالل واحلــرام الــذي هــو جــوهر الشــرع والــذي بينت

نــاحي (املائدة) هو حق  عز وجل وحده وكل تشريع من دون هللا أو فصــل للــدين عــن أحــد م

احلياة هو شرك  عز وجل الواحد األحد الذي أفاضت سورة (األنعام) يف تعريفنا بوحدانيتــه 

مث جاءت سورة (األعراف) تبــني لنــا أن الكــرب والعنــاد مهــا أكــرب  ،لوهيتهأسبحانه وتعاىل ودالئل 

ــَرْوا َســِبيَل الرُّْشــِد َال يـَتَِّخــُذوُه َســاحلــق  ســبيل اتبــاععــائق عــن  ــَرْوا َســِبيَل اْلَغــيِّ ﴿َوِإْن يـَ ِبيًال َوِإْن يـَ

َها َغاِفِلَني﴾[ تَِنا وََكانُوا َعنـْ َ َِ َنـَُّهْم َكذَّبُوا  ِ . مث يليــه هــوى ]١٤٦األعراف: يـَتَِّخُذوُه َسِبيًال َذِلَك 

مــن  مت بيانــهالــذي سبيل الرشــد  اتباعالنفس الذي يعمي القلوب عن البصائر النريات وأن عدم 

ستوجب العذاب بعد نفاد فرص اهلدايــة إىل صــراط هللا املســتقيم وأن هــذا العــذاب سبيل الغي ي

ستئصــال املشــر  يف أمــة  كني واملعانــدين بتــدخل إهلــي مباشــر، بينمــااإلهلي كان يف األمــم الســابقة 

 قَـــاتُِلَوُهمْ لعـــذاب املشـــركني قـــا تعـــاىل ﴿  يـــدي املســـلمني صـــارت ســـنة التـــدافع اإلســـالم فقـــد 

ـــذِّبـْهُ  َُّ  مُ يـَُع ـــِديُكمْ  ا َْي ــْيِهمْ  َويَنُصـــرُْكمْ  َوُخيْـــزِِهمْ  ِ ـــة:  َعلَـ ــوريت (األنفـــال) ]. ١٤﴾ [ التوب ــئ سـ فتجـ

َُّ َأْن حيُِــقَّ اْحلَــقَّ ِبَكِلَماتِــِه َويـَْقطَــَع َدابِــَر و(التوبة) لتمــثال ســبيل إحقــاق احلــق يف األرض  ﴿َويُرِيــُد ا

مــا والفســاد يف . بعــد انتشــار ]٧االنفــال: اْلَكاِفرِيَن﴾[ الشــرك والكفــر ممــا يســببا فتنــة النــاس 

جلهــاد يف ســبيل هللا  ــٌة َوَيُكــوَن األرض، وأن طريــق إزالتهمــا هــو  َن ــاتُِلوُهْم َحــىتَّ َال َتُكــوَن ِفتـْ ﴿َوَق

]﴾ ين واملــادي  ]٣٩األنفــال: الــدِّيُن ُكلُّــُه َِِّ كمــا ، والــذي يتطلــب دوام اجلاهزيــة واإلعــداد الــر

ــيتطلــب  ــا َلُكــْم ِإَذا ِقيــَل َلُكــُم تخلص مــن حــب الــدنيا والركــون إليهــا ال ــوا َم ﴿َ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمُن



  - ١١٨  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

َيا ِمــَن اْآلَِخــَرِة َفَمــا َمتَــاعُ  ْحلََياِة الــدُّنـْ ِ ْلُتْم ِإَىل اْألَْرِض َأَرِضيُتْم  قـَ َّ َِّ ا  اْحلََيــاِة الــدُّنـَْيا اْنِفُروا ِيف َسِبيِل ا

لتحرير اإلنسان   لينطلق املؤمنون أصحاب املهمة السامية ]١٣٨التوبة: ِة ِإالَّ َقِليٌل﴾[ِيف اْآلَِخرَ 

كــل اإلنســان يف األرض كــل األرض مــن الشــرك والكفــر لتخضــع البشــرية كلهــا لعبوديــة هللا عــز 

.   وجل وحده ال شريك له ويكون الدين كله 

 السبع الطُّــَول، وهــي السلســلة األوىل يف  فنقول بعون هللا وتوفيقه أن الوحدة املوضوعية لسلسلة

 املنهج احلركي للقرآن هي: 

  (بيان احلق: توضيح معامل مهمة إقامة الدين يف دنيا الناس)

 سورة البقرة: تكليف األمة بقيادة البشرية يتطلب متام االنقياد وفورية التنفيذ. - 

 سورة آل عمران: الثبات على احلق من أهم موجبات اصطفاء األمة. - 

تمع املسلم الصاحلسورة النساء:  -   .تطهري منهج اإلسالم لرواسب اجلاهلية إلقامة ا

مليثاق  -   .بتحكيم شرع هللاسورة املائدة: الوفاء 

 .يف كل مناحي احلياة  وإقامة (ال إله إال هللا)سورة األنعام: احلياة كلها عبادة   - 

 سورة األعراف : الكرب سبب اإلعراض عن منهج احلق. - 

جلهاد يف سبيل هللا.سو  -   رة األنفال: إحقاق احلق وإزالة الكفر والشرك واملعاندة 

الستغناء عن حب الدنيا وعدم الركون إليها. -   سورة التوبة: اإلعداد الدائم للجهاد 

  قات وهي:و ذن هللا إىل ثالث   سنقوم بتقسيم السلسلة األوىل 

 دة (سور مدنية).الباقة األوىل: من سورة البقرة إىل سورة املائ - 

 الباقة الثانية: سوريت األنعام واألعراف (سور مكية). - 

 الباقة الثالثة: سوريت األنفال والتوبة (سور مدنية). - 



 
  - ١١٩  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  الباقة األولى (المجموعة المدنية)
  (من سورة البقرة إلى سورة المائدة)

ــت  -  ـــيت نزلــ ــن الســـور املدنيــــة وال ــلة مبجموعـــة مــ ــذه السلســ يف اجلماعــــة بـــدأت الباقــــة األوىل يف هـ

ــذه  ــة الـــدين يف األرض فاشـــتملت علـــى تبصـــري هـ ـــا إىل املدينـــة إلقامـ املســـلمة األوىل بعـــد هجر

اجلماعــة بتحقيــق مهمتهــا ومعــامل طريقهــا كمــا اشــرتكت يف احلــديث عــن أحكــام الشــعائر التعبديــة 

ــن موضــــوعات: اليهــــود  ــرام واحلــــديث عــ والتشــــريعات االجتماعيــــة والدوليــــة وبيــــان احلــــالل واحلــ

املنافقني واجلهاد، وميكن لنا أن نصــيغ هــدًفا عاًمــا مشــرتًكا وجامًعــا هلــذه الباقــة مــن كــالم الشــيخ و 

ســيد قطــب بتصــرف يســري يف مقدمتــه لســورة املائــدة هــذا اهلــدف العــام هــو: (إنشــاء أمــة مســلمة 

تمــع املســلم علــى أســاس العقيــدة الصــافية وتصــحيح التصــورات  وإقامــة دولــة اإلســالم وتنظــيم ا

أللوهيــة والربوبيــة واحلاكميــة وا ملبادئ هلــذا البنيــان اجلديــد األصــل فيــه إفــراد هللا ســبحانه وتعــاىل 

ا وشريعتها ونظامهــا وقيمهــا منــه وحــده ســبحانه) ، وتشــرتك هــذه )١(والسلطان وتلقي مناهج حيا

 السور املدنية مًعا يف بيان الركائز األساسية للنجاح يف املهمة وهي:

 وفورية التنفيذ (البقرة).متام االنقياد  - 

 الثبات على احلق ودوام التطهر من الذنوب (آل عمران). - 

 حتقيق العدالة والرمحة (النساء). - 

لعهود (املائدة). -   الوفاء 

 .(التقوى) :وضابط هذه الركائز كلها ووازعها املشرتك هو 

ا املوضــوعية و  هــو (بنيــان الــدين ولذا أطلقنــا بعــون هللا علــى هــذه الباقــة األوىل عنــوان لوحــد

  ومؤهالت اخلليفة وركائز إقامة املهمة).

ومــن هنــا جنــد أن القــرآن الكــرمي يف ترتيبــه النهــائي حتــدث مباشــرة عــن دولــة اإلســالم ودعائمهــا،  - 

ــة األوىل: (البقــرة وآل عمــران والنســاء  وبنيــان الــدين وقواعــده، مــن خــالل عرضــه للســور املدني

                                                             
  )٨٢٥: ٣يف ظالل القرآن () ١(



  - ١٢٠  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

لنتا ئج قبل األســباب حيــث أتــى بتقريــر العقيــدة يف دنيــا النــاس واملائدة)، وبذلك أتى املصحف 

 قبل حديثه عن القرآن املكي وتقريره للعقيدة يف نفوس وضمائر املؤمنني من أصحاب املهمة.

ــك ــة املنــــورة  -وهللا أعلــــم مبــــراده -واإلشــــارة يف ذلــ ــل يف املدينــ لفعــ ــت  ــة اإلســــالم قــــد أقيمــ أن دولــ

ايــة نــزول كتــاب هللا فــال ينبغــي بعــد قيــام  وانتصــرت العقيــدة بــدخول النــاس يف ديــن هللا أفواًجــا مــع 

ــُت َعَلــْيُكْم نِْعَمــِيت الدولــة وإمتــام التشــريع واســتقرار مبــادئ الــدين  ــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِديــَنُكْم َوَأْمتَْم ﴿اْليـَ

ْسَالَم ِديًنا﴾[ يت املســلمون يف أي زمــان مث ي]٣املائدة: َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ قبعــوا يف أحكــام الفــرتة . أن 

املكية اليت كانت مرحلة أولية تكوينية هدفها األساسي: تكوين رجال القاعدة الصــلبة املؤمنــة وغــرس 

ــوع  ــه الــدعوة اإلســالمية إىل رب ــاز إىل مــأوى تنطلــق من ــيهم وذلــك اســتعداًدا لالحني ــدة الصــافية ف العقي

إن هــم  -االضــطهاد واالستضــعافاألرض، فــال يرتضــى املســلمون بعــد ذلــك أن يستســلموا لفــرتات 

ا   وأال يرتضوا أن ينتقص بنيان الدين بعد قيامه ومتامه ولو قيد أمنلة. -مروا 

اية نزولــه الــزمين:  -وهللا أعلم -لذلك بدأ املصحف يف ترتيبه النهائي  لوضع النهائي الكائن عند 

وانتشـــرت الـــردة يف اجلزيـــرة  دولــة مســـلمة قائمـــة وشــريعة اإلســـالم حتكـــم.. وهلــذا ملـــا مـــات النــيب 

العربيــة وامتنــع النــاس عــن شــعرية مــن شــعائر الــدين وركــن مــن أركانــه وهــي: دفــع الزكــاة رأى أبــو بكــر 

أن يف ذلــك هــدًما ألركــان الــدين، وقــال قولتــه املشــهورة: "لقــد مت الــدين بوفــاة الرســول رضى هللا عنــه 

 ١(يؤدونه إىل رسول هللا لقاتلتهم على منعه" أينتقص الدين وأ حي وهللا لو منعوين عقاًال كانوا(.  

املائــدة) بينهــا رابًطــا  –النســاء  –آل عمــران  –وهــذه الباقــة األوىل للســور املدنيــة: (البقــرة 

يف .. فكــان التناســب "تفــريٍط أو إفــراط" "االســتقامة علــى احلــق دون اعوجــاج آخر تشرتك فيــه وهــو:

حيــة وبــني ســوريت هذا الرابط بــني ســوريت: البقــرة (أول ســور ا لباقــة) واملائــدة (آخــر ســور الباقــة) مــن 

حية أخرى كالتايل:   الوسط يف الباقة: آل عمران والنساء من 

                                                             
  )١٣٣٥جاء يف البخاري () ١(



 
  - ١٢١  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 

 الرابط األول: اآلية اخلارقة  

هرة وحجة قاطعة حدثت األوىل (ال  بقرة) مــع نــيب يرمز اسم كلتا السورتني إىل: وقوع آية خارقة 

واحلــواريني (وهــم  وحــدثت الثانيــة (املائــدة) مــع نــيب هللا عيســى "وبــين إســرائيل  هللا موســى 

ت اخلارقة  التايل:كوتفصيلها   :خاصته من النصارى) وهم أيًضا من بين إسرائيل، وهذه اآل

هللا عـــز وجـــل اآليـــة اخلارقـــة األوىل (البقـــرة) تـــدل علـــى تفـــريط بـــين إســـرائيل يف االمتثـــال ألوامـــر  - 

االستجابة هلا مع أخــذهم يف اجلــدال والتعنــت مــع نبــيهم فيتبــني مــن خــالل عدم و الواضحة البينة 

م غري جادين يف إظهار احلق الذي يعرفونه ويريدون كتمانه  َواللَّـُه ُخمْــرٌِج مَّــا ﴿هذه اآلية اخلارقة أ

 .]٧١البقرة: [ ﴾ُكنُتْم َتْكُتُمونَ 

م على نبيهم وجتــرؤهم علــى بينما اآلية اخلارقة الث -  انية (املائدة) تدل على إفراط النصارى ومغاال

ت املادية الباهرة اليت تــربهن هلــم علــى كمــال قــدرة  م قد رأوا الكثري من اآل هللا عز وجل رغم أ

لرسالة  َنـَّنَــاَأْن آِمُنوا ِيب َوِبَرُسوِيل قَــاُلوا آَمنَّــا َواْشــهَ ﴿هللا عز وجل وصدق نبيهم فيشهدون له  ِ  ْد 

 .]١١١املائدة: [ ُمْسِلُموَن﴾

 الرابط الثاين: اكتمال الدين 

ما أواخر ما نزل من القرآن الكرمي كما يف سورة البقرة  -  َواتـَُّقوا يـَْوًمــا تـُْرَجُعــوَن  ﴿وكلتا السورتني 

ـــَوىفَّٰ ُكـــلُّ نـَْفـــٍس مَّـــا َكَســـَبْت َوُهـــْم َال يُْظَلُمـــِفيـــِه ِإَىل اللَّــــِه  وكمـــا يف ســـورة  ]٢٨١البقرة: ﴾[ونَ مثَُّ تـُ

ــدة  ْســَالَم ِدينًــا َفَمــِن ﴿املائ ــُم اْإلِ ــيُت َلُك ــُت َعلَــْيُكْم نِْعَمــِيت َوَرِض ــُت َلُكــْم ِديــَنُكْم َوَأْمتَْم ــْوَم َأْكَمْل اْليـَ

مثٍْ َفِإنَّ اللَّ  َر ُمَتَجاِنٍف إلِِّ  .]٣املائدة: [ ﴾ـَه َغُفوٌر رَِّحيمٌ اْضُطرَّ ِيف َخمَْمَصٍة َغيـْ

 

ترمز السورة األوىل (آل عمران) لنموذج بيت من بيوت بين إسرائيل ولكنه بيت إميــان وتصــديق  

واســتقامة علـــى احلــق وعبـــادة وتقــوى  عـــز وجــل علـــى عكــس الصـــفات الــيت كـــان عليهــا بنـــو 



  - ١٢٢  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ســوريت: البقــرة واملائــدة) مــن اإلفــراط يف إسرائيل واليت ظهــرت يف ســور األطــراف يف هــذه الباقــة (

 احلق والتفريط فيه كما ذكر.

وهذا البيت املستقيم على احلق يتكون من: امرأة عمران (وهي مــن النســاء) والــيت نــذرت وليــدها  

عز وجل وخلدمة بيتــه فولــدت أنثــى امسهــا: مــرمي (وهــي مــن النســاء أيًضــا) بــل مــن خــري نســاء العــاملني 

  من النساء كما يف احلديث الشريف: فهي ممن اكتملن

َكُمَل من الرجال كثري، ومل يكمل من النساء إال آسية امرأة فرعون، ومرمي بنــت عمــران، وإن فضــل «

ــا  .)١(»عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ومــرمي مت اصــطفاءها ألمــر عظــيم وهــو كو

ـــا  ـــدقت بكلمـــات ر ــه واســـتجابت ملشـــيئته وكانـــت مـــن أم لنـــيب هللا عيســـى بـــال أب فصَّ وامتثلـــت لـ

  القانتني.

تمــع وهــي البيــت وتناســبها مــع آل  -  وترمــز الســورة الثانيــة (النســاء) لنمــوذج أصــغر وحــدة يف ا

من مناذج النســاء القانتــات  عمران يف كون عائلة عمران: امرأة عمران ومرمي وأختها أم حيي 

الرجال كعيسى وحيي عليهما السالم ونذرهم   وجند أن هلؤالء النساء دور أساسي وهو صناعة

وتفـــرغهن للعبـــادة ومحـــل أمانـــة الـــدين كـــذلك ســـورة (النســـاء) أتـــت لتكفـــل هلـــن كافـــة حقـــوقهن 

ــة الـــدين وحفظهـــن لغيـــاب  ـــنفس الـــدور وهـــو صـــناعة الرجـــال ونـــذرهن  ومحـــل أمانـ ليتفـــرغن ل

وهللا ســبحانه  ]٣٤النســاء: [ ﴾ِمبَــا َحِفــَظ اللَّـــهُ  فَالصَّاِحلَاُت َقانَِتاٌت َحاِفظَــاٌت لِّْلَغْيــبِ ﴿أزواجهن 

وتعــاىل أعلــم... وســيظل التناســب والــرتابط بــني هــذه الســورة أعمــق مــن هــذه املعــاين، ونســأل هللا 

 عز وجل أن يكشفها لنا يف رحلتنا مع كتابه الكرمي.

  

  

                                                             
  فتح) ٣٢١، ٣٠/ ٦صحيح البخاري () ١(



 
  - ١٢٣  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  

 

  

( تكليف األمة المسلمة بقيادة 
  البشرية بمنهج هللا)

  

  ﴾د تـَّبَـنيََّ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ قَ ﴿

  

  هفـالحق ركٌن ال يقوُم لهد



  - ١٢٤  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 
 

  مقدمة عرض سورة البقرة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

لِـــَك اْلِكتَـــاُب َال رَيْـــَب ١امل ﴿ ﴿ ْلَغْيـــِب َويُِقيُمـــوَن ٢ِفيـــِه  ُهـــًدى لِّْلُمتَِّقـــَني ﴿ ﴾ ذَٰ ِ ﴾ الَّـــِذيَن يـُْؤِمنُـــوَن 

َناُهْم يُنِفُقوَن ﴿الصََّالَة َوِممَّا رَ  ْآلِخــَرِة ُهــْم ٣زَقـْ ْبِلــَك َوِ ﴾ َوالَِّذيَن يـُْؤِمنُــوَن ِمبَــا أُنــِزَل ِإَلْيــَك َوَمــا أُنــِزَل ِمــن قـَ

  ﴾﴾٥َوُأولَـِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴿ ﴾ ُأولَـِٰئَك َعَلٰى ُهًدى مِّن رَِِّّمْ ٤ُيوِقُنوَن ﴿

 

تعلمــوا ســورة «فســمعته يقــول  بيــه قــال: كنــت جالًســا عنــد النــيب عن عبد هللا بن بريــدة عــن أ - 

ــة ..قــال.. مث ســكت ســاعة مث قــال  البقــرة فــإن أخــذها بركــة وتركهــا حســرة وال تســتطيعها البطل

مــا غمامتــان  ما الزهراوان. يظالن صــاحبهما يــوم القيامــة كأ "تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإ

 .»)١(افأو غيايتان أو فرقان من طري صو 

ن, الغيايــة: مــا أظلــك مــن فوقــك. الفرقــان: القطعــة مــن الشــيء  البطلــة: الســحرة, الزهــراوان: املنــري

  املصطفة املتضامة.

لقرآن يــوم القيامــة وأهلــه الــذين  «يقول:  عن النواس بن مسعان قال: مسعت رسول هللا  -  يؤتى 

 .)٢(»كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران

خــًرا فقــال  مردويــه عــن عتبــة بــن فرقــد قــال: رأى النــيب  روى بــن -   أصــحاب «يف أصــحابه 

، وأظن هذا كان يوم حنني، حني ولوا مدبرين، ينشــطهم بــذلك فجعلــوا يقبلــون مــن  »سورة البقرة

كل وجه: وكذلك يوم اليمامة مــع أصــحاب مســيلمة, جعــل الصــحابة يفــرون بكثافــة أمــام جــيش 

ون واألنصار يتنــادون:  أصــحاب ســورة البقــرة. حــىت فــتح هللا علــيهم بين حنيفة. فجعل املهاجر 

. 

  وقال أنس: "كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة وآل عمران جلَّ يف أعيننا". 

                                                             
  ) وأخرج له مسلم٣٤٨/ ٥أخرجه أمحد يف مسنده () ١(
  )١٨٣/ ٤أخرجه أمحد يف مسنده () ٢(



 
  - ١٢٥  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــم ال يقر  ــا أل نــه إال إذا عرفــوا ؤ يقــول ابــن عثيمــني رمحــه هللا: "معــىن جــلَّ أي صــار جلــيًال معظًم

  معناه"...

آل عمــران لفًظــا ومعــىن فعنــده علــم  و ذي يعــرف البقــرة لفًظــا ومعــىن ومعــىن ذلــك أن اإلنســان الــ

  .)١(كثري

كمله: نزول الب )٢(تنجيم   قرة لتستوعب العهد املدين 

كملــه فمنهــا  تنزلمل  -  سورة البقرة دفعة واحدة بل ظلت سورة البقــرة مفتوحــة طــوال العهــد املــدين 

ملدينــة.. كــذكر حتويــل القبلــ ة, وذكــر صــيام رمضــان, وذكــر أول قتــال وقــع ما نزل يف أوائل العهد 

وكل أولئــك   ]٢١٧البقرة: [ ﴾َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْحلََرامِ ﴿يف اإلسالم. فنزل بسببه قوله تعاىل: 

. بــل  ت الــر كان نزوهلن يف أوائل السنة الثانية من اهلجرة. وفيها آخر ما نزل يف العهد املدين كآ

الــيت نزلــت يف آخــر الســنة العاشــرة مــن اهلجــرة وهــي آخــر آيــة مــن القــرآن فيهــا تلــك اآليــة اخلامتــة 

 .]٢٨١البقرة: ﴾[َواتـَُّقوا يـَْوًما تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَىل اللَّـهِ ﴿على األرجح 

تســع ليــال مث مــات  كما ذكر ابن عبــاس وســعيد بــن جبــري وابــن جــريج: "نزلــت وعــاش النــيب  - 

 .)٣(ل"يوم االثنني لليلتني خلتا من ربيع األو 

جنوًما.. ويقــول الــدكتور  التنزيلومن مث فإن سورة البقرة أكثر سور القرآن على اإلطالق يف 

دمحم بن عبد هللا دراز رمحــه هللا: "أطــول ســور القــرآن كافــة، وهــي أكثرهــا مجًعــا للمعــاين املختلفــة وهــي 

البقــرة الــيت مجعــت بضــًعا  أكثرها للتنزيل جنوًما، وهي أبعدها يف هذا التنجيم تراخًيا". تلك هــي ســورة

ومثــانني ومــائيت آيــة وحــوت فيمــا وصــل إلينــا مــن أســباب نزوهلــا نيًفــا ومثــانني جنًمــا وكانــت الفــرتات بــني 

 .)٤(جنومها تسع سنني عدًدا

ــي ـــذا الشــــكل املتباعــــد واملرتاخــ ـ ـــرة  ــزول ســــورة البقـ ــ ــة ن ــم مبــــراده  -ولعــــل حكمــ وهللا أعلــ

كمله، وتعربَّ  عن معاين القرآن املدين وأهدافه كلها واليت تــتلخص يف (إقامــة لتستوعب العهد املدين 

                                                             
  ١٧شرح ابن عثيمني ص –مة يف أصول التفسري البن تيمية مقد) ١(
  تنجيم: مفرقًا يف النزول) ٢(
  ٢٦٦ص -حتقيق أمحد شاكر -عمدة التفسري –خمتصر تفسري ابن كثري ) ٣(
  ١٦٠: ١٥٩د. دمحم عبد هللا دراز، النبأ العظيم، ص) ٤(



  - ١٢٦  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

الدين يف دنيا الناس) بعدما قرر القرآن املكــي هــذه العقيــدة يف نفــوس ويف أخــالق طليعــة املــؤمنني... 

ــا  وذلــك يف ترتيبــه النــزويل.. فســورة البقــرة أول ســورة أتــت يف القــرآن بعــد الفاحتــة، متثــل منوذًجــا كافًي

ــا كــل أحــداث ومناســبات الفــرتة املدنيــة وشافًيا إلقا مة مهمة األمة يف األرض، حيــث شــهد نــزول آ

ــة انتصــار الدولــة واســـتقرارها مث  ســيس قواعـــدها، مــرورًا مبرحل مــن أول قيــام دولــة اإلســالم األوىل و

ا وهيكل نظامها التشريعي والواقعي...   اكتمال بنيا

 

 يذكر الشيخ سيد قطب رمحه هللا يف مقدمة تفسريه لسورة البقرة: "لقــد متــت هجــرة الرســول  - 

بــت وإعــداد حمكــم بعــد جتميــد الــدعوة يف مكــة ومــا حوهلــا مبوقــف قــريش  إىل املدينــة بعهــد متهيــد 

ا بشىت الوسائل...  منها وحتالفهم على حر

ة، قاعــدة حتمــي هــذه العقيــدة حــرة أو عــن قاعــدة أخــرى غــري مكــ ولذلك حبــث الرســول 

  آمنة على األقل للدعوة...

املنعــة واحلمايــة مــن القبائــل العربيــة وحتــني فرصــة اخلــروج مــن مكــة  وقــد طلــب الرســول 

  طوال الثالث سنوات األخرية قبل اهلجرة...

لسالح استعداًدا حلمايته  هزون  يعــوه علــى أن مينعونــه ممــا مين وأبدى األنصار ا عــون و

: اجلنــة. ال مطمــع وال مغــنم دنيــوي أو منصــب منه أنفسهم وأمواهلم. واملقابــل كمــا قــال هلــم النــيب 

إىل القاعــدة احلــرة القويــة اآلمنــة الــيت حبــث عنهــا طــويًال، وقامــت  أو مكسب مادي. فهاجر النــيب 

  .الدولة اإلسالمية يف هذه القاعدة منذ اليوم األول هلجرته 

لــدعوة لقــد كــان اليهــود (ســ -  اللة بــين إســرائيل وأبنــاء الــدعوة املســتبدلة) هــم أول مــن اصــطدم 

ــم شــعب هللا املختــار  الناشئة اجلديدة يف املدينة.. وقد كان اليهود أهل كتاب وعلم. ويزعمــون أ

وأن فيهم الرسالة والكتاب وكانوا يتطلعون أن الرسول األخري الذي يعلمون جميئــه وأوصــافه كمــا 

 ، أن يكون منهم كما توقعوا دائًما...يعرفون أبنائهم



 
  - ١٢٧  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

فلما جاء من العــرب ظلــوا يتوقعــون أن يعتــربهم خــارج نطــاق دعوتــه وأن يقتصــر دعوتــه علــى   

ــم أعــرف بــه مــن  األميــني مــن العــرب فلمــا وجــدوه يــدعوهم.. أول مــن يــدعو إىل كتــاب هللا حبكــم أ

الستجابة له من املشركني...   املشركني وأجدر 

م العز    ــم حســدوا النــيب فأخذ إلمث وَعدوا توجيه الدعوة إليهم إهانــة واســتطالة: حــىت إ ة 

 ...حسًدا شديًدا  

ــم مل يشــكوا حلظــة يف صــحة  حسدوه مرتني: مرة ألن هللا اختاره وأنزل عليه الكتاب، مــع أ

  ما جاء به...

. كمــا أن ومــرة ملــا لقيــه مــن جنــاح ســريع شــامل يف حمــيط املدينــة. وانتشــار ســريع مل يتوقعــوه

م األوىل.. وذلــك هــو  هناك سبًبا آخر حلنقهم وموقفهم من اإلســالم موقــف العــداء واهلجــوم منــذ األ

تمع املدين بعد ما ُسحبت منهم القيادة العقلية... خلطر من عزهلم عن ا   شعورهم 

وهلــذا كلــه وقــف اليهــود مــن الــدعوة اإلســالمية هــذا املوقــف الــذي تصــفه ســورة البقــرة يف 

  يل دقيق...تفص

  ومن هنا توجه سورة البقرة يف ظالل هذه األجواء واملالبسات خطابني:

دعـــوة احلـــق اجلديـــدة والـــيت  تبـــاعال -يهـــود املدينـــة -: ألبنـــاء الـــدعوة املســـتبدلةاخلطـــاب األول - 

ًقا ِلَمــا مَ يعرفون صدقها. وال يقفوا يف وجهها وال حياربوها...  َزْلــُت ُمَصــدِّ َعُكــْم َوَال ﴿ َوَآِمُنوا ِمبَــا َأنـْ

 .]٤١البقرة: َتُكونُوا َأوََّل َكاِفٍر بِِه﴾[

ئهــم وأجــدادهم. التصــافهم بصــفات مذمومــة اســتمرت   حنــراف آ كما ختاطبهم البقرة وتــذكرهم 

م مـــن شـــرف قيـــادة  كمـــا هـــي يف ســـاللة األبنـــاء وتـــذكريهم أن هـــذا االحنـــراف هـــو ســـبب حرمـــا

 همة...البشرية. ملا خانوا األمانة وفشلوا يف امل

خطاب للجماعة املسلمة الوليدة والناشــئة يف بدايــة مراحــل قيــام دولــة اإلســالم  واخلطاب الثاين: - 

 ويتضمن هذا اخلطاب ما يلي:



  - ١٢٨  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ــِين احلــذر مــن الصــفات املذمومــة الــيت كانــت ســبًبا يف احنــراف الــدعوة الســابقة الفاشــلة  .١ ﴿َســْل َب

ــٍة بـَيِّ  ـــْن َآيَـ ـــاُهْم ِم َن ــْم َآتـَيـْ ــَرائِيَل َكـ ََّ َشـــِديُد ِإْسـ ــِإنَّ ا ـــُه فَـ ـــا َجاَءْت ـــِد َم َِّ ِمـــْن بـَْع ـــٍة َوَمـــْن يـَُبـــدِّْل نِْعَمـــَة ا َن

 .]٢١١البقرة: اْلِعَقاِب﴾[

ــدة عليهــا حلمــل األمانــة الكــربى يف قيــادة  .٢ حتديــد األســس الــيت يــتم إعــداد رجــال الطليعــة اجلدي

ـــرية..  ِ البشـ ــَتِعيُنوا  ــ ــوا اْس ــ ــِذيَن َآَمُن ــــا الَّــ ــــاِبرِيَن﴾[﴿َ أَيـَُّه ــــَع الصَّ ََّ َم ــالِة ِإنَّ ا ــ ــْربِ َوالصَّ ــ البقرة: لصَّ

١٥٣[. 

ـــل نظامـــــه..  .٣ ــــالم وهيكــ ــــة اإلسـ ـــاء دولـ ـــد إنشــ ــْلِم  قواعــ ــ ـ ـــوا ِيف السِّ ــ ــــوا اْدُخُل ـــِذيَن َآَمنُـ ﴿َ َأيـَُّهـــــا الَّــ

 .]٢٠٨البقرة: َكافًَّة﴾[

ــ ــا علــى هــذا التوصــيف القــرآين ال دقيق ألجــواء ويقــول األســتاذ ســيد قطــب رمحــه هللا تعليًق

املدينــة: "ومــن مث تبقــى كلمــات القــرآن حيــة كأمنــا تواجــه موقــف األمــة املســلمة اليــوم... وكــأن هــذه 

  .)١("الكلمات اخلالدة هي التنبيه احلاضر والتحذير الدائم لألمة املسلمة

وهذا كان جو القرآن احلركي الواقعي وقت نزوله... وهــذا هــو جــو القــرآن احلركــي الــواقعي 

  .اليوم..

 

َُْمــرُُكْم َأن تَــْذَحبُوا بـََقــَرًة  ﴿قــال تعــاىل:  -  َ ُهــُزًوا  قَــاَل َوِإْذ قَــاَل ُموَســٰى ِلَقْوِمــِه ِإنَّ اللَّـــَه  ــاُلوا أَتـَتَِّخــُذ َق

للَّـِه َأْن َأُكوَن ِمَن اْجلَاِهِلَني ﴿ ِ قَــاَل ِإنَّــُه يـَُقــوُل ِإنـََّهــا  لَّنَــا َمــا ِهــَي ﴾ قَاُلوا ادُْع لََنا رَبَّــَك يـَُبــنيِّ ٦٧َأُعوُذ 

﴾ َقاُلوا ادُْع َلَنا رَبََّك يـَُبنيِّ لَّنَــا َمــا ٦٨َفافْـَعُلوا َما تـُْؤَمُروَن ﴿ ِبْكٌر َعَواٌن بـَْنيَ ذَِٰلكَ بـََقَرٌة الَّ فَاِرٌض َوَال 

﴾ قَــاُلوا ادُْع َلنَــا رَبَّــَك يـَُبــنيِّ ٦٩لَّْونـَُهــا َتُســرُّ النَّــاِظرِيَن ﴿ قَاَل ِإنَُّه يـَُقوُل ِإنـََّها بـََقَرٌة َصْفَراُء فَــاِقعٌ  َلْونـَُها

َّ ِإن َشــاَء اللَّـــُه َلُمْهتَــُدوَن ﴿ نَــا َوِإ َقَر َتَشــابََه َعَليـْ ﴾ قَــاَل ِإنَّــُه يـَُقــوُل ِإنـََّهــا بـََقــَرٌة الَّ ٧٠لََّنا َما ِهَي ِإنَّ اْلبـَ

ــاَذلُــوٌل تُثِــُري اْألَْرَض َوَال َتْســ َــْرَث ُمَســلََّمٌة الَّ ِشــَيَة ِفيَه َــ ِقي اْحل ْحل ِ ــَت  فَــَذَحبُوَها َوَمــا  قِّ قَــاُلوا اْآلَن ِجْئ

﴾ فـَُقْلنَــا ٧٢َواللَّـُه ُخمْرٌِج مَّا ُكنُتْم َتْكُتُمــوَن ﴿ ﴾ َوِإْذ قـَتَـْلُتْم نـَْفًسا فَادَّارَْأُمتْ ِفيَها٧١َكاُدوا يـَْفَعُلوَن ﴿

                                                             
  يف ظالل القرآن, سيد قطب, سورة البقرة) ١(



 
  - ١٢٩  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ْعِضَها تِــِه َلَعلَُّكــكَ   اْضرِبُوُه ِببـَ ِلَك ُحيِْيي اللَّـُه اْلَمْوَتٰى َويُرِيُكْم آَ ﴾ مثَُّ َقَســْت قـُلُــوُبُكم ٧٣ْم تـَْعِقلُــوَن ﴿ذَٰ

ِلَك َفِهَي َكاحلَِْجارَِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوةً  َها  مِّن بـَْعِد ذَٰ َلَما َوِإنَّ ِمَن احلَِْجارَِة َلَما يـَتـََفجَُّر ِمْنُه اْألَنـَْهاُر َوِإنَّ ِمنـْ

ــا لَ  َه ــُه اْلَمــاُء َوِإنَّ ِمنـْ ــقَُّق فـََيْخــُرُج ِمْن ــْن َخْشــَيِة اللَّـــهِ َيشَّ ــِبُط ِم ــوَن  َمــا يـَْه ــا تـَْعَمُل  ﴾َوَمــا اللَّـــُه ِبَغاِفــٍل َعمَّ

 .]٧٤-٦٧البقرة: [

يقول ابن كثري يف تفسريه: "قال تعاىل: اذكروا  بين إسرائيل نعميت عليكم يف خــرق العــادة لكــم  - 

 البقرة وبيان القاتل من هو؟ بعد أن أحيا هللا املقتول وأنطقه مبن قتله منهم... يف شأن

فعــن عبيــدة الســلماين: قــال: كــان رجــل مــن بــين إســرائيل عقيًمــا ال يولــد لــه وكــان لــه مــال كثــري.  - 

ب رجــل مــنهم مث أصــبح  وكــان ابــن أخيــه وارثــه. فقتلــه ابــن أخيــه مث احتملــه لــيًال فوضــعه علــى 

م حــىت تســلحوا وتــدافع بعضــهم علــى بعــض. فقــال ذوو الــرأي مــنهم والنهــى: عــالم يدَّعيــه علــيه

فــذكروا ذلــك لــه. فقــال هلــم: إن  يقتل بعضكم بعًضا! وهذا رســول هللا فــيكم؟ فــأتوا موســى 

مــركم لتبــني القاتــل ومعرفــة احلقيقــة أن تقومــوا بــذبح بقــرة فاعرتضــوا عليــه بــدًال مــن االمتثــال  هللا 

 خذ هزًوا؟ألمره فقالوا أتت

  فقال نيب هللا: (أعوذ  أن أكون من اجلاهلني).

عــنهم أدىن  ه واإلذعان له. ولــو مل يعرتضــوا ألجــزأتاتباعفعلموا أن هذا صدق ولكنهم أبوا 

مر نبيهم وأخذوا يف جداله وعناده حىت انتهــوا إىل  بقرة. لكنهم شددوا فشدد هللا عليهم واستهزءوا 

  حبها...البقرة اليت أمروا بذ

ــا األصــفر الصــايف الــيت  بقــرة وســط يف العمــر بــني الصــغر والكــرب. شــديدة الوضــوح يف لو

ا مكرمة حسنة مسلَّمة من العيوب صحيحة ال تعمل يف احلرث أو السقاية..   تعجب الناظرين وأ

حلــق  لبيان الواضــح. وهــذا مــن جهلهــم وإال فقــد جــاءهم  حلق) أي  فقالوا: (اآلن جئت 

  . ولو مل يقولوا إن شاء هللا مل يهتدوا إليها أبًدا...أول مرة



  - ١٣٠  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ــم مل «وقــال رســول هللا  -  دىن بقــرة ولكــنهم ملــا شــددوا شــدد هللا علــيهم وأمي هللا لــو أ إمنــا أمــروا 

 .)١(»يستثنوا ملا بـُيَّنت هلم آخر األبد

ـــم مـــع هـــذا البيـــان والوضـــوح و  -  هـــذه األســـئلة وقولـــه تعـــاىل (فـــذحبوها ومـــا كـــادوا يفعلـــون) يعـــين أ

ـــم أرادوا أن ال يـــذحبوها فلـــم يكـــن غرضـــهم إال التعنـــت  واألجوبـــة مـــا ذحبوهـــا إال بعـــد اجلهـــد أل

وعـــدم االمتثـــال ألوامـــر هللا الـــيت ســـتجلي احلقيقـــة وتكشـــفها وُختـــرج مـــا كـــانوا يكتمونـــه مـــن أمـــر 

ء هــذه القاتــل. لقولــه تعــاىل (فقلنــا اضــربوه ببعضــها) أي أمــروا بضــرب القتيــل بــبعض مــن أعضــا

 البقرة فأحياه هللا. وهذا دليل مادي شاهدوه على قدرة إحياء هللا للموتى..

تــه لعلكــم تعق -   هللا القتيــل بــبعض البقــرة ون" فــأحىيلــقــال تعــاىل (كــذلك حيــي هللا املــوتى ويــريكم آ

 شخب أوداجه دًما...وقام ي

 فقالوا له: من قتلك؟

  قال: قتلين فالن مث ُقبض!

 املقتول حني سئل من قتلك؟عن ابن عباس قال: إن  - 

قال: بنو أخــي قتلــوين مث قُــبض. فقــال بنــو أخيــه حــني قبضــه هللا (وهللا مــا قتلنــاه) فكــذبوا   

ِلكَ حلق بعد أن رأوه أمامهم فقال هللا تعاىل "   ."مثَُّ َقَسْت قـُُلوُبُكم مِّن بـَْعِد ذَٰ

عــن االعتبــار بعــدما فصارت قلوب بين إسرائيل مع طول األمد قاسية بعيــدة عــن املوعظــة و 

ا بــل أشــد  م كاحلجــارة الــيت ال عــالج لقســو ت املاديــة أمــامهم حــىت صــارت قلــو شــاهدوه مــن اآل

ــار اجلاريــة ومنهــا مــا يشَّــقق فيخــرج  أل قسوة من احلجارة، فإن مــن احلجــارة مــا يتفجــر منهــا العيــون 

.   منه املاء وإن مل يكن جارً

ثري القرآن على اجلبل ومنها ما يهبط من رأس اجلبل من خش ية هللا كما ذكر هللا تعاىل عن 

ــْن َخْشــَيِة اللَّـــهِ ﴿ ــُه َخاِشــًعا مَُّتَصــدًِّعا مِّ ــٍل لََّرأَيْـَت ــٰى َجَب ـــَٰذا اْلُقــْرآَن َعَل ــا َه ــْو َأنَزْلَن ــَك اْألَْمثَــاُل َنْضــرِبـَُها  َل َوتِْل

  .)١( ]٢١احلشر: [ ﴾ِللنَّاِس لََعلَُّهْم يـَتـََفكَُّرونَ 

                                                             
  )١٧٤/ ١در املنثور (ذكره السيوطي يف ال) ١(



 
  - ١٣١  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

مسهــا، داللــة ونق -  ف بعون هللا مع رمزية قصــة (البقــرة) هــذه والــيت مسيــت أطــول ســورة يف القــرآن 

 هذه التسمية ومغزاها وهللا أعلم هي كالتايل:

قصة البقرة كانت هي الوسيلة لبيان احلق والوصول إليه وكشف احلقيقــة الــيت اختلــف حوهلــا بنــو  )١

ا وهي السبيل الذي اهتدو   ا به ملعرفة القاتل...إسرائيل وحاولوا كتما

  احلق وعدم كتمانه كلما تبني لنا.. اتباعومن مث وجب علينا 

احلــق بعــد وضــوحه  اتبــاعبل االعرتاف به واإلذعان إليه والعمل به ولذا يظهر هذا املعــىن (  

ت السورة وارتباطه بــرفض بــين إســرائيل  قي آ ديــن احلــق والــذين يعلمــون أنــه احلــق  اتبــاعوبيانه) يف 

حلق الشبهات بل وحاربوه وأبوا امل لباطل. وخلطوا    ه...اتباعبني بل قاموا بكتمانه وتلبيس احلق 

قًا لَِّما َمَعُكْم َوَال َتُكونُوا َأوََّل َكــاِفٍر بِــِه ﴿قال تعاىل:  ِيت َوآِمُنوا ِمبَا أَنَزْلُت ُمَصدِّ َ ِ َوَال َتْشــتَـُروا 

َي فَــاتـَُّقو  َّ ْلَباِطــِل َوَتْكُتُمــوا اْحلَــقَّ َوأَنــُتْم تـَْعَلُمــونَ ٤١ِن ﴿َمثًَنــا َقِلــيًال َوِإ ِ ْلِبُســوا اْحلَــقَّ  البقــرة: [ ﴾﴾ َوَال تـَ

٤٢-٤١[.  

ــا الصــفات املذمومــة الــيت ظهــرت يف بــين إســرائيل وتفشــت فــيهم مــن  )٢ قصــة البقــرة حتمــل يف طيا

وامــر هللا ونبــيهم. ومــن التعنــت واملاديــة  وقســوة القلــب والتكــذيب اجلــدال والعنــاد واالســتهزاء 

ــا كانــت  اتبــاعحلــق و  ت الســورة لتؤكــد أ اهلــوى. وهــذه الصــفات املذمومــة ستســتفيض فيهــا آ

م مــن قيــادة  السبب الرئيسي لفشل بين إسرائيل يف محلهــم أمانــة االســتخالف يف األرض وحرمــا

ـــرية  ــ﴿البشــ ـــاءَُكْم َرُســـ ــا َجــ ـــُكمُ َأَفُكلََّمـــ ـــا َال تـَْهـــــَوٰى أَنُفُســ ـــا  وٌل ِمبَــ ــذَّبْـُتْم َوَفرِيًقــ ـــا َكـــ ْرُمتْ فـََفرِيًقــ ــَتْكبـَ اْســـ

 .]٨٧البقرة: ﴾[تـَْقتُـُلونَ 

م ومتــام االنقيــاد ألوامــره وفوريــة التنفيــذ  )٣ قصة البقرة تؤكــد أن العبــاد علــيهم ســرعة االســتجابة لــر

مر بفعل كذا أو ينهــي عــن فعــل كــذل فيــذعن وميتثــل علــى  ويكفيهم أن يعلموا أن هللا عز وجل 

على أن ال يتباطئ أو يتحايل علــى أوامــر هللا عــز وجــل أو يريــد أن يفهــم كــل أوامــر الشــرع  الفور

ومغزاها ومعرفة احلكمة منها ليقوم بتنفيذها وبنو إسرائيل يف قصة البقرة ظهــر تبــاطؤهم وحتــايلهم 

                                                                                                                                                                               
  ١١٦-١١٤حتقيق الشيخ أمحد شاكر, ص -عمدة التفسري -خمتصر تفسري ابن كثري) ١(



  - ١٣٢  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

م الواضحة فكــان يكفــيهم قــول موســى  َُْمــرُُكمْ ﴿هلــم  على أوامر ر ولــوا يف أن يق ﴾ِإنَّ اللَّـــَه 

يـَُبــنيِّ  ادُْع لََنــا رَبَّــكَ ﴿احلــال مسعنــا وأطعنــا ولكــنهم أخــذوا ميــاطلون وجيــادلون بقــوهلم ثــالث مــرات 

مركم﴿، لذلك ما الفارق بني أمة قيل هلا : ﴾لََّنا  كتب عليكم﴾ ؟﴿﴾ وأمة قيل هلا  إن هللا 

ت السورة  الفارق هو ماتظهره ا...يف لنا آ   حال أمتني جتاه أوامر ر

  أمة شعارها "مسعنا وعصينا".

  وأمة شعارها "مسعنا وأطعنا".

ِلَك ُحيْيِــي فـَُقْلَنا اْضــرِبُوُه بِبَـْعِضــَها  ﴿قصة البقرة تظهر لنا قدرة هللا عز وجل على إحياء املوتى  )٤ َكــذَٰ

ــ تِــــِه َلَعلَُّكــ َ ــْوَتٰى َويُــــرِيُكْم آ ت امل ]٧٢البقرة: ﴾[ْم تـَْعِقُلــــونَ اللَّـــــُه اْلَمــ اديــــة يف اإلحيــــاء وهــــذه اآل

 واإلماتة تكررت يف السورة يف أربع مواضع أخرى غري هذه القصة:

لصــاعقة ]٥٦البقــرة: [ ﴿مثَُّ بـََعثْـَنــاُكْم ِمــْن بـَْعــِد َمــْوِتُكْم َلَعلَُّكــْم َتْشــُكُروَن﴾قصــة  .١ . بعــد إصــابتهم 

م...  ماتوا مث أحياهم هللا من بعد مو

رِ قصة  .٢ َ ََّ ﴿الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِد َُّ ُموتُــوا مثَُّ َأْحَيــاُهْم ِإنَّ ا َقــاَل َهلـُـُم ا ِهْم َوُهْم أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فـَ

 .]١٤٣البقرة: [ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال َيْشُكُروَن﴾

ـَـا فََأَماتَــُه ﴿َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قـَْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشهَ قصة  .٣ َُّ بـَْعــَد َمْوِ ا َقاَل َأىنَّ ُحيْيِــي َهــِذِه ا

َُّ ِمَئَة َعاٍم مثَُّ بـََعثَُه قَاَل َكْم لَِبْثَت َقاَل لَِبْثُت يـَْوًما َأْو بـَْعَض يـَْوٍم قَاَل َبْل لَِبْثَت ِمَئَة  َعاٍم فَاْنُظْر ِإَىل ا

ْنُظْر ِإَىل ِمحَاِرَك َولَِنْجَعَلَك َآيًَة ِللنَّاِس َواْنُظْر ِإَىل اْلِعظَــاِم َكْيــَف نـُْنِشــُزَها َطَعاِمَك َوَشَراِبَك َملْ يـََتَسنَّْه َوا

ََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾ [  .]٢٥٩البقرة: مثَُّ َنْكُسوَها حلًَْما فـََلمَّا تـَبَـنيََّ لَُه قَاَل َأْعَلُم َأنَّ ا

َوِإْذ قَــاَل ِإبْـــَراِهيُم َربِّ َأِرِين َكْيــَف ُحتْيِــي اْلَمــْوَتى قَــاَل َأَوَملْ ﴿ والطيــور األربعــة... قصة إبــراهيم  .٤

ْلِيب َقاَل َفُخْذ َأرْبـََعــًة ِمــَن الطَّــْريِ َفُصــْرُهنَّ ِإلَْيــَك مثَُّ اْجَعــلْ  َعلَــى ُكــلِّ  تـُْؤِمْن قَاَل بـََلى َوَلِكْن ِلَيْطَمِئنَّ قـَ

ُهنَّ ُجْزًءا مثَُّ اْدُعهُ  ََّ َعزِيٌز َحِكيٌم﴾ [َجَبٍل ِمنـْ َْتِيَنَك َسْعًيا َواْعَلْم َأنَّ ا  .]٢٦٠البقرة: نَّ 

ويف هــذه القصــص اخلمســة مجيًعــا إقامــة احلجــة والبينــة والربهــان املــادي علــى أن هللا عــز وجــل 

  حيي ومييت وهو امللك الذي يتصرف يف ُملكه كيف يشاء...



 
  - ١٣٣  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــنيََّ ﴿تعــاىل ويعبــده وحــده ال شــريك لــه ووجب ملن تبني له ذلك أن يذعن له ســبحانه و  فـََلمَّــا تـَبـَ

  .]٢٥٩البقرة: ﴾[رٌ َلُه َقاَل َأْعَلُم َأنَّ اللَّـَه َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِدي

ــيء  ــــ ــ ــ ــــه شـ ــــ ــ ــــع عنـ ــ ــ ــ ـــيء وال ميتنـ ــ ــ ــ ــه شــ ـــ ــ ــ ــ ـــم أن هللا ال يغلب ـــ ــ ــ ـــٌز ﴿ويعلـ ــ ــ ـــ ـــَه َعزِيـ ــــ ــــ ـــْم َأنَّ اللَّـ ــ ــ ـــ َواْعلَـ

  .]٢٦٠البقرة:﴾[َحِكيمٌ 

فــذة ومشــيئ ته قــاهرة غالــب علــى أمــره عزيــز يف انتقامــه ممــن يعصــى أمــره أو عزيــز: ألن إرادتــه 

  خيالف شرعه.

ه ومــن مث وجــب متــام االنقيــاد يف أمره وشــرعه وخلقــه وتصــرفه وقضــائحكيم: له احلكمة املطلقة 

  له وألوامره سبحانه وتعاىل...

  "خريطة سورة البقرة"

ا املوضوعية وهدفها العام   حماور سورة البقرة ووحد

 ١(رض خريطة سورة البقــرة أن نعــرض خطــوط ترابطهــا ووحــدة نظامهــا املعنــوي يف مجلتهــانريد بع( 

لعـــرض التفصـــيلي ملقـــاطع الســـورة وفـــق دورهـــا الرئيســـي وهـــدفها  ذن هللا  مث نقـــوم بعـــد ذلـــك 

العــام... ومــن خــالل الوقــوف علــى قصــة (البقــرة) ورمزيــة داللتهــا ميكــن لنــا أن نقــول بعــون هللا 

ت ســورة البقــرة مــن أوهلــا إىل آخرهــا والــيت متثــل حمــاور ســورة البقــرة  وتوفيقه أن خطــوط تــرابط آ

 هي كاآليت:

  الرابط األول: خط بيان احلق واهلداية إليه.

  الرابط الثاين: خط كمال االستجابة ومتام االنقياد وفورية التنفيذ.

  أخرى. الرابط الثالث: خط مهمة محل احلق وقيادة البشرية بني حرمان أمة وتكليف

  

  

                                                             
  ١٦٠النبأ العظيم, د/ دمحم عبد هللا دراز, ص) ١(



  - ١٣٤  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

 

حلق   سورة البقرة تنطق 

حلــق ملــا ُضــرب ببعضــها... كــذلك ســورة البقــرة جــاءت ببيــان   كما أنطقت البقرة قتيــل بــين إســرائيل 

ــا حمكمــة بينــة،  ِت ﴿كل شيء يهدي إىل احلق الذي يريده هللا عز وجل مــن خلقــه فآ َ قَــْد بـَيـَّنَّــا اْآل

  .]١١٨البقرة: ﴾[ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ 

فصار احلق جلًيا كالشمس الساطعة فــال يــراه مــن كــان علــى بصــره غشــاوة, وال يهتــدي إليــه مــن كــان 

  على قلبه أكنة, وال يسمعه من كان يف أذنيه وقًرا مستحًبا العمى على اهلدى.

ــا ســورة البقــرة؟ ومــا هــي أركانــه هــو هــذا احلــق؟ ومــا هــي مالحمــه ومعمــا ولكــن   املــه الــيت تبَّصــر 

 ومتطلباته اليت تربزها لنا هذه السورة اجلليلة؟

احلق هو: (مراد هللا من اخللق الذي شرَّعه يف دين اإلسالم القومي وأظهره وبينــه يف مــنهج القــرآن  

 الكرمي وهو صراط هللا املستقيم املوصل إليه سبحانه وتعاىل).

 مركم) واملتمثلة يف   اتباع: إذن احلق هو شرعه ودينه احلق  اتباعكافة أوامر هللا عز وجل (إن هللا 

َغَة اللَّـِه ﴿ َغًة ِصبـْ  .]١٣٨البقرة: ﴾[َوَحنُْن لَُه َعاِبُدونَ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَّـِه ِصبـْ

حلق النيب  اتباعو   ْحلَقِّ َبِشريًا َونَ ﴿الذي جاء  ِ َّ َأْرَسْلَناَك    .]١١٩البقرة: ﴾[ِذيًراِإ

لقـــرآن الـــذي بـــنيَّ احلـــق   ْحلـَــقِّ ﴿والعمـــل  ِ َِنَّ اللَّــــَه نـَـــزََّل اْلِكتَـــاَب  لِـــَك  َوِإنَّ الـَّــِذيَن اْختَـَلُفـــوا ِيف ذَٰ

  .]١٧٦البقرة: ﴾[اْلِكَتاِب َلِفي ِشَقاٍق بَِعيدٍ 

 

 وضوح معىن دين اإلسالم وبيان طبيعته. .١

  .]١٣١البقرة: ﴾[رَبـََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْنيِ َلَك َوِمن ُذرِّيَِّتَنا ُأمًَّة مُّْسِلَمًة لَّكَ ﴿قال تعاىل 

معــىن ديــن اإلســالم هــو: االستســالم واالنقيــاد التــام  وحــده ال شــريك لــه معبــوًدا ومطاًعــا، 

  وآمًرا وحاكًما.



 
  - ١٣٥  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  .]١٦٣البقرة: ﴾[ُهَو الرَّْمحَـُٰن الرَِّحيمُ الَّ ِإلَـَٰه ِإالَّ  َوِإلَـُٰهُكْم ِإلَـٌٰه َواِحدٌ ﴿

ولذلك كانت طبيعة هذا الــدين هــي: إســالم العبــاد لــرب العبــاد وخــروجهم مــن عبــادة العبــاد 

إىل عبــادة هللا وحــده. وخــروجهم مــن ســلطان العبــاد يف حــاكميتهم وشــرائعهم وقــيمهم وتقاليــدهم إىل 

  .)١(شئون احلياة سلطان هللا وحاكميته وشريعته وحده يف كل شأن من

ــْيطَانِ ﴿قال تعاىل:  ــْلِم َكافَّــًة َوَال تـَتَِّبُعــوا ُخطُــَواِت الشَّ ِإنَّــُه َلُكــْم َعــُدوٌّ  َ َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِيف السِّ

  .]٢٠٨البقرة: ﴾[مُِّبنيٌ 

ــا كلهــا د ون فصــل أو أي: متســكوا جبميــع شــرائعه اإلســالم يف كــل شــأن مــن شــئون احليــاة واعملــوا 

  متييز وهذه طبيعة هذا الدين...

  جــاءت ســورة البقــرة لتظهــر أن هــذا الــدين كــٌل ال يتجــزأ ســبيكة واحــدة ُمجعــت مــن معــادن شــىت

ومتاســكت بعــروة وثقــى حمكمــة فقــد اشــتملت ســورة البقــرة علــى شــرائع اإلســالم مفصــلة يف شــىت 

 املســـائل املدنيـــة والتجاريـــة منـــاحي احليـــاة يف شـــأن الفـــرد ويف شـــأن األســـرة ويف شـــأن األمـــة ويف

وتنظيم العالقات املالية ويف الشعائر التعبدية ويف أحكــام الطــالق وأحكــام األســرة ويف العالقــات 

األخالقيـــة ويف العالقـــات االجتماعيـــة ويف أحكـــام القتـــال واحلـــروب ويف التنظيمـــات اجلنائيـــة يف 

لــيس عبــادة فحســب، بــل هــو القصــاص واحلــدود كــل ذلــك وغــريه ممــا يــربهن علــى أن ديــن احلــق 

لــدين كلــه كفــًرا صــرًحيا  عبادة وعقيدة، وتشريع وحكم. مــن آمــن ببعضــه وكفــر ببعضــه فقــد كفــر 

وخــرج مــن اإلســالم كمــا يقــول العالمــة القاضــي الشــرعي أمحــد شــاكر: "مــن زعــم أنــه ديــن عبــادة 

م مجلــة فقــط فقــد أنكــر كــل هــذا وأعظــم علــى هللا الفريــة ومــن قــال ذلــك فقــد خــرج عــن اإلســال

 .)٢(ورفضه كله وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم"

                                                             
  .٤٦معامل يف الطريق, أ. سيد قطب, ص) ١(
  الكتاب والسنة جيب أن يكو مصدر القوانني, الشيخ أمحد شاكر) ٢(



  - ١٣٦  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

وقال صاحب الظالل: "الــذين يشــركون مــع هللا آهلــة أخــرى: إمــا يف صــورة االعتقــاد والعبــادة وإمــا يف 

وكالمها شرك كاآلخر، خيرج به الناس من دين هللا ويرتــدون إىل اجلاهليــة الــيت  تباعصورة احلاكمية واال

  .)١(ن إىل الشرك  مرة أخرى"أخرجهم هللا منها ويعودو 

ذن هللا يف عــرض ســورة البقــرة مث تنفــرد لــه يف هــذه السلســلة ســوريت (املائــدة  وهــذا املعــىن سنفصــله 

لكامل خلطورته وهو: التشريك يف احلاكمية والتشريك يف العبادة.   واألنعام) 

 وضوح رسالة دين اإلسالم وبيان أهدافه العليا .٢

يُن ِللَّـهِ َوَيُكو ﴿قال تعاىل:    .]١٩٣البقرة: ﴾[َن الدِّ

أي الدينونــة واخلضــوع واالستســالم واالنقيــاد يكــون يف األرض كــل األرض  رب العــاملني فاإلســالم 

  .)٢(نظام عام حيكم البشر يف األرض كلها قاعدته العبودية  وحده وذلك بتلقي الشرائع منه وحده

 أللوهيته وحاكميته... وضوح طريق حتقيق هذه الرسالة وإخضاع األرض .٣

ــه لــن تتحقــق رســالة هــذا الــدين وأهدافــه العليــا ومقاصــده الكــربى إال  ــق أن ومضــمون هــذا الطري

ــلطان هللا  ــل ســــلطان إال ســ ــن كــ ــر األرض مــ يُن ﴿بتحريــ ــٌة َوَيُكــــوَن الــــدِّ َنــ ــوَن ِفتـْ ــاتُِلوُهْم َحــــىتَّٰ َال َتُكــ َوقَــ

  .]١٩٣البقرة: ﴾[ِللَّـهِ 

أي أن انتشـــار الكفــر والشـــرك فتنــة للنـــاس  )٣(كثــري هـــي.. "الشــرك"والفتنــة هنـــا يف تفســري ابـــن  

جلهاد يف سبيل هللا...   وإزالتها 

ــة والواضــحة  ــا احلقيقــة الثابت ــد مــن  -مــن بدايــة كتــاب هللا  -إ ــة هللا يف األرض الب لتقريــر ألوهي

َولَــْوَال ﴿عــز وجــل  بدايــًة العوائــق والســدود أمامهــا وذلــك عمــًال بســنة التــدافع الــيت شــرعها هللا إزالــة:

البقـــرة: [ ﴾لَــى اْلَعــاَلِمنيَ َدفْــُع اللَّـــِه النَّــاَس بـَْعَضــُهم بِــبـَْعٍض لََّفَســـَدِت اْألَْرُض َولَـــِٰكنَّ اللَّـــَه ُذو َفْضــٍل عَ 

٢٥١[.  

                                                             
  ٤٦ق, سيد قطب, صمعامل يف الطري) ١(
  ٦٤معامل يف الطريق، سيد قطب، ص) ٢(
لد األول, ص) ٣(   ١٨٣خمتصر تفسري ابن كثري, ا



 
  - ١٣٧  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

نطالق اجلهاد لتحرير األرض من كل سلطان قاهر مغتصب  فدفع الفساد وتطهري األرض 

ــ ــا إســالم أو حــىت يكــون الــدين  وهــذا معن اه أنــه ال تعــايش بــني احلــق والباطــل يف هــذه األرض, إم

ذن هللا يف عــرض ســورة البقــرة مــن شــرح مــربرات  جاهليــة, وإمــا إميــان أو كفــر, وهــذا مــا سنفصــله 

التوبة) يف هذه السلسلة األوىل مــن املــنهج احلركــي  -اجلهاد وبواعثه وهو ما تنفرد به سوريت (األنفال

  قصوى..للقرآن ألمهيته ال

 وضوح رسالة أعداء اإلسالم وظهورها وأن طبيعة العداوة دينية وليست سياسية... .٤

تَِّبَع ِملَّتـَُهمْ ﴿قال تعاىل:  ُهوُد َوَال النََّصاَرٰى َحىتَّٰ تـَ   .]١٢٠البقرة: ﴾[َوَلن تـَْرَضٰى َعنَك اْليـَ

  ننا...وأن طبيعة املعركة هي االستئصال التام لإلسالم وليست التعايش كما خيدعو 

ــاىل:  ـــ ــ ــ ـــــال تعــ ــ ــ ــَتَطاُعوا﴿قــ ــــ ــ ــِنُكْم ِإِن اْســــ ــ ــ ــــ ــن ِديـ ــ ــــ ــ ــُردُّوُكْم َعـ ـــ ــــ ــــىتَّٰ يـَــ ــ ــ ـــاتُِلوَنُكْم َحــــ ـــ ــ ــ ــوَن يـَُقـ ــــ ــــ   ﴾َوَال يـََزالُـ

  .]٢١٧البقرة: [

  ــا ســورة البقــرة مفصــلة ــنيََّ الرُّْشــُد ِمــَن اْلغَــيِّ ﴿وهذه هي معامل احلق الواضحة الــيت جــاءت  قَــد تـَّبـَ

لطَّــاُغو  ِ ــْر  ــؤْ َفَمــن َيْكُف َــا ِت َويـُ ــُوثْـَقٰى َال انِفَصــاَم َهل ــْرَوِة اْل ْلُع ِ ــِد اْسَتْمَســَك  للَّـــِه فـََق ِ يــٌع ِمن  َواللَّـــُه مسَِ

  .]٢٥٦البقرة: ﴾[َعِليمٌ 

يقـــول الشـــيخ الســـعدي يف تفســـري هـــذه اآليـــة: "هـــذا هـــو ديـــن احلـــق والرشـــد ديـــن الفطـــرة 

ن اإلكراه إمنا يقع على مــا يتنــاىف مــع واحلكمة، فلكماله وقبول الفطرة له ال حتتاج إىل اإلكراه عليه أل

ته وإال فمــن جــاءه هــذا الــدين ورده ومل يقبلــه فإنــه لعنــاده فقــد  احلقيقة واحلق أو ِلما ختفي براهينه وآ

  .)١(تبني الرشد من الغي فلم يبق ألحد عذر وال حجة"

لطاغوت وهو كل معبود أو متبوع أو مطاع يعبد من دون هللا بشًرا كا   ن أو قانوً أما الكفر 

لعــروة الــوثقى" أي اســتقام علــى الــدين  وضعًيا والكفر به مــن عــرى اإلميــان، ومعــىن "وقــد استمســك 

  الصحيح حىت يصل به إىل هللا...

                                                             
  ١٠٠تفسري الكرمي الرمحن يف شرح كالم املنان, الشيخ السعدي, ص) ١(



  - ١٣٨  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

 

  تعرفنا سورة البقرة بواجبنا حنو هذا اهلدف الذي أظهرت لنا حقيقته ومعامله:

َنــاهُ ﴿معرفــة احلــق  .١ َنــاَءُهمْ الَّــِذيَن آتـَيـْ ُهْم لََيْكُتُمــوَن  ُم اْلِكَتــاَب يـَْعرُِفونَــُه َكَمــا يـَْعرِفُــوَن َأبـْ ــنـْ َوِإنَّ َفرِيًقــا مِّ

 .]١٤٧-١٤٦البقرة: ﴾[َفَال َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَرتِينَ ﴾ اْحلَقُّ ِمن رَّبَِّك ١٤٦اْحلَقَّ َوُهْم يـَْعَلُموَن ﴿

 قصده وإرادته واالهتداء إليه... .٢

َنــا َوَيْكُفــُروَن ِمبَــا َورَاَءُه َوُهــَو اْحلَــقُّ َوِإَذا ِقي﴿ قًا َل َهلُْم آِمُنوا ِمبَا َأنــَزَل اللَّـــُه قَــاُلوا نـُــْؤِمُن ِمبَــا أُنــِزَل َعَليـْ  ُمَصــدِّ

ْقتـُُلوَن أَنِبَياَء اللَّـِه ِمن قـَْبُل ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ  لَِّما َمَعُهمْ    .]٩١البقرة: ﴾[ُقْل َفِلَم تـَ

َهـــَدى﴿ ــَراٍط  فـَ ــاُء ِإَىلٰ ِصـ ِِْذنِـــِه َواللَّــــُه يـَْهـــِدي َمـــن َيَشـ ــِه ِمـــَن اْحلَـــقِّ  َلُفـــوا ِفيـ ـــُه الَّـــِذيَن آَمنُـــوا ِلَمـــا اْختـَ اللَّـ

  .]٢١٣البقرة: ﴾[مُّْسَتِقيمٍ 

 العمل به... .٣

ـــابَ ﴿ ــ ــ ـــ ـــوَن اْلِكَت ــ ــــ لُـ تـْ ـــُتْم تـَ ــ ـــ ــ ــــُكْم َوأَن ــــ ــ ــْوَن أَنُفَس ــ ــ ــــِربِّ َوتَنَســــ ـــ ــ لْـ ِ ــاَس  ـــ ــ ــ ــُروَن النَّـ ـــ ــ ــ َُْمـ ـــ َأ ــ ــــ ــــونَ َال تـَْعقِ َأفَـ ـــ ــ   ﴾لُـ

  .]٤٤البقرة: [

 الثبات عليه... .٤

لطَّـــاُغو ﴿ ِ ـــُوثـَْقٰى َال انِفَصـــاَم َهلـَــا َفَمـــن َيْكُفـــْر  ْلُعـــْرَوِة اْل ِ للَّــــِه فـََقـــِد اْسَتْمَســـَك  ِ ـــْؤِمن  يـــٌع ِت َويـُ َواللَّــــُه مسَِ

  .]٢٥٦البقرة: ﴾[َعِليمٌ 

 الدعوة إليه... .٥

ُأولَـــِٰئَك يـَْلَعــنُـُهُم  ا ِمــَن اْلَبيَِّنــاِت َواْهلـُـَدٰى ِمــن بـَْعــِد َمــا بـَيـَّنَّــاُه ِللنَّــاِس ِيف اْلِكتَــابِ الَِّذيَن َيْكُتُمــوَن َمــا َأنَزْلنَــ﴿

ِعُنونَ اللَّـُه َويـَْلعَ    .]١٥٩البقرة: ﴾[نُـُهُم الالَّ

 اجلهاد يف سبيل نصرته... .٦

ًئا َوُهــَوَعَســٰى َأن َتْكرَ  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَّكمْ ﴿ ــٌر لَُّكــمْ ُهــوا َشــيـْ ًئا  َو َخيـْ بُّــوا َشــيـْ َوَعَســٰى َأن حتُِ

  .]٢١٦البقرة: ﴾[َوُهَو َشرٌّ لَُّكم َواللَّـُه يـَْعَلُم َوأَنُتْم َال تـَْعَلُمونَ 



 
  - ١٣٩  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 الصرب على األذى فيه... .٧

َِْتُكـــم مَّثَــُل الـَّــِذيَن َخلَــوْ ﴿ ـــا  ُتْم َأن تَـــْدُخُلوا اْجلَنَّــَة َوَلمَّ ـــْبِلُكمَأْم َحِســبـْ ُهُم اْلَبْأَســـاُء َوالضَّـــرَّاُء  ا ِمـــن قـَ مَّسَّــتـْ

ــــِه  ـــ ــ ـــَر اللَّ ـــ ــ ــــــه َأَال ِإنَّ َنْص ـــــُر اللَّـــ ــ ــــَىتٰ َنْصـ ــ ــ ــــُه َم ــ ــــوا َمَعــ ــ ــ ــــِذيَن آَمُن ــــوُل َوالَّــــ ــــ ـــوَل الرَُّس ــ ــ ــــىتَّٰ يـَُقـ ــــ ــوا َح ــ ــ ــ َوزُْلزُِل

  .]٢١٤البقرة:﴾[َقرِيبٌ 

  سبيل اهلداية إىل احلق هو (القرآن)

 اية إىل احلق.. قال تعاىل:القرآن الكرمي هو سبيل اهلد  

ِلَك اْلِكَتاُب َال رَْيَب ﴿    .]٢البقرة: ﴾[ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقنيَ ذَٰ

ٍت بَيَِّناتٍ ﴿  َ َا ِإالَّ اْلَفاِسُقونَ  َوَلَقْد َأنَزْلَنا ِإَلْيَك آ   .]٩٩البقرة: ﴾[َوَما َيْكُفُر ِ

َْتِيَنا آيٌَة  َوَقاَل الَِّذيَن َال يـَْعَلُموَن َلْوَال ُيَكلُِّمنَ ﴿  ــْوهلِِْم ا اللَّـُه َأْو  ــْبِلِهم مِّثْــَل قـَ ِلَك قَاَل الَّــِذيَن ِمــن قـَ َكذَٰ

ِت ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ  َ  .]١١٨البقرة: ﴾[َتَشابـََهْت قـُُلوبـُُهْم َقْد بـَيـَّنَّا اْآل

ــِزلَ  الَّــِذي رََمَضــانَ  َشــْهرُ ﴿  ــاتٍ  لِّلنَّــاسِ  ُهــًدى الُقــْرآنُ  ِفيــهِ  أُن ــنَ  َوبـَيَِّن  َشــِهدَ  َفَمــن َواْلُفْرَقــانِ  اهلُــَدى مِّ

نْ  َفِعدَّةٌ  َسَفرٍ  َعَلى َأوْ  َمرِيضاً  َكانَ  َوَمن فـَْلَيُصْمهُ  الشَّْهرَ  ِمنُكمُ  مٍ  مِّ َّ َُّ  يُرِيدُ  ُأَخرَ  َأ  َوالَ  الُيْسرَ  ِبُكمُ  ا

ــدُ  ــمُ  يُرِيـ ــرَ  ِبُكـ ــوا الُعْسـ ُوا الِعـــدَّةَ  َوِلُتْكِملُـ ََّ  َوِلُتَكـــربِّ ـــىعَ  ا ــا َل ـــَداُكمْ  َمـ ــمْ  َه البقرة: ﴾[َتْشـــُكُرونَ  َوَلَعلَُّكـ

١٨٥[.  

 

بعد بيان احلق ووضوحه يف مسار اخلــط األول جــاءت ســورة البقــرة خبــط آخــر متصــل مــن   

ْلَيْســَتِجيُبوا ﴿: جــل وأوامــره وشــرعه قــال تعــاىلأول السورة إىل آخرها وهــو خــط االســتجابة  عــز و  فـَ

النقياد ألوامــره ونواهيــه القوليــة والفعليــة الــيت جــاءت  ]١٨٦البقرة: ﴾[ِيل  أي فليستجيبوا  تعاىل 

يف شرعه احلكيم ودينه القومي وكتابه الكرمي لــذلك قامــت الســورة بعــرض أمثلــة ومنــاذج عديــدة وبينــت 

تــيهم مــن أوامــره موقفها حيال احلــق الواضــح ا م ومــا  فَأَمَّــا الَّــِذيَن ﴿ملبــني مــن مــؤمنني مستســلمني لــر

  .]٢٦البقرة: ﴾[يَـْعَلُموَن َأنَُّه اْحلَقُّ ِمن رَِِّّمْ آَمُنوا فَـ 



  - ١٤٠  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

حــىت لــو خفيــت علــيهم حكمتــه فهــم يعلمــون أن هللا عــز وجــل صــاحب احلكمــة البالغــة يف 

  دعوا إىل احلق أعرضوا عنه واختاروا العمى والضالل.قوله وفعله وأمره وتصرفه, وأما الكافرون إذا 

  .]٦البقرة: ﴾[نَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم َأأَنَذرْتـَُهْم َأْم ملَْ تُنِذْرُهْم َال يـُْؤِمُنونَ إِ ﴿

لــث متذبــذب بــني اهلــدى والضــالل عــرف احلــق  وهناك بني الفريقني املــؤمن والكــافر فريًقــا 

ــا َأَضــاَءْت َمــا َحْولَــُه َذَهــَب ﴿يف ظلمــة وحــرية  ولكنه أنكره وظــل رًا فـََلمَّ َ َمــثـَُلُهْم َكَمثَــِل الَّــِذي اْســتَـْوَقَد 

. مث عرضت السورة منوذًجا آخر ملخالفــة ]١٧البقرة: ﴾[اللَّـُه ِبُنورِِهْم َوتـَرََكُهْم ِيف ظُُلَماٍت الَّ يـُْبِصُرونَ 

لســجود ألدم، والشــيطان يف أوامــر هللا وعصــيانه وهــو الشــيطان الــذي أىب  واســتكرب عــن أمــر هللا لــه 

لغـــة العـــرب مشـــتق مـــن: َشـــَطَن أي: بـَُعـــَد عـــن الصـــحيح، مث تعـــرض لنـــا الســـورة مســـاحة كبـــرية لبـــين 

ــه  ء واألبنــاء يف إعراضــهم عــن احلــق واســتجابتهم لــه مــع متــام معــرفتهم لــه فقــاموا بكتمان إســرائيل اآل

لباطل  ُتْم تـَْعَلُموَن﴾[﴿َوَال تـَْلِبُسو وتلبيسه  قَّ َوأَنـْ ْلَباِطِل َوَتْكُتُموا احلَْ ِ ، وملا أمــرهم ]٤٢البقرة: ا اْحلَقَّ 

َُْمــرُُكْم َأْن تَــْذَحبُوا  القاتــلملعرفــة هللا عز وجل أمًرا واضًحا بــذبح بقــرة   ََّ ﴿َوِإْذ قَــاَل ُموَســى لَِقْوِمــِه ِإنَّ ا

َ ُهــُزوً  َِّ َأْن َأُكــوَن ِمــَن اْجلَــاِهِلَني﴾[بـََقَرًة َقاُلوا َأتـَتَِّخــُذ ِ ، فقــابلوا أمــر هللا عــز ]٦٧البقرة: ا قَــاَل َأُعــوُذ 

جلدال والعناد واالستهزاء والتعنت حــىت ضــيقوا علــى أنفســهم فــذحبوها ومــا كــادوا يفعلــون  وجل هلم 

أبنــاءهم فخــالفوه  الذي يعرفونه متــام املعرفــة كمــا يعرفــونالنيب  اتباعبعد ذلك كله, مث أعرضوا عن 

َنــاَءُهمْ ﴿وأنكروا احلق الذي أنزل معه  َناُهُم اْلِكَتاَب يـَْعرُِفونَُه َكَما يـَْعرُِفوَن َأبـْ ُهْم  الَِّذيَن آتـَيـْ َوِإنَّ َفرِيًقــا مِّــنـْ

  .]١٤٦البقرة: ﴾[لََيْكُتُموَن اْحلَقَّ َوُهْم يـَْعَلُمونَ 

م مــن بعــد مــا وذلك حسًدا من عند أنفسهم من بعد ما تبني هلم احل ق فقاموا بتحريــف كتــا

ــا مــن عنــد هللا ومــا هــي مــن  عقلوه وعلموه فيضعون له معاين ما أرادها هللا عز وجل ليومهــوا النــاس أ

  عند هللا.

ـــْم ﴿ ــ ـــوُه َوُه ــ ــا َعَقُل ــ ــِد َمـ ـــن بـَْعـــ ــ ــــُه ِم ـــَالَم اللَّــــــِه مثَُّ ُحيَرُِّفونَـ ــــَمُعوَن َكــ ُهْم َيْسـ ـــنـْ ــ ــــٌق مِّ ــــاَن َفرِيـ ــْد َكـ َوقَـــ

  .]٧٥البقرة: ﴾[ونَ يـَْعَلمُ 



 
  - ١٤١  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

م وجــاء  م فكيــف كــان حــاهلم مــع القــرآن الكــرمي الــذي نســخ كتــا فهذا كان حاهلم مع كتــا

  ه ومع يقينهم أنه احلق أعرضوا واستكربوا..تباعمصدقًا له فأمروا 

نَــا وَ ﴿ َيْكُفــُروَن ِمبَــا َورَاَءُه َوُهــَو اْحلَــقُّ َوِإَذا ِقيَل َهلُْم آِمُنوا ِمبَا َأنَزَل اللَّـُه قَاُلوا نـُْؤِمُن ِمبَا أُنــِزَل َعَليـْ

قًا لَِّما َمَعُهمْ  ْبُل ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ  ُمَصدِّ   .]٩١البقرة: ﴾[ُقْل َفِلَم تـَْقتُـُلوَن َأنِبَياَء اللَّـِه ِمن قـَ

  فنبذوا كتاب هللا وراء ظهورهم وهذا أبلغ يف اإلعراض...

اللَّـــِه ُمَصــدٌِّق لَِّمــا َمَعُهــْم نـَبَــَذ َفرِيــٌق مِّــَن الَّــِذيَن ُأوتُــوا اْلِكتَــاَب   َوَلمَّا َجــاَءُهْم َرُســوٌل مِّــْن ِعنــدِ ﴿

  .]١٠١البقرة: ﴾[ِكَتاَب اللَّـِه َورَاَء ُظُهورِِهْم َكأَنـَُّهْم َال يـَْعَلُمونَ 

كتـــاب هللا، واتبعـــوا علـــم الشـــياطني والســـحر الـــذي   اتبـــاعفرتكـــوا علـــم األنبيـــاء واملرســـلني و 

  لناس...يعلموه ل

ــَياِطُني َعَلــٰى ُمْلــِك ُســَلْيَمانَ ﴿ لُــو الشَّ تـْ ُعوا َما تـَ ــَياِطَني كَ  َواتـَّبـَ َفــُروا َوَمــا َكَفــَر ُســَلْيَماُن َولَـــِٰكنَّ الشَّ

ــِزَل َعَلــى اْلَمَلَكــْنيِ ِبَبابِــَل َهــاُروَت َوَمــاُروتَ  ــْحَر َوَمــا أُن َحــٍد َحــىتَّٰ َوَمــا يـَُعلَِّمــاِن ِمــْن أَ  يـَُعلُِّمــوَن النَّــاَس السِّ

ُهَما َما يـَُفرُِّقوَن ِبِه بـَْنيَ اْلمَ  يَـتَـَعلَُّموَن ِمنـْ َنٌة َفَال َتْكُفْر فـَ َا َحنُْن ِفتـْ َوَما ُهم ِبَضارِّيَن بِِه ِمْن  ْرِء َوَزْوِجهِ يـَُقوَال ِإمنَّ

َعلَُّمــوَن َمــا َيُضــرُُّهْم َوَال يَــنَفُعُهْم وَ  ِِْذِن اللَّـــِه َويـَتـَ َلَقــْد َعِلُمــوا َلَمــِن اْشــتَـَراُه َمــا لَــُه ِيف اْآلِخــَرِة ِمــْن َأَحــٍد ِإالَّ 

 .]١٠٢البقرة: ﴾[ْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ َخَالٍق َوَلِبْئَس َما َشَرْوا بِِه أَنُفَسُهْم لَ 

ء واألجـــداد يف عـــدم  ــاء هـــي نفـــس مواقـــف بـــين إســـرائيل اآل وكانـــت مواقـــف اليهـــود األبنـ

م مجيًعا فاسدة.االمتثال للحق رغم علمهم به وذل   ك ألن قلو

ِت ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ ﴿ َ   .]١١٨البقرة: ﴾[َتَشابـََهْت قـُُلوبـُُهْم َقْد بـَيـَّنَّا اْآل

فكــان شــعارهم مجيًعــا واحــد حيــال أوامــر هللا عــز وجــل وحيــال احلــق الــذي جــاء بــه الرســول 

.(مسعنا وعصينا) وأنزله هللا عز وجل يف كتابه الكرمي وهو شعار  

ٍة َواْمسَُعوا ُخُذو ﴿ َناُكم ِبُقوَّ يـْ َنا َوُأْشرُِبوا ِيف قـُُلوُِِم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهْم قُــْل ا َما آتـَ ْعَنا َوَعَصيـْ قَاُلوا مسَِ

َُْمرُُكم ِبِه ِإميَاُنُكْم ِإن ُكنُتم مُّؤْ    .]٩٣البقرة: ﴾[ِمِننيَ ِبْئَسَما 



  - ١٤٢  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

م واخلضــوع وهــو معــىن دينهــا أمــا األمــة املســلمة الــيت جــاءت تســميتها مــن مــادة االستســال

ــا أي: امتثلنــــا  ــا أي: صَّــــدقنا، وأطعنـ ـــا وأطعنــــا، مسعنـ ــز وجـــل وقــــالوا: مسعن ــتجابوا  عــ ــه فاسـ وحقيقتـ

  واستجبنا.

م ومتــام انقيــادهم وفوريــة تنفيــذهم  فعرضت سورة البقرة مناذج لكمــال اســتجابة املــؤمنني لــر

صــاحب الــدين احلــق وامللــة احلنيفيــة  اهيم ألوامــره ســبحانه وتعــاىل فهــم حبــق ينتســبون ألبــيهم إبــر 

ـــِلمْ ﴿ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــــُه َأْس ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــُه رَبـُّ ــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــاَل َل ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــ ـــ ــاَلِمنيَ  ِإْذ َق ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــَربِّ اْلَع ــــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــَلْمُت ِل ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــاَل َأْســـ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــ ــ   ﴾َق

  .]١٣١البقرة: [

م وانقيــاد متنــاهي  فكان حتوهلم عن قبلة املسجد األقصى إىل املسجد احلــرام دليــل إذعــان 

  .(ملسو هيلع هللا ىلص)  ولرسوله 

َها ِإالَّ ِلنَـْعَلَم َمن يـَتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّن يَنَقِلُب َعَلٰى َعِقبَـْيِه َوإِ َوَما َجعَ ﴿ َلَة الَِّيت ُكنَت َعَليـْ ن  ْلَنا اْلِقبـْ

ــِذيَن َهـــَدى اللَّــــُه  ــى الـَّ ـــريًَة ِإالَّ َعلَـ ـــَكانَـــْت َلَكِب لنَّـــاِس َل ِ ـــاَن اللَّــــُه لُِيِضـــيَع ِإميَـــاَنُكْم ِإنَّ اللَّــــَه  ـــا َك َرُءوٌف َوَم

  .]١٤٣البقرة: ﴾[رَِّحيمٌ 

ويقول ابن كثري يف تفسريها: "وإن كــان هــذا ألمــًرا عظيًمــا يف النفــوس إال علــى الــذين هــدى 

م وأيقنوا بتصديق الرسول وأن كل ما جاء به فهــو احلــق الــذي ال مريــة فيــه وأن هللا يفعــل مــا  هللا قلو

 .)١(يشاء وحيكم ما يريد"

لشدائد واملصائب وهذه هي حقيقة استسالمهم  م  ُهم ﴿إذا ابتالهم ر   الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ

َّ ِإلَْيِه رَاِجُعونَ  َّ ِللَّـِه َوِإ   .]١٥٦البقرة: ﴾[مُِّصيَبٌة َقاُلوا ِإ

ــا شــيء، فــإذا ابــتال   أي مملكــون  مــدبرون حتــت أمــره وتصــريفه فلــيس لنــا مــن أنفســنا وأموالن

ــر  ــ ـــم ال ـــرف أرحـ ـــد تصـ ـــا فقـ ـــيء منهـ ـــال بشـ ـــل كمـ ـــه بـ ـــرتاض عليـ ــواهلم فــــال اعـ امحني مبماليكــــه وأمــ

 .)٢(العبودية"

                                                             
  ١٧٥خمتصر تفسري ابن كثري, عمدة التفسري, حتقيق الشيخ أمحد شاكر, ص) ١(
  ٦١السعدي, ص تيسري الكرمي الرمحن, تفسري) ٢(



 
  - ١٤٣  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ا وأوامر شرعه واملتمسكة بدينها كما أراد هللا عــز   وهكذا كانت األمة املسلمة أمة االستجابة لر

حلـــق الـــذي  وجـــل هلـــا أن تكـــون، فهـــل امتثلـــت األمـــة املســـلمة وانقـــادت لشـــرع هللا ومتســـكت 

 وضحت معامله جلية؟

يف منهجــه الشــرعي وطريقتــه احلــق الــذي كلفهــا هللا عــز وجــل بــه واتبعــت رســوهلا  هــل محلــت 

 النبوية يف قيادة البشرية إلقامة دينها يف األرض أم احنرفت وضلت؟

شــد حتــذير قــال  وقد حذرها هللا عــز وجــل مــن االحنــراف عــن احلــق املبــني بعــدما جــاءهم مفصــًال 

أي  ]٢٠٩البقــرة: ﴾[َجــاَءْتُكُم اْلَبيِّنَــاُت فَــاْعَلُموا َأنَّ اللَّـــَه َعزِيــٌز َحِكيمٌ  فَِإن زََلْلُتم مِّن بـَْعِد َمــا﴿تعاىل: 

إذا عدلتم عن احلق بعدما قامت عليكم احلجــج فــأعلموا أن هللا عزيــز يف انتقامــه ال يفوتــه هــارب وال 

، وهــذا وعيــد شــديد تنخلــع لــه القلــوب يغلبه غالب. حكيم يف قضائه فــإن عــذب فمقتضــى حكمتــه،

 ١٧٨من (اآليــة  فجاءت سورة البقرة بعشرات األوامر والنواهي يف شكل أحكام الدين وتشريعاته..

  ).٢٨٣إىل اآلية 

وسواء أعلم املسلمون احلكم من وراء هــذه األحكــام أم مل يعلمــوا فمــوقفهم ينبغــي أن يكــون 

ار األساســي لنجــاحهم يف يف احلــالتني كمــال االســتجابة ومتــام االنقيــاد وفوريــة التنفيــذ وهــذا هــو املعيــ

ذن هللا... ا هلداية البشرية إىل صراط هللا املستقيم    مهمتهم اليت كلفوا 



 

كما أنه هــو هو احملور الرئيسي لسورة البقرة الندراج اخلطني األخريني حتته   الرابطويعترب هذا  

ملنهج احلركــي للقــرآن الكــرمي يف ربطــه لســور القــرآن املتتاليــة حــول بيــان معــامل  اخلط املتصل 

 الطريق ملهمة األمة أمام أفراد ورجال القاعدة الصلبة املؤمنة.

إن مهمـــة االســـتخالف يف األرض هـــي عبـــارة عـــن: إقامـــة العبوديـــة  عـــز وجـــل يف األرض  

 ال شريك له...وحتكيم شرعه ومنهجه وحده 

أوًال بتحريــر  وكانــت رســالة موســى  وبنو إسرائيل هــم أول أمــة مســتخلفة بعــد آدم  

. قــال تعــاىل: مــن بــين إســرائيل  ﴿فََأْرِســْل حتــث قبضــة وهيمنــة فرعــون مــع دعوتــه لإلميــان 



  - ١٤٤  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

َِيٍَة ِمْن رَبَِّك  َناَك  ُهْم َقْد ِجئـْ بـْ طــه: َوالسََّالُم َعلَــى َمــِن اتـَّبَــَع اْهلَُدى﴾[َمَعَنا َبِين ِإْسَرائِيَل َوَال تـَُعذِّ

٤٧[. 

م يف معجــزة ماديــة خارقــة أمــام أعيــنهم. قــال تعــاىل: ر فبعــد حتريــ ــالك هللا لفرعــون وجنــا هم 

ُتْم تـَْنُظُروَن﴾[ َناُكْم َوَأْغَرقْـَنا َآَل ِفْرَعْوَن َوأَنـْ   .]٥٠البقرة: ﴿َوِإْذ فـََرقْـَنا ِبُكُم اْلَبْحَر فََأْجنَيـْ

قامــة دولــة وبنــاء أمــة. قــال تعــاىل: أو  ــا اْلَقــْوَم الَّــِذيَن َكــاُنوا رثهــم هللا األرض وكلفــوا  َن ﴿َوَأْورَثـْ

رَْكَنا ِفيَها َوَمتَّــْت َكِلَمــُة رَبِّــَك احلُْْســَىن َعلَــى بَــِين  َ  ِإْســَرائِيَل ِمبَــا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق اْألَْرِض َوَمغَارِبـََها الَِّيت 

  .]١٣٧األعراف: َوَدمَّْرَ َما َكاَن َيْصَنُع ِفْرَعْوُن َوقـَْوُمُه َوَما َكانُوا يـَْعِرُشوَن﴾[ َصبَـُروا

ـــا  م وأنـــزل هللا علـــيهم التـــوراة ليعملـــوا  مانـــة كـــربى وهـــي قيـــادة البشـــرية يف زمـــا فكلفـــوا 

ا.. قال تعاىل:  َّ أَنـَْزْلَنا التـَّْورَاويقيموا حكمها ويطبقون تشريعا َا النَِّبيُّوَن ﴿ِإ َة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر َحيُْكُم ِ

َِّ وََكــانُوا نِيُّوَن َواْألَْحَباُر ِمبَا اْســُتْحِفُظوا ِمــْن ِكَتــاِب ا َّ َعَلْيــِه ُشــَهَداَء فَــَال  الَِّذيَن َأْسَلُموا لِلَِّذيَن َهاُدوا َوالرَّ

 َِ ُروا  ــتـَ ـــاَس َواْخَشـــــْوِن َوَال َتْشـــ ـــُوا النَّــ ـــُم َختَْشــ ـــَك ُهــ َُّ فَُأوَلِئــ ــَزَل ا ـــْم ِمبـَــــا أَنْــــ ـــْن ملَْ َحيُْكــ ـــيًال َوَمــ ـــا َقِلــ ِيت َمثًَنــ َ
  .]٤٤املائدة: اْلَكاِفُروَن﴾[

لتــوراة.. قــال تعــاىل:  َُْخــُذوَن فــأمهلوا العمــل  ــِدِهْم َخْلــٌف َورِثُــوا اْلِكَتــاَب  ﴿َفَخَلــَف ِمــْن بـَْع

َُْخــُذوُه َأَملْ يـُْؤَخــْذ َعلَــْيِهْم ِميثَــاُق اْلِكتَــاِب َعَرَض َهَذا اْألَْدَىن َويـَُقوُلوَن َسيُـ  َِِْْم َعَرٌض ِمثْـُلُه  ْغَفُر لََنا َوِإْن 

ــ ــ ــ ـــوَن َأَف ُقـــ ـــِذيَن يـَتـَّ ــــــٌر ِللَّـــ ــَرُة َخيـْ ـــدَّاُر اْآلَِخــــ ــِه َوالـــ ــ ـــا ِفيــ ـــوا َمـــ ـــقَّ َوَدَرُســـ َِّ ِإالَّ اْحلَـــ ـــــى ا ـــوا َعلَـ ــ َال َأْن َال يـَُقولُـ

  .]١٦٩: األعرافتـَْعِقُلوَن﴾[

َْيِديِهْم مثَُّ يـَُقولُــوَن َهــَذا ِمــْن ِعْنــِد بل وحرفوها.. قال تعاىل:  ِ ﴿فـََوْيٌل ِللَِّذيَن َيْكتُـُبوَن اْلِكَتاَب 

َبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل َهلُْم ِممَّا َيْكِسُبوَن﴾[ َِّ ِلَيْشتَـُروا ِبِه َمثًَنا َقِليًال فـََوْيٌل َهلُْم ِممَّا َكتـَ   .]٧٩البقرة: ا

﴿َوَلَتِجَدنـَُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا ورضوا بدنيا رخيصة.. قال تعاىل: 

ـــ َــ ــــٌري ِمب َُّ َبِصـ ــــَر َوا ــَذاِب َأْن يـَُعمَّـ ـــ ـــَن اْلَع ــ ــِه ِم ــ ـــَو ِمبَُزْحزِِحـ ــ ــا ُه ــ ـــَنٍة َوَمـ ـــَف َســ ــ ـــُر أَْل ــ ـــْو يـَُعمَّ ــ ــــُدُهْم َل ــــَودُّ َأَحـ ا يـَـ

  .]٩٦البقرة: [يـَْعَمُلوَن﴾



 
  - ١٤٥  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

اهلــوى وارتكــاب  اتبــاعوظهــرت فــيهم أمــراض القلــوب والنفــوس واستشــرى الكــرب والعنــاد و 

املعاصي، فـأعطاهم هللا عز وجل فرًصــا عظيمــة وكثــرية ومتتابعــة للتوبــة واإلميــان. وشــكر نعمــه والوفــاء 

  بعهدهم فأهدروا كل هذه الفرص.

ـــبيل هللا لــــدخول األرض ـــوا اْألَْرَض املقدســــة  فــــدعوا إىل ســــنة اجلهــــاد يف سـ ـــْوِم اْدُخلُـ ـ ﴿َ قـَ

َُّ َلُكْم﴾[ ، فنكثــوا وختــاذلوا فــأدخلهم هللا عــز وجــل يف تيــه أربعــني ]٢١املائــدة: اْلُمَقدََّسَة الَِّيت َكَتَب ا

ــَال ســـنة عقوبــــة هلــــم  ــَنًة يَِتيُهـــوَن ِيف اْألَْرِض فَــ ــَني َســ ــا ُحمَرََّمــــٌة َعلَـــْيِهْم َأْربَِعــ ََْس َعلَــــى اْلَقــــْوِم ﴿قَـــاَل َفِإنـََّهــ
م مئــات األنبيــاء فعــاملوا يف فــرتة التيــه وجــاء ، ومات نــيب هللا موســى ]٢٦املائدة: اْلَفاِسِقَني﴾[

ــم نــيب هللا داود أنبياء أكــرب دولــة لبــين  هم أسوأ معاملة ففريًقا يكذبون وفريًقا يقتلون حىت أقــام 

َّ َجَعْلَنـــاَك الســـالم.. قـــال تعـــاىل:  إســـرائيل واســـتخلفوا يف عهـــد داود وســـليمان عليهمـــا ﴿َ َداُووُد ِإ

َِّ ِإنَّ  ُيِضــلََّك َعــْن َســِبيِل ا ْحلَقِّ َوَال تـَتَِّبِع اْهلـَـَوى فـَ ِ الَّــِذيَن َيِضــلُّوَن َخِليَفًة ِيف اْألَْرِض فَاْحُكْم بـَْنيَ النَّاِس 

َِّ َهلُْم َعَذاٌب َشِديٌد ِمبَا َنُسوا   .]٢٦ص: يـَْوَم احلَِْساِب﴾[ َعْن َسِبيِل ا

واستمرت فيهم الصــفات املذمومــة وأمهلــوا كتــاب  سليمان فاحنرفوا عن منهج هللا بعد 

ـــاءهم عيســــى  ــاء آخــــر أنبيـ ــات  هللا والعمــــل بــــه حــــىت جــ ملعجــــزات البينــ ـــز وجــــل  وأيــــده هللا عـ

لوحي.. قال تعاىل:  يَِّناِت وَ و َنا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ اْلبـَ ُه بِــُروِح اْلُقــُدِس َأَفُكلََّمــا َجــاءَُكْم َرُســوٌل ﴿َوَآتـَيـْ َ أَيَّــْد

ُتْم َوَفرِيًقا تـَْقتُـُلوَن﴾[ بـْ   . ]٨٧البقرة: ِمبَا َال تـَْهَوى أَنْـُفُسُكُم اْسَتْكبَـْرُمتْ فـََفرِيًقا َكذَّ

فاشتد تكــذيبهم لــه وعنــادهم وحــاولوا قتلــه ووشــوا بــه إىل ملــك ذلــك الزمــان فنجــاه هللا عــز 

الفرصــة األخــرية هلــم لالســتقامة علــى مــنهج هللا واالســتجابة ألوامــر هذه هي فعه إليه. وكانت وجل ور 

م مــن شــرف قيــادة  هللا عز وجل واالنقياد لكتابه التوراة وتنفيذ شرعه وحتكيمــه يف األرض فــتم حرمــا

م, و  اسُتبِدلوا البشرية ونزعت منهم أمانة االستخالف يف األرض ملا نقضوا عهودهم ومواثيقهم مع ر

﴿َولَــْو أَنـَُّهــْم ملا فشلوا هذا الفشل الذريع يف محل مسئولية إقامة حكم التــوراة واإلجنيــل.. قــال تعــاىل: 

ــْن َحتْــِت َأْرجُ  ــْوِقِهْم َوِم ــْن فـَ ــوا ِم ــْن َرِِّــْم َألََكُل ــْيِهْم ِم ــِزَل ِإَل ــا أُْن ْجنِيــَل َوَم ــْورَاَة َواْإلِ ــاُموا التـَّ ــَأَق ُهْم ُأمَّ ــنـْ ــْم ِم ٌة ِلِه

ُهْم َساَء َما يـَْعَمُلوَن﴾[   .]٦٦املائدة: ُمْقَتِصَدٌة وََكِثٌري ِمنـْ



  - ١٤٦  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ــا قوًمــا آخــرين  وهكذا مل يؤدِ  ــا فوكــل هللا  ــا وكفــروا  بنو إســرائيل حــق املهمــة الــيت كلفــوا 

خـــامت املرســـلني وســـيد األنبيـــاء وإمـــام إىل أمـــة دمحم  وانتقلـــت قيـــادة البشـــرية إىل بـــين إمساعيـــل 

م كتبهم.. قال تعاىل: البشري ــًرا ة أمجعني الذي كانوا يعرفون أوصافه وينتظرون جميئه كما بشر ﴿َوُمَبشِّ

يَِّناِت قَاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمِبٌني﴾[ ْلبـَ ِ َِْيت ِمْن بـَْعِدي اْمسُُه َأْمحَُد فـََلمَّا َجاَءُهْم    .]٦الصف: ِبَرُسوٍل 

نــاء الــدعوة املســتبدلة) كمــا بينــا يف جــو نــزول فجاءت سورة البقــرة ختاطــب يهــود املدينــة (أب

ا.. ت األوىل من سورة البقرة ومالبسا   اآل

احلق الذي يعرفونه واالستجابة للدعوة اجلديــدة الــيت يعرفــون صــدقها.. قــال  تباعختاطبهم 

َِّ ُمَصــدٌِّق ِلَمــا َمَعُهــْم وََكــاُنواتعاىل:  ْبــُل َيْســتَـْفِتُحوَن َعَلــى الَّــِذيَن   ﴿َوَلمَّا َجاَءُهْم ِكَتــاٌب ِمــْن ِعْنــِد ا ِمــْن قـَ

َِّ َعَلى اْلَكاِفرِيَن﴾[ َلْعَنُة ا   .]٨٩البقرة: َكَفُروا فـََلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِه فـَ

مصــدقًا للتــوراة وكــانوا مــن قبــل أي ملــا جــاء يهــود املدينــة القــرآن الــذي أنــزل علــى دمحم 

ذا ال كتاب يستنصرون مبجيئه علــى أعــدائهم مــن املشــركني إذا قــاتلوهم، يقولــون جميء هذا الرسول 

ت توعــدهم للمشــركني  هلــم: إنــه ســيبعث نــيب يف آخــر الزمــان نقــتلكم معــه قتــل عــاد وأرم. فتــذكر اآل

ــذه  مبحاربتهم بدعوة احلق فلما ظهرت هــذه الــدعوة ختلــوا عنهــا بــل وحاربوهــا فكــانوا أول مــن كفــر 

ســًدا وغــرية علــى أن احلــق محلــه غــريهم فتمنــوا أن تقــع الــدعوة اجلديــدة الناشــئة يف الدعوة اجلديــدة ح

  الكفر غرية وحسًدا من عند أنفسهم.

يقول ابن عباس: "من بعد ما أضاء هلم احلق مل جيهلوا منه شــيء ولكــن احلســد محلهــم علــى 

  اجلحود", وزعموا احتكارهم اهلدى والقوامة على الدين.

ــَراِهيَم َحِنيًفــا َوَمــا َكــاَن ِمــَن ﴿َوقَالُ قال تعاىل:  وا ُكونُوا ُهوًدا َأْو َنَصــاَرى تـَْهتَــُدوا قُــْل بَــْل ِملَّــَة ِإبـْ

  .]١٣٥البقرة: اْلُمْشرِِكَني﴾[

ً كان ما يعملون!!   كما حيتكرون ألنفسهم اجلنة أ

َصــاَرى تِْلــَك َأَمــانِيـُُّهْم قُــْل َهــاُتوا ﴿َوقَــاُلوا لَــْن يَــْدُخَل اْجلَنَّــَة ِإالَّ َمــْن َكــاَن ُهــوًدا َأْو نَ قال تعــاىل: 

ُتْم َصاِدِقَني﴾[   .]١١١البقرة: بـُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنـْ



 
  - ١٤٧  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ال لدعاوي والشعارات.. تباعفأخربهم القرآن أن احلق    والعمل وليس 

ُتْم َصاِدِقَني﴾[قال تعاىل:    .]١١١البقرة: ﴿ُقْل َهاُتوا بـُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنـْ

م ســورة الب م إلبــراهيم فجــرد ــم ورثتــه وخلفــاؤه كمــا يقــول  قــرة مــن إدعــاء انتســا وأ

األســتاذ/ ســيد قطــب رمحــه هللا: "لقــد ســقطت عــنهم الوراثــة منــذ مــا احنرفــوا عــن هــذه العقيــدة فمــن 

ا ومــن فســق عنهــا ورغــب  اســتقام علــى هــذه العقيــدة الواحــدة فهــو وريثهــا ووريــث عهودهــا وبشــارا

  .)١(سق عن عهد هللا وقد فقد وراثته هلذا العهد"بنفسه عن ملة إبراهيم فقد ف

واستحقت األمة املسلمة أن تكون هي األمة املستخلفة اجلديدة بعد فشــل اســتخالف بــين 

م؟ببين إسرائيل واملقارنة بينهم؟ والسؤال: ملاذا التشبيه    إسرائيل واملقارنة 

  وما هي حكمة احلديث املطول عنهم؟

م؟وما هي األسباب الرئيسية حل   رما

  وعلى أي أساس كان خطاب التكليف لألمة اجلديدة؟

يف البداية يقول األستاذ/ سيد قطب رمحه هللا: "إن حكمــة احلــديث املطــول عــن بــين إســرائيل يف  

 البقرة وغريها من سور القرآن هي:

ـــدس لإلســــالم  .١ ـــا يف الـ ـــا وحقيقــــة دوافعهـ ـــان حقيقتهـ ــدها وبيـ ـــف كيــ ــود وكشـ ــاوى اليهــ حتطــــيم دعــ

 واملسلمني.

م هلــذه الدســائس واملكايــد الــيت تواجــه جمــتمعهم اجلديــد فتوجهــه إىل  .٢ تفتيح عيون املسلمني وقلــو

 وحدة الصف املسلم أمام تدخله وإشاعة الفتنة فيه...

حتذير املســلمني مــن مزالــق الطريــق الــيت عثــرت فيــه أقــدام األمــة املســتخلفة قــبلهم فحرمــت مقــام  .٣

 .)٢(هللا يف األرضاخلالفة وسلبت شرف القيام على أمانة 

                                                             
  يف ظالل القرآن, سيد قطب, سورة البقرة )١(
  نفس املصدر السابق. ) ٢(



  - ١٤٨  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

نعم إن احلذر من تكرار جتربتهم والســري علــى خطــاهم واالنــزالق يف أخطــاءهم يعتــرب هــو الســبب  

 الرئيسي يف طول احلديث عنهم لتعترب به أمة اإلسالم، ولكن قد يتساءل أحد ويقول:

ليهود؟ كيف نتشبه بتجربة استخالف فاشلة؟   هل نقارن أنفسنا 

أن وجــود جتربــة ســابقة ألمــة مســتخلفة ولــدعوة مســتبدلة حيكــي عنهــا واإلجابــة وهللا أعلــم.. 

القــرآن هــذه املســاحة الضــخمة ويكــرر ويفصــل يف احنرافهــا ومظــاهر هــذا االحنــراف وأســباب الفشــل 

ا هذه التجربة السابقة حىت ال تكون هناك حجة ألحــد مــن  وعرض الصفات املذمومة اليت اتصفت 

ــ ﴿أمة اإلسالم  . ولكــن أال يوجــد غــري بــين إســرائيل املــذمومني ]١٤٩األنعــام: ﴾[ ُة اْلَبالِغَــةُ فَِللَِّه اْحلُجَّ

  يف السمعة والسرية يف أذهاننا لالستفادة من جتربتهم واحلذر من الوقوع فيها؟

واحلقيقــة يف الـــرد علــى هـــذا التســاؤل البـــد أن نبـــني أن بــين إســـرائيل كــانوا أخيـــار النـــاس يف 

م..   زما

ُهْم َعَلى ِعْلٍم َعَلى اْلَعاَلِمَني﴾[﴿َوَلقَ قال تعاىل:  ْرَ   .]٣٢الدخان: ِد اْختـَ

فهم ساللة األنبياء الكرمي يعقوب بن الكرمي إسحق بن الكرمي إبراهيم عليهم السالم أمجعــني 

م أفضل العــاملني يف وقــتهم. أمل خيــاطبهم هللا عــز وجــل يف ســورة البقــرة مــرتني... بقولــه تعــاىل:  ﴿بَــِين إ

  .]٤٧البقرة: يَل اذُْكُروا نِْعَمِيتَ الَِّيت َأنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأّينِ َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمَني﴾[ِإْسَرائِ 

َعْمــُت َعَلــْيُكْم َوَأّينِ َفضَّــْلُتُكْم َعلَــى اْلَعــاَلِمَني﴾[ البقرة: ﴿َ بَــِين ِإْســَرائِيَل اذُْكــُروا نِْعَمــِيتَ الَّــِيت أَنـْ

١٢٢[.  

ايــة خطابــه هلــم بتقريــر أن هللا عــز وجــل فضــلهم علــى يف أوائــل خ طابــه هلــم يف الســورة ويف 

ــم  م فالبد أن نستفيد حق االستفادة من جتربــة اســتخالف بــين إســرائيل وأن نقــر ابتــدًءا أ عاملي زما

نيون والعُ ساللة األنبياء خيار الناس يف زما   اد والفقهاء...بَّ م فمنهم العلماء والر

  :قال تعاىل



 
  - ١٤٩  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

َا النَِّبيُّــوَن الَّــِذيَن َأْســَلُموا ِللَّــِذيَن َهــاُدوا وَ  َزْلَنا التـَّْورَاَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر َحيُْكُم ِ َّ أَنـْ نِيُّــوَن َواْألَْحبَــاُر ﴿ِإ َّ الرَّ

َِّ وََكــانُوا َعَلْيــِه ُشــَهَداَء فَــَال َختَْشــُوا النَّــاَس وَ  ــا ِمبَــا اْســُتْحِفُظوا ِمــْن ِكَتــاِب ا ِيت َمثًَن َ َِ اْخَشــْوِن َوَال َتْشــتَـُروا 

َُّ َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن﴾[ َزَل ا   .]٤٤املائدة: َقِليًال َوَمْن َملْ َحيُْكْم ِمبَا َأنـْ

نيون هم: العلماء العباد.   والر

  واألحبار هم: العلماء الفقهاء.

اهدو    ن والشهداء.بل ومنهم ا

  قال تعاىل:

ـــ ــــاَل الـَّ ــ﴿َق ــ َُّ َم َِّ َوا ِِْذِن ا ــريًَة  ــ ـــًة َكِث ــْت ِفئَـ ــ ــــٍة َغَلَب ـــٍة َقِليَل ــــْن ِفئَـ ـــْم ِم َِّ َكـ ــــو ا ــْم ُمَالُق ــ ـــوَن َأنـَُّه َع ِذيَن َيظُنُّـ

  .]٢٤٩البقرة: الصَّاِبرِيَن﴾[

ت تتحـــدث عـــن طـــالوت ومـــن بقـــى معـــه مـــن صـــفوة بـــين إســـرائيل يف جهـــادهم  وهـــذه اآل

  جلالوت والعماليق...

م ومــاتوا علــى  موســى  اتبــاعليهود لــذلك فــا الــذين كــانوا يتحــاكمون إىل التــوراة يف زمــا

  فهم على هدى وجناة ومع املؤمنني يف اجلنة...ذلك ومل تبلغهم دعوة الرسول 

  قال تعاىل:

َِّ َوا ِ ْليَـْوِم اْآلَِخــِر َوَعِمــَل َصــاِحلًا فـََلُهــْم ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّاِبِئَني َمْن َآَمَن 

  .]٦٢البقرة: َأْجُرُهْم ِعْنَد َرِِّْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُوَن﴾[

  لذلك فبين إسرائيل كان منهم الصاحلون ومنهم دون ذلك... قال تعاىل:

ْحلَقِّ َوبِهِ  ِ   .]١٥٩األعراف: يـَْعِدُلوَن﴾[ ﴿َوِمْن قـَْوِم ُموَسى ُأمٌَّة يـَْهُدوَن 

أي منهم مجاعة يهدون الناس إىل احلق وبــه حيكمــون بيــنهم... وذكــرت ســورة البقــرة يف عــدة 

  مواضع احنراف فريق منهم لقوله تعاىل:

َِّ مثَُّ ُحيَّرُِفونَُه ِمْن بـَْعِد َما َعَقُلوُه َوُهمْ  ُهْم َيْسَمُعوَن َكَالَم ا   .]٧٥البقرة:يـَْعَلُموَن﴾[ ﴿َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمنـْ



  - ١٥٠  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ُهْم َبْل َأْكثـَُرُهْم َال يـُْؤِمُنوَن﴾[   .]١٠٠البقرة: ﴿َأوَُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا نـََبَذُه َفرِيٌق ِمنـْ

َِّ ُمَصــدٌِّق ِلَمــا َمَعُهــْم نـَبَــَذ َفرِيــٌق ِمــَن الَّــِذيَن ُأوتُــوا اْلِكتَــاَب   َِّ ﴿َوَلمَّا َجــاَءُهْم َرُســوٌل ِمــْن ِعْنــِد ا ِكتَــاَب ا

  .]١٠١البقرة: َورَاَء ُظُهورِِهْم َكأَنـَُّهْم َال يـَْعَلُموَن﴾[

م ليسوا ســواًء فمــنهم جمموعــة اســتقامت علــى احلــق  وستأيت سورة (آل عمران) لتتحدث أيًضا أ

وثبتت عليه، ومن هنا نقول أن موقف أبناء الــدعوة املســتبدلة مــن الــدعوة الناشــئة تفــاوت إىل مخســة 

  وهم: أصناف

 صنف يواجه دعوة احلق الناشئة مواجهة مفتوحة مباشرة... .١

لباطل... .٢ لتشويه وتلبيس احلق   صنف يواجه دعوة احلق الناشئة 

 ها...اتباعصنف ال يواجه دعوة احلق الناشئة ولكن مينعه الكرب واهلوى عن  .٣

لكلية وأخذ َعَرَض هذا األدىن من حطام الدنيا... .٤  صنف ختلى عن احلق 

ذن هللا... صنف .٥  عرف احلق واستقام عليه ومتسك به وأولئك هم املفلحون 

لذلك على أمة اإلسالم أن حتذر حبق من تكرار أخطاء بــين إســرائيل والوقــوع يف احنــرافهم أو تســري  

 على خطاهم.

  فهل استجابت أمة اإلسالم لتحذيرات القرآن من االنزالق يف أخطاء بين إسرائيل؟

فيمــا م شــربًا بشــرب وذراًعــا بــذراع كمــا أخــرب الصــادق املصــدوق أم ســارت خلفهــم تتــبعه

  :(ملسو هيلع هللا ىلص) أنه قال: قال رسول هللا رضى هللا عنه رواه الشيخان... عن أيب سعيد اخلدري 

. قلنــا: »لتتبعن َسَنن من كان قبلكم شربًا بشرب وذراًعا بذراع حىت لو دخلوا ُجْحــر َضــب تبعتمــوهم«

  : اليهود والنصارى؟ رسول هللا

  َسَنن: أي طريق. )١(قال: فمن"؟ 

                                                             
  )٩٦صحيح: البخاري يف كتاب االعتصام ( ) ١(



 
  - ١٥١  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  لشــرب والــذراع كنايــة عــن شــدة املوافقــة هلــم يف املخالفــات واملعاصــي ال وهنــا التشــبيه يف املتابعــة 

ســبيل احلــق والبعــد  اتبــاعهم وااللتزام بشــرع هللا و اتباعالكفر، مث إن اللفظ خرب معناه: النهي عن 

  بوها.عن خمالفتهم اليت ارتك

 واألسباب الرئيسية حلرمان بين إسرائيل من أمانة االستخالف يف األرض تتلخص يف: 

 البعد عن االنتفاع بكتاب هللا والعمل به وتركه وراء ظهورهم... )١

ــىت أصـــبحت أمراًضـــا  )٢ ــري فـــيهم دون تطهـــري أو عـــالج حـ ــوس املذمومـــة تستشـ ــراض النفـ ـــرك أمـ ت

 مزمنة... 

ذن هللا االحنراف عن منهج هللا الــذي ارتضــ )٣ اه لتحقيــق مهمــة إقامــة الــدين يف األرض... وســيأيت 

 تفصيل هذه األسباب واألمراض يف العرض التفصيلي لسورة البقرة.

 :أما األساس الذي أسندت به مهمة االستخالف يف األرض إىل األمة املسلمة هو 

بيــاء (ســبب حتقيق الصفات والشروط الالزمة حلمل هذه املهمة، فهذه األمة ليست ساللة أن

ــة مبــدى حتقــق هــذه  تكــرمي بــين إســرائيل) ولكــنهم أمــة صــفات وأمــة بــالغ، تكــرميهم وخرييــتهم مرهون

الصــفات الـــيت تعطــيهم أهليـــة هدايــة النـــاس إىل صــراط هللا املســـتقيم، فــإن فقـــدت هــذه الشـــروط أو 

هانــة حــىت الصــفات دخلــت األمــة أو الفئــة الــيت تعمــل علــى إقامــة ديــن هللا يف تيــه وظلمــة وعقوبــة وم

ذن هللا تناوهلا يف العرض التفصيلي لسورة البقرة... لصفات والشروط واليت سيتم    ترجع تتمسك 

ت ســـورة البقـــرة وتوضـــيح احملـــور الرئيســـي   ــني آ ـــرتابط بـ ـــة لل ــوت الثالث ــذه اخلطـ ــرض هـ ــد عـ وبعـ

 للسورة...

ذا احملور هو . صار ه"مهمة محل احلق وقيادة البشرية بني حرمان أمة وتكليف أخرى"وهو: 

 الوحدة املوضوعية لسورة البقرة.

 وأن اهلدف العام لسورة البقرة هو وهللا أعلم: 

  لقيادة البشرية يتطلب متام االنقياد وفورية التنفيذ"املسلمة "تكليف األمة 



  - ١٥٢  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

وهنـــا انتهـــت بفضـــل هللا مقدمـــة ســـورة البقـــرة وبقـــى لنـــا قبـــل الـــدخول بعـــون هللا إىل العـــرض 

ً إىل كل الباحثني عن احلق من أمتنا يف هذا الزمان حيث أن ســورة التفصيلي للسورة،  أن نوجه خطا

ً واضًحا جلًيا وتكفــي للهدايــة إىل صــراط هللا املســتقيم فكيــف  البقرة سورة تكفي لبيان هذا احلق بيا

ســاليب خمتلفــة وأدلــة دامغــة وبــراهني ســاطعة لــئال تــه وســوره بعــرض هــذا احلــق  يت آ  لقــرآن كلــه 

  يكون للناس حجة بعد كتاب هللا املبني...

  نداء: إىل الباحثني عن احلق

علــيكم حتــري الصــدق مث حتــري الصــدق يف طلــب اهلدايــة إىل صــراط هللا املســتقيم والوصــول إىل  

 احلق املبني.

ًرا َهلُم﴾[قال تعاىل:  ََّ َلَكاَن َخيـْ َلْو َصَدُقوا ا   .]٢١دمحم: ﴿َفِإَذا َعَزَم اْألَْمُر فـَ

لتخلــي  دايته وفضــله وعلــيكم  وأعلموا أنه من حترى الصدق بلغه ووفقه هللا عز وجل إليه 

  عن أية أفكار قدمية تؤثر على تدبركم لكتاب هللا عز وجل..

ت نزلـــت يف  ت ختـــص الكـــافرين وهـــذه اآل ت الـــيت جتعلـــك تقـــول هـــذه اآل فتلـــك املـــورو

  املنافقني وهذه تتحدث عن اليهود..

ــا هذه املورو  ت لن جتعلك تنتفع بكتــاب هللا ومــن َمث الوصــول إىل احلــق. وأقــرأ كــل آيــة وكأ

  ختاطبك أنت...

لقرآن للوصول إىل حقائقه الكربى:   ويقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا يف شرط االنتفاع 

ــا الواقعــة يف يومنــا ويف  ــذا القــرآن حــىت نقــرأه لنلــتمس عنــده توجيهــات حياتن ــن ننتفــع  "ول

 ، ذا الــوعي ســنجد عنــده مــا نريــد وســنجد فيــه عجائــب ال ختطــر علــى البــال غد وحني نقرأ القرآن 

  الساهي سنجد كلماته وعباراته وتوجيهاته حية تنبض وتتحرك وتشري إىل معامل الطريق وتقول لنا:



 
  - ١٥٣  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ذوا وتقــول لنــا: كــذا فاختــذوا مــن احليطــة وكــذا فاختــ ،وهذا أخ لكم فتولُّــوه ،"هذا عدو لكم فتربؤا منه

  .)١(من العدة"

  وآخــر مــا نتواصــى بــه هــو دعــاء النــيب ،الــذي كــان يــدعوه بــه كــل ليلــة يف اســتفتاح صــالة الليــل

ــل وإســــرافيل فــــاطر  ــم رب جربيــــل وميكائيـ ــق: "اللهــ ــا يف ســــعينا للوصــــول إىل احلـ ــوة وقــــدوة لنـ أسـ

هــدين ملــا اون حتكم بني عبادك فيما كانوا فيــه خيتلفــأنت السموات واألرض عامل الغيب والشهادة، 

دي من  ذنك إنك    .)٢(شاء إىل صراط مستقيم"تُأختلف فيه من احلق 

 

 :يتناول العرض التفصيلي لسورة البقرة مخسة مقاطع رئيسية وهي 

 ).٢٧: ١املقطع األول: موقف الناس من هداية القرآن (من اآلية  

 ).٣٩: ٢٨ األرض (من اآلية املقطع الثاين: آدم ووظيفة اخلالفة يف 

: ٤٠احلــق (مــن اآليــة  تبــاعاملقطع الثالث: فشل األمــة املســتخلفة األوىل ودعــوة ســاللتهم ال 

١٢٣.( 

 ).١٤١: ١٢٤ط اإلمامة (من اآلية و املقطع الرابع: الدين احلق ملة إبراهيم وشر  

 ).٢٨٦: ١٤٢املقطع اخلامس: تكليف األمة املسلمة بقيادة البشرية (من اآلية  

  ذن هللا بعرض مقاصد القرآن من خالل عرضنا ملقاطع السورة الرئيسية الســابقة وهــذه وسنقوم 

 املقاصد هي:

 املقصد األول: معرفة هللا عز وجل.. تعرف على ربك: (العليم احلكيم). 

 املقصد الثاين: اإلعداد لليوم اآلخر.. منازلنا األوىل والشوق إليها. 

 س.. الكرب خيرج من دائرة العبودية..املقصد الثالث: تزكية النف 

                                                             
  يف ظالل القرآن, سيد قطب, تفسري سورة البقرة) ١(
  ) عن عائشة ١/٢١٥صحيح: رواه مسلم () ٢(



  - ١٥٤  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

املقصــد الرابــع: إقامــة مهمــة األمــة.. األســس الــيت قــام عليهــا مــنهج قيــادة البشــرية وبصــائر:  

  سنة التدافع...

 

 

 ﴿حرف مقطعة ال عهد﴾امل للعرب أهــل البالغــة والفصــاحة مبثلهــا ذكــرت  : بدئت سورة البقرة 

وال يعـــرف أحـــٌد مـــن البشـــر معناهـــا فهـــي مـــن املتشـــابه يف القـــرآن، ولكـــن اختلـــف املفســـرون يف 

ــا ذكــرت (لبيــان إعجــاز القــرآن وأن اخللــق عــاجزون عــن  املقصــد منهــا وكــان األرجــح يف قــوهلم أ

 معارضته مبثله).

 ذه األحرف الثالث مجٌل ثالث عن  القرآن الكرمي وهدايته وهي: أحلقت 

 ذلك الكتاب 

 ال ريب فيه 

 هدى للمتقني 

  يقول د. عبد هللا دراز عن هذه اجلمل الثالث: "ألــيس تفاضــل الكتــب إمنــا هــو مبقيــاس مــا حتويــه

طــل. أولــيس كمــال هــذا احلــق أن يكــون نــريًا ال يثــري شــبهة. أولــيس أكمــل  مــن حــق ال يشــوبه 

رة الســبيل وإقامــة الكمال بعــد هــذا وذاك أن يكــون ذ لــك احلــق ممــا متــس إليــه حاجــة النــاس يف إ

الدليل إذا ما اشتبهت علــيهم الســبل وتفرقــت املســالك فــذلكم القــرآن هــو مجــاع هــذه الفضــائل 

 الثالث فهو:

طل فيه.   احلق احملض الذي ال 

 احلق النري الذي ال شبهة فيه. 

 .)١(اهلدى املبني الذي خيرج الناس من الظلمات إىل النور 

                                                             
  ١٦٧النبأ العظيم, دمحم عبد هللا دراز, ص) ١(



 
  - ١٥٥  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  ،حلــق ودليــل اهلدايــة إليــه مًعــا األحقاف: ﴿يـَْهــِدي ِإَىل اْحلَــقِّ َوِإَىل َطرِيــٍق ُمْســَتِقيٍم﴾[والقرآن جاء 

ــَراَط اْلُمْســَتِقيَم﴾. والناس ملا طلبــوا اهلدايــة إىل احلــق يف الفاحتــة ]٣٠ َ الصِّ جــاءهم اهلــدى  ﴿اْهــِد

 كتاب أمامكم ُهدًى للمتقني إىل احلق.من رب العاملني يف استجابة فورية لطلبهم.. هاهو ال

 ولكن من الذي سيستجيب هلداية القرآن؟ 

م: املتقون   ْلُقْرَآِن َمْن َخيَاُف َوِعيِد﴾[فَ ﴿إ ِ  .]٤٥ق: ذَكِّْر 

ــم كمــن   وملاذا؟... ألن خوفهم ووجلهم ســيجعلهم يبحثــون عــن احلــق وعــن كــل مــا يرضــي ر

م دوًمــا حالــة مــن القلــق يتحسس اإلبرة يف كومة من القش, حيذرون من  عقوبة هللا هلم فينتــا

ــا  والفزع خوفًا أن ال يكونوا كما أرادهم هللا عز وجــل فيتعــاملون مــع كــل آيــة يف القــرآن وكأ

داية القرآن.  أنزلت هلم هم ختاطبهم دون غريهم... لذلك سيظل املتقون هم املنتفعون 

  أوًال: موقف الناس من هداية القرآن

 يف موقفهم من هداية القرآن إىل أصناف ثالثة: فانقسم الناس 

ت من  .١ لقرآن وهدايته (اآل  ).٥: ٣مؤمن منتفع 

ت من  .٢  ).٧: ٦كافر معرض عن القرآن وهدايته (اآل

ت من  .٣  ).٢٠: ٨منافق متذبذب بني اهلداية والضالل يتأرجح بينهما (اآل

لقرآن وهدايته )١  :صفات املؤمن املنتفع 

لغيب أوىل  م فأعماهلم من صــالة ونفقــة وجهــاد اإلميان  م واليت تنبين عليها كل صفا  صفا

 وتضحية قائمة على يقينهم وتصديقهم مبثوبة غيبية.

 إقامة الصالة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. 

 و مبا أنزل على املرسلني قبله ال يفرق بينهم.اإلميان مبا أنزل هللا على نبيه دمحم  

آلخر    ة من البعث واحلساب وامليزان واجلنة والنار وكل ما أخرب عنــه هللا ورســوله يصدق 

 عن يوم القيامة.

 



  - ١٥٦  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

 الكافر معرض عن القرآن وهدايته )٢

عن هدايــة القــرآن فــأعرض هللا عنــه جــزاًءا وفاقًــا, أغلــق منافــذ اهلــدى فــال يريــد أعرض ابتدًء  

ــا, مســاع احلــق أو االســتجابة لــه.. واســتحب العمــى علــى اهلــدى..  فلهــم قلــوب ال يفقهــون 

ــا، لــذلك فــإن موانــع هدايــة القــرآن هــي  ــا, وهلــم أذان ال يســمعون  وهلــم أعــني ال يبصــرون 

َُّ َعَلــى قـُُلــوِِْم َوَعَلــى َمسِْعِهــْم نتيجــة قابليــة القابــل وليســت ســبًبا يف فاعليــة الفاعــل  ﴿َخــَتَم ا

 .]٧البقرة: َعِظيٌم﴾[ َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة َوَهلُْم َعَذابٌ 

 املنافق املتذبذب بني اهلداية والضالل )٣

  ــا أخــوف مــا هــذه الفئــة أخطــر الفئــات لغمــوض موقفهــا فهــي تظهــر اخلــري وتــبطن الســوء كمــا أ

ت مــن  خياف املسلم لعــدم اســتبعاد الوقــوع فيهــا والعبــد ال يــدري، لــذلك مت عرضــها يف أطــول اآل

ث عن حاهلم وتكشف أســرارهم، واملتقــون هــم مــن يعرضــون دون سابقيها يف ثالثة عشر آية تتحد

أنفسهم على هذه الصفات خوفًا أن تصيبهم خصلة منها.. ألن النفــاق نوعــان: أ) نفــاق عقائــدي 

 وهو املنافق اخلالص.

  ب) نفاق سلوكي وهو من كان فيه شعب من النفاق حىت يدعها.

ن منافًقــا خالًصــا، ومــن كانــت فيــه واحــدة مــنهن  ثــالث مــن كــن فيــه كــا«: (ملسو هيلع هللا ىلص) فعــن النــيب 

 »كانت فيه خصــلة مــن النفــاق حــىت يــدعها: إذا حــدث كــذب، وإذا وعــد أخلــف، وإذا أؤمتــن خــان

القلــوب أربعــة: قلــب «رواه البخاري ومسلم، فقد جيمع قلب املسلم: إميان ونفاق كمــا يف حــديث: 

فــه، وقلــب منكــوس، وقلــب ُمَصــفَّح، أجــرد فيــه مثــل الســراج يـُْزهــر, وقلــب أغلــف مربــوط علــى غال

فأما القلب األجرد فقلب املؤمن، سراجه فيه نور، وأما القلب األغلف فقلب الكــافر، وأمــا القلــب 

املنكوس فقلب املنافق، عــرف مث أنكــر، وأمــا القلــب املصــفح فقلــب فيــه إميــان ونفــاق وَمثَــل اإلميــان 

فيــه كمثــل القرحــة، َميُــّدها القــيح والــدم، فــأي  فيــه كمثــل البقلــة، ميــدها املــاء الطيــب، ومثــل النفــاق

  .)١(»املدّتني غلبت على األخرى غلبت عليه

  ت (من  ):٢٠: ٨وأهم صفات املنافقني اليت ذكرت يف هذه اآل
                                                             

  حليب) وقال أمحد شاكر أن إسناده صحيح. ٣/١٧) (١١١٤٦رواه أمحد يف مسنده () ١(



 
  - ١٥٧  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

﴿َوِمَن النَّاِس َمــْن يـَُقــوُل دعاء مع العمل والسلوك فيبطنون ماال يظهرون: عدم مطابقة القول واال .١

 ِ َِّ َو ِ  .]٨البقرة: ْليَـْوِم اْآلَِخِر َوَما ُهْم ِمبُْؤِمِنَني﴾[َآَمنَّا 

ـــ ــ ــ ـــــا َحنْ َــ ــــْم ِإمنَّ َّ َمَعُكـــ ـــــاُلوا ِإ ــــَياِطيِنِهْم قَــ ــ ــــْوا ِإَىل َشـ ــ ـــا َوِإَذا َخلَـ ــــاُلوا َآَمنَّــــ ــــوا قَـــ ــ ــِذيَن َآَمنُـ ـــ ـــوا الَّــ ــ ُن ﴿َوِإَذا َلُقــ

  .]١٧البقرة: ُمْستَـْهزُِئوَن﴾[

ــا َأَضــاَءْت َمــا اطنهم والختيــارهم طريــق الضــالل: ذاقوا اهلداية ولكن حرموا منها لفســاد بــو  .٢ ﴿فـََلمَّ

َُّ ِبُنورِِهْم َوتـَرََكُهْم ِيف ُظُلَماٍت َال يـُْبِصُروَن﴾[  .]١٧البقرة: َحْوَلُه َذَهَب ا

ْهلَُدى َفَما َرِحبَْت ِجتَارَتـُُهْم َوَما َكانُوا ُمْهَتِدينَ  ِ   .]١٦البقرة: ﴾[﴿ُأولَِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوا الضََّالَلَة 

 رفض النصح وفرص العودة للهداية: .٣

َا َحنُْن ُمْصِلُحوَن﴾[   .]١١البقرة: ﴿َوِإَذا ِقيَل َهلُْم ال تـُْفِسُدوا ِيف اَألْرِض َقاُلوا ِإمنَّ

ـــ  َّ َمَعُكـ ـــَياِطيِنِهْم َقــــاُلوا ِإ ــــْوا ِإَىل َشـ ـــا َوِإَذا َخَل ــــوا قَــــاُلوا َآَمنَّـ ـــِذيَن َآَمُن ــوا الـَّ ــــُن ﴿َوِإَذا َلُقــ َــــا َحنْ ْم ِإمنَّ

 .]١٣البقرة: ُمْستَـْهزُِئوَن﴾[

م على شيء: .٤ م وحيسبون أ  ال يعرتفون بعيو

 .]١٢البقرة: ﴿َأال إِنـَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن ال َيْشُعُروَن﴾[ 

ــَفَهاُء ﴿َوِإَذا ِقيَل َهلُْم َآِمُنوا َكَما َآَمَن النَّــاُس قَــاُلوا َأنـُــْؤِمُن َكَمــا َآَمــَن السُّــفَ   َهاُء َأال ِإنـَُّهــْم ُهــُم السُّ

 .]١٣البقرة: َوَلِكْن ال يـَْعَلُموَن﴾[

 نكبة انتكسوا إىل الضالل: ميكونون مع احلق فإذا أصابته .٥

َُّ لَــَذَهَب ِبَســْمِعِهْم َوأَْبَصــ  ارِِهْم ﴿ُكلََّما َأَضاَء َهلُْم َمَشْوا ِفيِه َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم قَاُموا َوَلْو َشاَء ا

ََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾[  .]٢٠البقرة: ِإنَّ ا

م حىت تتفاقم دون تطهري: .٦  إمهال أمراض قلو

َُّ َمَرًضا َوَهلُْم َعَذاٌب َألِيٌم ِمبَا َكانُوا َيْكِذبُوَن﴾[  َزاَدُهُم ا  .]١٠البقرة:﴿ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض فـَ

 االستهزاء والسخرية من أهل اإلميان: .٧

 .]١٢البقرة: أَنـُْؤِمُن َكَما َآَمَن السَُّفَهاُء َأال ِإنـَُّهْم ُهُم السَُّفَهاُء َوَلِكْن ال يـَْعَلُموَن﴾[﴿ 



  - ١٥٨  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

 احذر اخلذالن اإلهلي 

م.. إن   مــن علــى أنفســنا مــن الوقــوع يف صــفا س بعيــنهم نشــري إلــيهم و حنــن ال نتحــدث عــن أ

لوقــوع يف العقوبـــة اإلهليــة وهــي: اخلـــذالن احلــذر كــل احلـــذر يف إصــابة إحــدى خصـــاهلم ومــن مثََّ ا

 اإلهلي.

إذا رُِفــَع العــون اإلهلــي عــن العبــد وختلــى هللا عــز وجــل عــن عصــمته وقــع العبــد يف اخلــذالن وكــان  

 بداية اهلالك إن مل ينتبه ويتيقظ هلذه اخلصال.

ت اإلهلية ومدى خذالن هللا ألصحاب هذه األمراض:   انظر هلذه العقو

  َُّ  .]١٠البقرة:  َمَرًضا﴾[﴿فـََزاَدُهُم ا

ِِْم يـَْعَمُهوَن﴾[  َُّ َيْستَـْهِزُئ ِِْم َوَميُدُُّهْم ِيف طُْغَيا  .]١٥البقرة: ﴿ا

َُّ بُِنورِِهْم َوتـَرََكُهْم ِيف ظُُلَماٍت َال يـُْبِصُروَن﴾[   .]١٧البقرة: ﴿َذَهَب ا

 سًنا مع تــرك هــذا اخلــراب إن أخطر ما يكون عليه العبد هو خراب الباطن وإن بدا للناس ح

وهـــذه األمـــراض لســـنوات وســـنوات فتـــزداد أمـــراض القلـــوب وحتاصـــر العبـــد (وأحاطـــت بـــه 

مراضــه فيعــيش حالــة مــن الــوهم  ــد  ــل واألخطــر مــن ذلــك هــو عــدم شــعور العب ــه) ب خطيئت

واخلداع.. يظن نفسه مصلح وحيسب أنه على شيء فيعيش مستدرًجا دون أن يشعر لــذلك 

 البد من:

مــن كــل مظــاهر االخنــداع يف الــنفس مــن حــديث الــنفس وخواطرهــا أنــك علــى علــم أو الــتخلص  

 .]٨فاطر: فـََرَآُه َحَسًنا﴾[ ﴿زُيَِّن َلُه ُسوُء َعَمِلهِ على هدى 

ـــنون   ــ ـــنا حمسـ ـــيئون ولســـ ــ ــا مسـ ــــ ــة أنن ـــة الدائمــــ ـــــِن القناعـــ ـــُم ِمبَـ ــ ــَو َأْعلَـ ـــ ــُكْم ُهـ ــ ـــوا أَنـُْفَســ ــ ـ ــَال تـُزَكُّ ــ ﴿فَــ

 .]٣٢النجم:اتـََّقى﴾[

 منها.  يكلنا ألنفسنا طرفة عني أو أقله أالؤ ة هللا عز وجل كل حلظة ودعاالتعلق بعصم 

ن تكــون الســريرة الــيت يطلــع عليهــا هللا عــز وجــل خــري مــن العالنيــة الــيت يراهــا   االهتمــام دائًمــا 

 الناس.



 
  - ١٥٩  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 حلق وتردده يف اهلداية  ضرب مثالني للمنافق يف معرفته 

ــرََكُهْم  ﴿َمثـَُلُهْم َكَمَثِل الَّــِذيقال تعاىل:   ُ ِبنُــورِِهْم َوتـَ َّ ــا َأَضــاَءْت َمــا َحْولَــُه َذَهــَب ا رًا فـََلمَّ َ ْوَقَد  اْســتـَ

) َأْو َكَصيٍِّب ِمَن السََّماِء ِفيِه ١٨) ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم ال يـَْرِجُعوَن (١٧ِيف ظُُلَماٍت َال يـُْبِصُروَن (

ْلَكــاِفرِيَن ظُُلَماٌت َوَرْعٌد َوبـَْرٌق َجيَْعُلوَن َأَصا ِ َُّ حمُِيٌط  ِبَعُهْم ِيف َآَذاِِْم ِمَن الصََّواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت َوا

اَء ) َيَكاُد اْلبَـْرُق َخيَْطُف أَْبَصاَرُهْم ُكلََّمــا َأَضــاَء َهلـُـْم َمَشــْوا ِفيــِه َوِإَذا َأْظَلــَم َعلَــْيِهْم قَــاُموا َولَــْو َشــ١٩(

َُّ َلَذَهَب ِبَسْمِعِهمْ  ََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾[ ا  .]٢٠-١٧البقرة: َوَأْبَصارِِهْم ِإنَّ ا

 :"يقول ابن القيم يف "األمثال يف القرآن 

رً ومــثًال مائيًـــا ملـــا يف املـــاء والنـــار مـــن اإلضـــاءة ق"ُضــِرب للمنـــاف  ني حبســـب حـــاهلم مثلـــني مـــثًال 

احليــاة، وقــد جعــل هللا ســبحانه الــوحي الــذي واإلشــراق واحليــاة فــإن النــار مــادة النــور واملــاء مــادة 

) و(نــورًا  -القرآن -أنزل من السماء ا وهلذا مساه (روًحــا مــن أمــر متضمًنا حلياة القلوب واستنار

ــم دخلــوا يف اإلســالم  ــا وهــذا أل رًا لتضيء له وينتفع  دي به من نشاء)، إن املنافق استوقد 

رهــم فــإن النــار فيهــا اإلضــاءة فاستضــاءوا بــه ولكــنهم مل ينتفعــوا بــه فــ ذهب هللا بنــورهم ومل يقــل 

واإلحراق فذهب هللا مبا فيها من اإلضاءة وأبقى عليهم ما فيها من اإلحراق وتــركهم يف ظلمــات 

 .)١(ال يبصرون"

وهذا حال من أبصر مث عمى, وعرف مث أنكر.. وتعرف على اهلداية مث تركها.. وعرف احلــق 

  إليه عقوبة على فعله لذا فهم ال يرجعون...مث أعرض عنه.. فلن يرجع 

صحاب صيب وهو املطر الذي يصــوب   لنسبة إىل املثل املائي فشبههم  "وأما ذكر حاهلم 

أي ينــزل مــن الســماء فيــه ظلمــات ورعــد وبــرق فلضــعف بصــائرهم وعقــوهلم اشــتدت علــيهم 

ديده وأوامره ونواهيه وخطابه الذي يشبه الصــ واعق فحــاهلم كحــال زواجر القرآن ووعيده و

م مطــر فيــه ظلمــة ورعــد وبــرق فلضــعفه وخوفــه جعــل إصــبعيه يف أذنــه خشــية مــن  مــن أصــا

 .)٢(صاعقة تصيبه"

                                                             
  ٢األمثال يف القرآن، ابن قيم اجلوزية، ص )١(
  ٢األمثال يف القرآن، ابن قيم اجلوزية، ص) ٢(



  - ١٦٠  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

وهذا حال من كان احلق ثقيًال عليه ألن تكاليفه ال يطيقها، فيها مشقة عليه أو ألنه ألف وضــعه 

  هؤالء! على غري اهلدى واحلق وال حيب تغيري حاله.. فاحذر أخي أن نكون من

 :إن هذه األمثلة بعد ذكر تباين املوقف من هداية القرآن جتعلنا نقول  

ــد مــن احلــرية حــىت يقــع العبــد يف   إن عــدم اجلديــة يف اهلدايــة والوصــول إىل احلــق يســبب املزي

 الضالل وهو البديل اآلخر للهداية.

وإمنــا يعــرض  إن اهلداية يف القرآن قد بلغت حًدا مــن الوضــوح ال يــرتدد فيــه ذو قلــب ســليم، 

 عنه من ال قلب له، أو من كان يف قلبه مرض... نسأل هللا عز وجل أن ال نكون منهم.

  نًيا: دعوة الناس مجيًعا إىل احلق

ـــاىل:   ـــْم قــــــال تعـــ ــــــْبِلُكْم لََعلَُّكـــ ــــْن قـَ ـــِذيَن ِمــ ـــْم َوالَّـــ ــــِذي َخَلَقُكـــ ــــُم الَّــ ــــُدوا رَبَُّكــ ــاُس اْعبُــ ــ ــا النَّــ ﴿َ َأيـَُّهــــ

 .]٢١ البقرة:تـَتـَُّقوَن﴾[

خره؟   ولكن ملاذا الناس كلهم؟ وما هي عالقة أول القرآن 

  ـــذا القـــرآن، النـــاس مجيًعـــا فهـــم هـــدف يقـــول الشـــيخ الشـــعراوي: "النـــاس هـــم املخـــاطبون 

ــدن آدم  (صــلى هللا أول النــاس علــى األرض إىل رســول هللا دمحم  رســاالت الرســل مــن ل

 .عليه وسلم) 

حلـــديث أن هـــذا القـــرآن مرســـل إىل النـــاس  مث تلـــى ســـورة (النـــاس) ســـورة (البقـــرة) الـــيت بـــدأت 

هلدايتهم ليؤمنوا به مث تكلمت عن الناس وأصــنافهم الثالثــة مث توجهــت إىل عمــوم النــاس تــدعوهم إىل 

ــْبِلُكْم لَ عبادة هللا وحده ال شريك له  َعلَُّكــْم ﴿َ َأيـَُّها النَّاُس اْعبُــُدوا رَبَُّكــُم الَّــِذي َخَلَقُكــْم َوالَّــِذيَن ِمــْن قـَ

تـَُّقـــوَن﴾[ ، وبـــدأ ]٦النـــاس: ﴿ِمـــَن اْجلِنَّـــِة َوالنَّاِس﴾[، فـــانتهى املصـــحف بكلمـــة النـــاس ]٢١البقرة: تـَ

ــذا الكتــاب وهــو إعجــاز الــنظم  لكتــاب مث حــديث عــن النــاس وأصــنافهم واخــتالفهم يف اإلميــان 

  .)١(القرآين الذي ال ينفد وال يبلى"

  

                                                             
لد السابع والعشرين، ص) ١(   ١٧٣٩٢تفسري الشعراوي، ا



 
  - ١٦١  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 ٢٥: ٢١ت من العقيدة هي أساس دعوة الناس (اآل( 

ــا هــو أســاس دعــوة النــاس إىل اإلســالم.. كمــا يقــول د. منــري   ركا إن إقــرار عقيــدة ال إلــه إال هللا 

الغضــبان يف املــنهج احلركــي للســرية: "إن معــامل الــدعوة اجلديــدة واخلطــوط العريضــة األساســية هلــذا 

 الدين هي:

 اإلميان  الواحد. 

 .) (ملسو هيلع هللا ىلصاإلميان برسول هللا  

ليوم اآلخر   .)١(اإلميان 

إن القــرآن املكــي ظــل يغــرس هــذه القاعــدة األساســية، مث جــاءت ســورة البقــرة يف بــدايتها لتؤكــد  

 عليها وهي أن أساس دعوة الناس يف هذه احلياة هو إقرار عقيدة التوحيد.

ت اخلمس تسمع منها نداًء قوً موجًها إىل ال   عامل كله بثالثة مطالب:ويقول الدكتور دراز: "اآل

﴿َ أَيـَُّها النَّاُس اْعبُــُدوا رَبَُّكــُم الَّــِذي َخَلَقُكــْم َوالَّــِذيَن ِمــْن أن ال تعبدوا إال هللا وال تشركوا به شيًئا  )١

 .]٢١البقرة: قـَْبِلُكْم لََعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن﴾[

ُتْم ِيف رَيْــبٍ  أن أمنوا بكتابه الذي نزله على عبده  )٢ َ فَــْأُتوا ِبُســورٍَة  ﴿َوِإْن ُكنـْ ِممَّــا نـَزَّْلَنــا َعلَــى َعْبــِد

 .]٢٣البقرة: ِمْن ِمْثِلِه﴾[

ــِر الَّــِذيَن َآَمنُــوا َوَعِملُــوا الصَّــاِحلَاِت َأنَّ َهلـُـْم َجنَّــاٍت أن اتقوا أليم عذابه، وابتغــوا جزيــل ثوابــه  )٣ ﴿َوَبشِّ

ْبــُل َوأُتُــوا بِــِه َجتِْري ِمْن َحتِْتَهــا اْألَنْـَهــاُر ُكلََّمــا ُرزِقُــوا ِمنْـ  َهــا ِمــْن َمثـَـَرٍة رِْزقًــا قَــاُلوا َهــَذا الَّــِذي ُرزِقْـنَــا ِمــْن قـَ

ًا َوَهلُْم ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطهََّرٌة َوُهــْم ِفيَهــا َخالِــُدوَن﴾[ ﴿فَــاتـَُّقوا النَّــاَر الَّــِيت َوُقوُدَهــا ، ]٢٥البقرة: ُمَتَشاِ

 .]٢٤البقرة: النَّاُس َواحلَِْجارَُة﴾[

  .)٢(ه املطالب الثالثة هي: األركان الثالثة للعقيدة اإلسالميةوهذ

  

  
                                                             

  ٤١غضبان, صاملنهج احلركي للسرية النبوية, منري ال )١(
  ١٧٨النبأ العظيم، دمحم عبد هللا دراز، ص) ٢(



  - ١٦٢  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

 

﴿َوِإْذ قَـــاَل رَبُّـــَك لِْلَمَالِئَكـــِة ِإّينِ َجاِعـــٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفـــًة قَـــاُلوا َأَجتَْعـــُل ِفيَهـــا َمـــْن قـــال تعـــاىل:  

ـــ ـــا َال يـُْفِســــُد ِفيَهـ ــــُم َمــ ـــاَل ِإّينِ َأْعَل ــَك قَــ ـــدُِّس لَــ ـــِدَك َونـَُقــ ـــبُِّح ِحبَْمـ ـــُن ُنَسـ ا َوَيْســـــِفُك الــــدَِّماَء َوَحنْــ

 .]٣٠البقرة: تـَْعَلُموَن﴾[

وذريتــه مــن بعــده خيلــف بعضــهم بعًضــا قــرً  أوكل هللا عز وجــل اخلالفــة يف األرض آلدم  

وظيفــة رئيســية وهــي: "عبوديــة هللا  بعد قرن، وجيًال بعد جيل وأساس هذه اخلالفة هو حتقيــق

ـــْبِلُكْم عــز وجــل ال شــريك لــه"  ــْن قـَ ــْم َوالـَّـِذيَن ِم ــا النَّــاُس اْعبُـــُدوا رَبَُّكــُم الـَّـِذي َخَلَقُك ﴿َ أَيـَُّه

ـــوَن﴾[ ــــ ُقــ ــْم تـَتـَّ ــــ ـــ ـــــاىل: ]٢١البقرة: َلَعلَُّك ــ ــ ـــال تع ــ ــ ــَس ِإالَّ ، قــ ــ ــ ـــ ْن ـــنَّ َواْإلِ ـــ ــ ـــُت اْجلِـ ـــ ـــ ـــا َخَلْق ــ ــ ــ ﴿َوَم

تلِيَـْعُبُدوِن﴾[  .]٥٦: الذار

  وكان من مستلزمات هذا االستخالف:

تكرمي هذا املخلوق اجلديد على سائر املخلوقات بعقل يستطيع أن يصــل إىل معرفــة ربــه ســبحانه  

 وتعاىل لدرجة مل يصل إليها خملوق من قبل.

ــا اخلليفــة اجلديــد وتعينــه علــى وظيفتــه   ﴿ُهــَو الَّــِذي َخَلــَق تســخري األرض وكــل مــا عليهــا لينتفــع 

يًعا﴾[َلكُ   .]٢٩البقرة: ْم َما ِيف اَألْرِض مجَِ

ختيــري اخلليفــة يف أداء وظيفــة العبوديــة فهــو خملــوق مــن طــني وروح وهــذه هــي طبيعــة اختالفــه عــن  

املالئكة اليت خلقت من روح فقط ولذا فهم عبيــد مربوبــون  ال يعصــون هللا عــز وجــل طرفــة عــني 

َِْمرِ  ْلَقْوِل َوُهْم  ِ  .]٢٧األنبياء: ِه يـَْعَمُلوَن﴾[﴿َال َيْسِبُقونَُه 

ويقــول الشـــيخ ســـيد قطــب رمحـــه هللا عـــن وظيفــة اخلالفـــة يف األرض: "فإنـــه حــني يقـــوم اإلنســـان  

ن خيلــص عبوديتــه  وخيلــص مــن العبوديــة  خلالفــة عــن هللا يف أرضــه علــى وجههــا الصــحيح: 

، وأن حيكــم شــريعة هللا لغــريه, وأن حيقــق مــنهج هللا وحــده ويــرفض االعــرتاف بشــرعية مــنهج غــريه

لقيم واألخالق الــيت قررهــا هللا لــه  وحدها يف حياته كلها وينكر حتكيم شريعة سواها، وأن يعيش 

 ويسقط القيم واألخالق املدعاة.



 
  - ١٦٣  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ن يتعــرف بعــد ذلــك كلــه علــى النــواميس الكونيــة الــيت أودعهــا هللا هــذا الكــون املــادي،  مث 

هـــا ويســتخدمها يف ترقيــة احليــاة، ويف اســت ــا الــيت أودعهــا هللا إ نباط خامـــات األرض وأرزاقهــا وأقوا

لقــدر الــذي  وجعل تلك النواميس الكونية أختامها، ومــنح اإلنســان القــدرة علــى فــض هــذه األختــام 

خلالفــة يف األرض علــى عهــد هللا وشــرطه، ويصــبح وهــو يفجــر  يلــزم لــه يف اخلالفــة، أي حــني يــنهض 

ة اخلــام، ويقــيم الصــناعات املتنوعــة ويســتخدم مــا تتيحــه لــه كــل اخلــربات ينــابيع الــرزق، ويصــنَّع املــاد

نًيــا" يقــوم  رخيــه كلــه... حــني يصــبح وهــو يصــنع هــذا كلــه "ر الفنيــة الــيت حصــل عليهــا اإلنســان يف 

يومئذ يكون هذا اإلنسان كامل احلضارة، ويكون هــذا  -عبادة  -خلالفة عن هللا على هذا النحو

تمع قد بلغ فــال يســمى يف اإلســالم حضــارة... وقــد  -وحــده -قمة احلضارة, فأما اإلبــداع املــادي ا

نُــوَن ِبُكــلِّ رِيــٍع َآيَــًة تـَْعبَـثُــوَن (ذكر هللا من هذا اإلبداع املادي يف معــرض وصــف اجلاهليــة  بـْ ) ١٢٨﴿أَتـَ

ـــُدوَن ( ــــْم َختْلُـــ ــــاِنَع َلَعلَُّكــ ـــُذوَن َمَصــ ــُتْم َبطَ ١٢٩َوتـَتَِّخـــ ــارِيَن () َوِإَذا َبَطْشــــ ــُتْم َجبَّــــ ََّ ١٣٠ْشــــ ـــاتـَُّقوا ا ــ ) فَـ

  .)١( ]١٣١-١٢٧الشعراء: َوَأِطيُعوِن﴾[

إذن الوظيفة األوىل للخليفــة ليســت إقامــة املصــانع وإنشــاء اجلســور وشــق الــرتُع وإطالــة البنيــان..  

 شريك إن الوظيفة األوىل خلليفة هللا يف أرضه هي: إقامة العبودية  وإقرار احلاكمية  وحده ال

 له وفق شرعه سبحانه وتعاىل.

يت احلضارة املادية  ا مث  سبا ليــة هلــا فمــع حتقيــق مع األخذ  نية و وعمارة األرض كوظيفة 

لتبعية  ﴿َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى َآَمُنوا َواتـََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن املسلمون لألوىل ستتحقق الثانية 

ْجنِيــَل َوَمــا أُنْــِزَل ِإلَــْيِهْم ، قال تعــاىل: ]٩٦األعراف: َماِء َواْألَْرِض﴾[السَّ  ﴿َولَــْو أَنـَُّهــْم َأقَــاُموا التـَّــْورَاَة َواْإلِ

  .]٦٦املائدة: ِمْن َرِِّْم َألََكُلوا ِمْن فـَْوِقِهْم َوِمْن َحتِْت َأْرُجِلِهْم﴾[

  وقفات مع آدم اخلليفة األول 

 ]٣٤البقرة: ﴿َأَىب َواْسَتْكبَـَر وََكــاَن ِمــَن اْلَكــاِفرِيَن﴾[: كانت من إبليس وهي أول معصية ارتكبت 

 والسبب: النفس، واملرض هو الكرب.

                                                             
  ١١٥معامل يف الطريق، سيد قطب، ص) ١(



  - ١٦٤  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

 املعصية هبوط وسفول بعد قرب وعلو 

 ]﴾ٌّ٣٦البقرة: ﴿َوقـُْلَنا اْهِبُطوا بـَْعُضُكْم ِلبَـْعٍض َعُدو[. 

 ]﴾يًعا َها مجَِ  .]٣٨البقرة: ﴿قـُْلَنا اْهِبُطوا ِمنـْ

﴿ فـَتَــاَب َعَلْيــِه إِنَّــُه ُهــَو التوبة رزق من هللا عز وجل وتوفيق وإهلام منه سبحانه وتعــاىل قــال تعــاىل:  

  . ]٣٧البقرة: التـَّوَّاُب الرَِّحيُم﴾[

اَال رَبـَّنَــا ظََلْمَنــا أَنْـُفَســَنا قَــ﴿وقيــل يف تفســري ابــن كثــري أن هــذه الكلمــات مفســرة بقولــه تعــاىل: 

  . ]٢٣األعراف: لََنا َوتـَْرَمحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِيَن﴾[ َوِإْن ملَْ تـَْغِفرْ 

ذن هللا بتفصيل ما أمجلته هنا سورة (البقــرة) يف معصــية إبلــيس وإغوائــه   ستأيت سورة (األعراف) 

 .آلدم 

وبقـــي أن نتعـــرف علـــى اســـم هللا عـــز وجـــل (العلـــيم احلكـــيم) والـــذي بـــرز هنـــا يف هـــذا املقطـــع مث  

 ذن هللا عن منازلنا األوىل والشوق للعودة إليها.نتحدث 



 
  - ١٦٥  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 

﴿َوِإْذ قَـــاَل رَبُّـــَك لِْلَمَالِئَكـــِة ِإّينِ َجاِعـــٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفـــًة قَـــاُلوا َأَجتَْعـــُل ِفيَهـــا َمـــْن قـــال تعـــاىل: 

ــا َوَيْســِفُك الــدِّمَ  ــا َال تـَْعَلُمــوَن (يـُْفِســُد ِفيَه ــُم َم ــاَل ِإّينِ َأْعَل ــَك َق ــدُِّس َل ــِدَك َونـَُق ــُن ُنَســبُِّح ِحبَْم ) ٣٠اَء َوَحنْ

َِْمسَاِء َهُؤَالِء ِإْن   ُتْم َصــاِدِقَني (َوَعلََّم َآَدَم اْألَْمسَاَء ُكلََّها مثَُّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمَالِئَكِة فـََقاَل َأْنِبُئوِين  ) ٣١ُكنـْ

َنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم اْحلَِكيُم﴾[ َقاُلوا   .]٣٢-٣٠البقرة: ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتـَ

ت حول سؤال املالئكة عــن احلكمــة مــن خلــق خملــوق يفســد يف   يقول ابن كثري يف تفسري هذه اآل

االعــرتاض علــى هللا  األرض ويســفك الــدماء فقــال رمحــه هللا: "وقــول املالئكــة هــذا لــيس علــى وجــه

ــة يف ذلـــك،  ــتعالم واستكشـــاف عـــن احلكمـ ــا هـــو ســـؤال اسـ وال علـــى وجـــه احلســـد لبـــين آدم وإمنـ

يقولون:  ربنا ما احلكمة يف خلق هؤالء مع أن منهم مــن يفســد يف األرض ويســفك الــدماء؟ فــإن  

لســؤال: كــان املــراد عبادتــك فــنحن (نســبح حبمــدك ونقــدس لــك)، قــال هللا تعــاىل جميًبــا عــن هــذا ا

علــى  -(قــال إين أعلــم مــاال تعلمــون) أي: إين أعلــم مــن املصــلحة الراجحــة يف خلــق هــذا الصــنف

ماال تعلمون أنتم فــإين ســأجعل فــيهم األنبيــاء وأرســل فــيهم الرســل ويوجــد  -املفاسد اليت ذكرمتوها

والعلمــاء  فــيهم الصــديقون والشــهداء، والصــاحلون والعبــاد والزهــاد واألوليــاء، واألبــرار واملقربــون،

، )١(العــاملون واخلاشــعون، واحملبــون لــه تبــارك وتعــاىل املتبعــون رســله صــلوات هللا وســالمه علــيهم"

ــا أم  ً هلــم هــل يعرفو تعليمه سبحانه وتعاىل آدم ألمساء األشياء كلها عرضــها علــى املالئكــة امتحــا

ــا إنـــك أنـــت العلـــيم ا ــا علمتنـ ــم لنـــا إال مـ ــيم) أي: "ننزهـــك مـــن ال؟ فقـــالوا: (ســـبحانك ال علـ حلكـ

ه فضــًال منــك  االعــرتاض منــا عليــك وخمالفــة أمــرك ال علــم لنــا بوجــه مــن الوجــوه إال مــا علمتنــا إ

وجــوًدا إنــك أنــت العلــيم احلكــيم، العلــيم أي: الــذي أحــاط علًمــا بكــل شــيء فــال يغيــب عنــه وال 

كــيم أي: مــن لــه يعــزب عنــه مثقــال ذرة يف الســموات واألرض وال أصــغر مــن ذلــك وال أكــرب، واحل

ــوا بعلــــم هللا وحكمتــــه  ــا مــــأمور. واعرتفــ ــا خملــــوق وال يشــــذ عنهــ ــيت ال خيــــرج عنهــ ــة الــ احلكمــــة التامــ

  .)٢(وقصورهم عن معرفة أدىن شيء"

                                                             
  ٩٣خمتصر تفسري ابن كثري, عمدة التفسري, حتقيق أمحد شاكر, ص) ١(
  ٢٩تيسري الكرمي الرمحن يف شرح كالم املنان، الشيخ السعدي، ص) ٢(



  - ١٦٦  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

  مسه العليم احلكيم، كأول امسني مــن أمســاءه احلســىن يف ســورة البقــرة، وســبحانه وسبحان من أتى 

لتعــرف علــى اســم هللا: (العلــيم), واســم هللا: من جعل عليهما مدار السورة كلها. فهيا نتشــ رف 

(احلكيم) ومعرفة مــا هــي الصــلة بينهمــا؟ فــإن أشــرف العلــوم أن تعــرف هللا ويليهــا العلــوم املوصــلة 

 إىل هللا وكالمها يف القرآن الكرمي.

 ويقول ابن القيم يف نونيته:  

ــــذي ـــ ــ ــ ــ ــ ل ـــا  ــ ــ ــ ـــ ــ ــــاط علًمـ ــــ ــ ــ ــ ــــيم أحـ ــــ ــ ــ ــ ــــو العلـ ــ ــ ـــ   وهــــ
  

ـــالن ــــ ــ ـــ ــــن إعـــ ــ ــ ــ ــ ــر ومـــ ــ ـــ ــــ ــ ـــن ســ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــون مـ ــ ــ ـــ ــ   يف الكــ
  

ـــل ـــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــبحانه وبكــ ـــ ــــ ــــ ــ ـــ ــه ســــ ــــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــيء علمـ ــــ ــــ ــ ـــ ــــ ــ   شــ
  

ـــيان ــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ـــيس ذا نســـ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــيط ولـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــــو احملــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ   فهــ
  

ــا ــ ــــ ــ ـــًدا ومـــ ــ ــ ــــ ــون غــ ــ ـــ ــ ــ ــــا يكــ ــــ ــ ــم مـــ ــــ ـــ ــ ــ ـــذاك يعل ــ ــ ــ ــ   وكــ
  

ـــــود يف ذا اآلن ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ــان واملوجـــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــ ـــ ــــد كـــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ   قـ
  

ـــو ــ ــ ــــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــــن لــــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــٌر مل يكــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــــ ــ ـــذاك أمــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــ   وكــــ
  

ــــان ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــون ذا إمكــ ــ ـــ ــــ ــــ ــ ـــف يكــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــــان كيـ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ   كـ
  

ــيقن أن هللا هــو العلــيم   ــن يســتقيم اإلنســان علــى أمــر هللا ويستســلم لــه وينقــاد لشــرعه إال إذا ت ل

دمحم راتب النابلسي يف شرح اسم هللا العليم: "ألنك إذا أيقنت أن هللا هو احلكيم، يقول الدكتور 

ظــواهر األمــور وبواطنهــا ويعلــم ســرَّك وجهــرك، يــراك يف خلوتــك ويف جلوتــك، يف حضــرك بالعليم 

ويف سفرك، يعلم نياتك كلها، يعلم ما يدور يف خلدك، ما جرى يف نفسك، ما تتمناه ومــا تصــبو 

 .)١(أيقنت أن هللا يعلم لزمت جانب االستقامة" إليه وما تشتهيه، إذا

كمــا يقــول يف شــرح اســم هللا احلكــيم: "احلكــيم هــو الــذي يتنــزه عــن ِفعــل مــا ال ينبغــي، يعــين هــو  

ملكــان املناســب وأن كــل  لقــدر املناســب ويف الوقــت املناســب و الــذي يضــع الشــيء املناســب 

شــيء أراده هللا وقــع, وإن أفعالــه تتعلــق شــيء وقــع يف هــذا الكــون أراده هللا عــز وجــل, وأن كــل 

خلري املطلق بعباده"  .)٢(حلكمة املطلقة، وأن حكمته املطلقة تتعلق 

                                                             
لد األول، صموسوعة أمساء هللا احلسىن, د. دمحم راتب ا) ١(   ٢٥٧لنابلسي, ا
لد األول، ص) ٢(   ٤٣١، ٤١٩موسوعة أمساء هللا احلسىن، د. دمحم راتب النابلسي، ا



 
  - ١٦٧  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  ــه نســيان وحيــيط بكــل شــيء علًمــا، يقــول هللا عــز وجــل علمــه مطلــق ال يســبقه جهــل وال يعقب

عــامل العلــوي الشيخ السعدي يف شرح نونية ابن القيم أمســاء هللا احلســىن: "وعلمــه حمــيط جبميــع ال

والسفلي ال خيلو عن علم مكان وال زمان فهو يعلم الغيب والشهادة والظــاهر والبــاطن واجللــي 

ــه املاضــــي  ــى علمــــه غفلــــة وال نســــيان ويســــتوي يف علمــ ــى، وال يطــــرأ علــ ــي والســــر وأخفــ واخلفــ

ا واحلاضر واملستقبل فهو يعلم ما سيكون مستقبًال كما يعلم ما قد كان يف املاضي وكما يعلم م

هو كائن اآلن فاألشياء كلها حاضرة لديه وهو يعلم الكيفيات اليت ستكون عليها األشياء قبــل 

ــون وجــــوده يف عــــامل  ــى أي كيفيــــة يكـ ــو وجـــد فعلــ ــياء لــ ــد مــــن األشـ ــيعلم مـــا مل يوجــ ــا، فــ وجودهـ

 .)١(األعيان"

إلميــان هلــم قــوًال  وعندما طمــع املؤمنــون يف إميــان اليهــود بكتــاب هللا وقــد تظــاهر بعــض اليهــود 

م أطلــع هللا عــز وجــل العلــيم  املــؤمنني مباضــي  -ببــواطن األمــور -لســنتهم مــا لــيس يف قلــو

اليهــود يف حتريــف كتــبهم والــذي ال يعرفــه املؤمنــون كمــا أعلمهــم مبــا يــدور يف ســرائرهم إذا خــال 

َذا َخــَال بـَْعُضــُهْم ِإَىل بـَْعــٍض ﴿َوِإَذا لَُقــوا الَّــِذيَن َآَمنُــوا قَــاُلوا َآَمنَّــا َوإِ بعضهم إىل بعض، قال تعاىل: 

َُّ َعَلْيُكْم لُِيَحاجُّوُكْم بِــِه ِعْنــَد رَبُِّكــْم أَفَــَال تـَْعِقلُــوَن ( َتَح ا ثُونـَُهْم ِمبَا فـَ ) َأَوَال يـَْعَلُمــوَن ٧٦َقاُلوا َأُحتَدِّ

ََّ يـَْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يـُْعِلُنوَن﴾[   .]٧٧البقرة: َأنَّ ا

عــز وجــل العلــم لذاتــه، فهــو يعلــم كــل غيــب ُمطلــع علــى مجيــع أحــوال خلقــه، فــا عــز أثبــت هللا  

، لــذلك ]٢٥٥البقــرة: ﴿يـَْعَلُم َما بـَْنيَ أَيْــِديِهْم َوَمــا َخْلَفُهْم﴾[وجل يستوي عنده املشهد والغيب 

هــا على كل عباده االمتثال ألوامره واجتناب نواهيه فإن أعماهلم غري مغفول عنها بل جمازون علي

ْعَملُـــوَن﴾[أمت اجلـــزاء  ـــا تـَ َُّ ِبَغاِفـــٍل َعمَّ فســـبحانه وتعـــاىل أشـــهد عبـــاده علـــى  ]٨٥البقرة: ﴿َوَمـــا ا

﴿َوَال حيُِيطُــوَن ِبَشــْيٍء ِمــْن قصــور علمهــم وأذن هلــم يف العلــم بقــدر حمــدد مبــا شــاء ســبحانه وتعــاىل 

َُّ ِبُكـــلِّ َشـــْيٍء ﴿َواتـَُّقـــ، قـــال تعـــاىل: ]٢٥٥البقرة: ِعْلِمـــِه ِإالَّ ِمبَـــا َشـــاَء﴾[ َُّ َوا ــُم ا ََّ َويـَُعلُِّمُكـ وا ا

  .]٢٨٢البقرة: َعِليٌم﴾[

                                                             
  )١١٦, ١١٥/ ١منت القصيدة النونية وشرحها () ١(



  - ١٦٨  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ــاَب َواحلِْْكَمــَة َويـَُعلُِّمُكــْم َمــا َملْ فســبحانه وتعــاىل علمنــا مــن جهــل وهــدا مــن ضــالل  ﴿َويـَُعلُِّمُكــُم اْلِكَت

ْعَلُموَن﴾[   .]١٥١البقرة: َتُكونُوا تـَ

سم هللا (ا لعليم) يرفع مستوى تقوى هللا يف قلبه ويف ضمريه ففــي قولــه تعــاىل: ومعرفة العبد 

ــْوال َمْعُروفًــا َوال تـَعْ عَ ﴿ َُّ أَنَُّكــْم َســَتْذُكُرونـَُهنَّ َوَلِكــْن ال تـَُواِعــُدوُهنَّ ِســرا ِإالَّ َأْن تـَُقولُــوا قـَ زُِمــوا ُعْقــَدَة ِلــَم ا

ُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلُه وَ  ََّ َغُفــوٌر النَِّكاِح َحىتَّ يـَبـْ ََّ يـَْعَلُم َما ِيف أَنـُْفِسُكْم فَاْحــَذُروُه َواْعَلُمــوا َأنَّ ا اْعَلُموا َأنَّ ا

ا مــع حتــرمي  ]٢٣٥البقــرة: َحِليٌم﴾[ لتعــريض هلــا يف مــدة عــد واآليــة تبــيح النكــاح مبــن تــوىف زوجهــا 

لزواج منها، فــال حيــل النكــاح التصريح به، ففي النفوس داٍع قوي إليه وكذا يضمر اإلنسان يف نفسه ا

  منها حىت تنقضي العدة لذلك تعترب هذه اآلية دعوة لتقوى هللا العليم مبا يف النفوس واحلذر منه.

ارتبط اسم هللا (العليم) يف ســورة البقــرة مــع امســه تعــاىل (الواســع) ليعطــي لنــا معــىن: أن ســعة فضــله  

ــوا ــاعفاته لألجـــر والثـ ـــل عطـــاءه ومضـ ـــاتكم ســـبحانه وتعـــاىل وجزي ــرائركم وني ــرتبط بعلـــم هللا لسـ ب يـ

َِّ  واملســتحق هلــذا الفضــل الواســع واجلزيــل، قــال تعــاىل:  ــِبيِل ا ــَواَهلُْم ِيف َس ــوَن َأْم ــُل الَّــِذيَن يـُْنِفُق ﴿َمَث

َُّ ُيَضـــاِعُف ِلَمـــْن يَ  ـــُة َحبَّـــٍة َوا بُـَلٍة ِمَئ َُّ َواِســـٌع َكَمثَـــِل َحبَّـــٍة َأنْـبَـَتـــْت َســـْبَع َســـَناِبَل ِيف ُكـــلِّ ُســـنـْ َشـــاُء َوا

ــاىل: ]٢٦١البقـــرة: َعِليٌم﴾[ ـــدُُكْم ، قـــال تعـ َُّ يَِع ــاِء َوا ْلَفْحَشـ ِ ــرُُكْم  َُْمـ ـــَر َو ـــدُُكُم اْلَفْق ــْيطَاُن يَِع ـ ﴿الشَّ

َُّ َواِســٌع َعِليٌم﴾[ أي: واســع الصــفات كثــري اهلبــات علــيم مبــن  ]٢٦٨البقــرة: َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضًال َوا

 ملضاعفة من العاملني وعليم مبن هو أهل فيوفقه لفعل اخلريات وترك املنكرات.يستحق ا

وارتــبط اســم هللا (العلــيم) يف ســورة البقــرة مــع امســه تعــاىل (الســميع) ليعطــي لنــا معــىن: أن إطالعــه  

يرجــون نصــره وحفظــه وقبــول أعمــاهلم ليســتجيب لرجــائهم حينمــا وهــم سبحانه وتعــاىل علــى عبــاده 

ــَراِهيُم اْلَقَواِعــَد بوله واليت ال يعلمها إال السميع العليم قال تعــاىل: يستوفون شروط ق ﴿َوِإْذ يـَْرفَــُع ِإبـْ

ـــِميُع اْلَعِليُم﴾[ ـــَت السَّ ، قـــال تعـــاىل: ]١٢٧البقـــرة: ِمـــَن اْلبَـْيـــِت َوِإْمسَاِعيـــُل رَبـََّنـــا تـََقبَّـــْل ِمنَّـــا ِإنَّـــَك أَْن

َِّ َواْعَلُموا يٌع َعِليٌم﴾[ ﴿َوَقاِتُلوا ِيف َسِبيِل ا ََّ مسَِ  .]٢٤٤البقرة: َأنَّ ا

وارتبط اسم هللا (العليم) يف سورة البقرة بفعل العباد للخريات ليؤكد لنا أنه مهمــا َصــُغَر ِفعــل اخلــري  

ً وُمطَِّلع على نيته ولن يضيع أجره أو مينعــه  إلحسان إحسا فإن هللا عز وجل عليم بفاعله جمازيه 

ــه  ــا تَـ شــيء هــو ل َ ُأوِيل ﴿َوَم ــوِن  ــَوى َواتـَُّق ــَر الــزَّاِد التـَّْق ــِإنَّ َخيـْ ــَزوَُّدوا َف َُّ َوتـَ ــُه ا ــْن َخــْريٍ يـَْعَلْم ــوا ِم ْفَعُل



 
  - ١٦٩  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــاِب﴾[ ــاَمى َواْلَمَســاِكِني ، ]١٩٧البقرة: اْألَْلَب َت ــَرِبَني َواْليَـ ــَدْيِن َواْألَقْـ ــْن َخــْريٍ َفِلْلَواِل ــُتْم ِم ــا َأنـَْفْق ــْل َم ﴿ُق

ََّ بِِه َعِليٌم﴾[َواْبِن السَِّبي  .]٢١٥البقرة: ِل َوَما تـَْفَعُلوا ِمْن َخْريٍ َفِإنَّ ا

ســم هللا (العلــيم)  حصــلت لــه: املراقبــة واالســتقامة علــى أوامــر هللا وتقــوى هللا يف ســره   ومــن تعبــد 

 وضمريه وعالنيته وحاضره وطاعته سبحانه وتعاىل واجتناب نواهيه واالمتثال ألوامره.

ايــة التمــام ومهــا: احلُكــم وأمــا امســه ت  عــاىل (احلكــيم) فمتضــمن لوصــفني كــل منهمــا غايــة الكمــال و

واإلحكــام كمــا يقــول الشــيخ الســعدي يف شــرح القصــيدة النونيــة البــن القــيم: "احلُكــم إمــا شــرعي 

نــه: خطــاب هللا  تكليفي وإما كوين قدري فاحلكم الشرعي التكليفي الذي يعرفــه علمــاء األصــول 

عمــــ ــمونه إىل واجــــب املتعلــــق  ــري ويقســ ــدب أو التخيــ ــى ســــبيل االقتضــــاء أو النــ ال املتكلفــــني علــ

رادتــه الدينيــة الشــرعية ويتنــاول كــل مــا   ومنــدوب وحمــرم ومكــروه ومبــاح فهــذا احلكــم هــو متعلــق 

وقــد جــاءت  )١(كلف هللا به عباده على ألسنة رســلهم علــيهم الصــالة والســالم مــن أفعــال وتــروك"

لتكليفــات الشــرعية يف صــيغة (كتــب علــيكم...) مــع األوامــر املباشــرة مثــل سورة البقــرة بعشــرات ا

ُتْم ُمْؤِمِنَني﴾[  .]٢٧٨البقرة: ﴿َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرَِّ ِإْن ُكنـْ

﴿بَــِديُع "وأما حكم كوين قدري يتعلق بكل ما شاء هللا كونه ممــا ســبق بــه قــدره كمــا يف قولــه تعــاىل:  

َا يـَُقــوُل لَــُه ُكــْن فـََيُكــوُن﴾[السََّماَواِت َواَألْرِض  واحلكــم الشــرعي  ]١١٧البقرة: َوِإَذا َقَضى َأْمًرا َفِإمنَّ

 يتعلق مبا حيبه هللا ويرضاه دائًما.

هيًــا ُمتعَّبــًدا عبــاده مبــا يشــاء،  ومل خيل عنه الوجود يف وقت من األوقــات بــل مل يــزل هللا آمــًرا 

قامته يف مجيع األزمان" فاحلكم الشرعي هو أمره الديين الذي بعث به   .)٢(رسله وأمرهم 

لعدل واإلحسان فأفعاله كلها يف خلقه دائرة بني الرمحة   وأما حكمه الكوين فهو قضاؤه يف خلقه 

فقضــاؤه ســبحانه حــق كلــه وعــدل كلــه ومرضــي كلــه، قــال تعــاىل:  ،والعــدل ةوالفضــل وبــني احلكمــ

ُلوا َوَلِكنَّ  تـَ َُّ َما اقْـتـَ ََّ يـَْفَعُل َما يُرِيُد﴾[ ﴿َوَلْو َشاَء ا فلــو شــاء هللا عــز وجــل جلمــع  ]٢٥٣البقرة: ا

ــه املوجــب  ــني خلق ــى اهلــدى فمــا اختلفــوا، ولــو شــاء هللا أيًضــا بعــدما وقــع االخــتالف ب ــاس عل الن

                                                             
  ١٩٠, ١٨٩ص - الشيخ السعدي –كتاب شرح: أمساء هللا احلسىن البن القيم اجلوزية   ) ١(
  نفس املصدر السابق) ٢(



  - ١٧٠  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ن األمور على ما أراد يتصــرف يف مجيــع األســباب  لالقتتال ما اقتتلوا، ولكن حكمته اقتضت جر

ا وأنــه إن  شــاء أبقاهــا وإن شــاء منعهــا، وكــل ذلــك تبــع حلكمتــه وحــده فإنــه فعــال ملــا يريــد ملســببا

 .)١(فليس إلرادته ومشيئته معارض وال معاون

حلـــق   وحكمــة هللا نـــوعني: يف خلقــه، ويف شـــرعه وأمــره، فأمـــا احلكمـــة يف خلقــه فإنـــه خلــق اخللـــق 

حسن نظام ورتبها أكمــل ت رتيــب وأعطــى كــل خملــوق ومشتمًال على احلق فخلق املخلوقات كلها 

فــال يــرى أحــد يف خلقــه  ]٤٩القمر: َّ ُكــلَّ َشــْيٍء َخَلْقنَــاُه ِبَقــَدٍر﴾[إِ ﴿خلقه الالئــق بــه قــال تعــاىل: 

خلــًال وال نقًصــا وال فطــورًا ولــو اجتمعــت عقــول اخللــق مــن أوهلــم إىل آخــرهم ليقرتحــوا مثلمــا خلــق 

واالنتظـــام واإلتقـــان مل يقـــدروا وأىن هلـــم الـــرمحن أو مـــا يقـــارب مـــا أودعـــه يف الكائنـــات مـــن احلســـن 

، ]٥٠ه:طــ﴿رَبـَُّنا الَِّذي َأْعَطى ُكــلَّ َشــْيٍء َخْلَقــُه مثَُّ َهَدى﴾[القدرة على شيء من ذلك قال تعاىل: 

يقول الدكتور النابلسي: "وأنت ُعد إىل جســمك، فالــدم الــذي تنــبض بــه عروقــك فيــه ملــح بنســبة 

أللف إىل مثانية، إذا قلت  ت وميــوت اإلنســان، وإذا سبعة  النســبة عــن هــذا الــرقم تــنكمش الكــرَّ

ــة؟ الفضــل  عــز وجــل احلكــيم يف  بت ــدم  ت، فمــن جعــل نســبة امللــح يف ال زادت تنفجــر الكــر

 .)٢(خلقه"

وهو سبحانه وتعاىل احلكــيم يف خلقــه الــذي خلــق حشــرة أصــغر مــن البعوضــة وجعلهــا تعــيش 

ــف جســـــم البعوضـــــة  ــوم بتنظيـــ ـــا لتقـــ ـــا ﴿إِ فوقهــ ــِرَب َمـــــَثًال َمـــــا بـَُعوَضـــــًة َفَمــ ــَتْحِيي َأْن َيْضـــ ََّ َال َيْســـ نَّ ا

  .]٢٦البقرة: فـَْوقـََها﴾[

هــو: احلكمــة يف شــرعه وأمــره فإنــه تعــاىل شــرع الشــرائع وأنــزل الكتــب  -والنــوع الثــاين مــن احلكمــة 

هــذا؟  وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه فأي حكمة أجلَّ مــن هــذا؟ وأي فضــل وكــرم أعظــم مــن

هذا وقد اشــتمل شــرعه ودينــه علــى كــل خــري فــأوامره ونواهيــه حمتويــة علــى غايــة احلكمــة والصــالح 

لــدين الــذي جــاء بــه  واإلصالح للدين والدنيا، ومن حكمة الشرع اإلســالمي صــالح أمــور الــدنيا 

ــوَن﴾[دمحم  ـــُتْم َال تـَْعَلُمـ ـــُم َوأَنْـ َُّ يـَْعَل ــفـــإن أمـــة دمحم  ]٢١٦البقرة: ﴿َوا ـــذا ملـ ا كـــانوا قـــائمني 

                                                             
  ٩٩سري الكرمي الرمحن يف شرح كالم املنان, الشيخ السعدي, صتي) ١(
لد األول، ص) ٢(   ٤٣٣موسوعة أمساء هللا احلسىن، د. دمحم راتب النابلسي، ا



 
  - ١٧١  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

الــدين أصــوله وفروعــه ومجيــع مــا يهــدي ويرشــد إليــه كانــت أحــواهلم يف غايــة االســتقامة والصــالح 

َ ُأوِيل اْألَْلَبـــاِب لََعلَُّكـــْم تـَتـَُّقـــوَن﴾[ فبـــنيَّ هللا عـــز وجـــل  ]١٧٩البقرة: ﴿َوَلُكـــْم ِيف اْلِقَصـــاِص َحَيـــاٌة 

ن بذلك الدماء، ألنه مــن عــرف أنــه مقتــول إذا حكمته العظيمة يف مشروعية القصاص حيث تنحق

قتل ال يكاد يصدر منه القتل، فلو كانت عقوبــة القاتــل غــري القتــل مل حيصــل انكفــاف الشــر الــذي 

لقتــل وســفك الــدماء وهكــذا ســائر احلــدود الشــرعية فيهــا مــن النكايــة واالنزجــار مــا يــدل  حيصــل 

 .)١(على حكمة احلكيم"

ر التعــرف علــى اســم هللا   (احلكــيم): االستســالم لــه يف الــبال والشــدائد واملصــائب واآلالم ومــن آ

حلكمــة املطلقــة والــيت تتعلــق  ونقــص األمــوال واألنفــس والثمــرات فأفعالــه ســبحانه وتعــاىل تتعلــق 

ـــيبة  ـــابتهم مصـــ ــؤمنني إذا أصـــ ـــول املــــ ــ ــذلك قـ ــ ـــــاده لــ ــق لعبـ ــــ ـــــري املطل ــــِه خلـ ــ َّ ِإَلْي َّ َِِّ َوِإ ــــاُلوا ِإ ﴿قَــ

ــا ســــنجد تكــــرار اســــم هللا (العلــــيم احلكــــيم) يف ســــورة احملــــن ]١٥٦البقرة: َن﴾[رَاِجُعــــو  ، ومــــن هنــ

ذن هللا عند عرض السورة.  واالبتالءات سورة (يوسف) كما سيأيت بيانه 

ــيم) ليعطــي املعــىن احملــوري األبــرز   وارتــبط اســم هللا (احلكــيم) يف ســورة البقــرة مــع امســه تعــاىل (العل

قرار العبــاد بعلــم هللا وإحاطتــه بكــل شــيء وحبكمتــه التامــة يف خلقــه وأمــره لسورة البقرة: "وهو أن إ

لغــة، مــع إقــرار العبــاد بقصــورهم عــن معرفــة ئوشــرعه وقضــا مــر ســبحانه بشــيء إال حلكمــة  ه،فلم 

أدىن شيء من علمه وحكمتــه إال مبــا شــاء ســبحانه وتعــاىل ممــا يثمــر هــذا اإلقــرار بعلــم هللا وحكمتــه  

ومتــام االنقيــاد لشــرعه وفوريــة التنفيــذ ألوامــره"، لــذا تــدور ســورة البقــرة وهللا  كمــال االســتجابة لــه

َُّ يـَْعَلــُم َوأَنْـــُتْم َال تـَْعَلُمــوَن﴾أعلــم علــى قولــه تعــاىل  أي: ســبحانه وتعــاىل أعلــم مبصــلحة عبــاده  ﴿َوا

ــاكم وأخــراكم فاســتجيبوا لــه  مــنهم وأعلــم بعواقــب األمــور مــنكم وأخــرب مبــا فيــه صــالحكم يف دني

 .)٢(وانقادوا ألمره لعلكم ترشدون"

واحلكــيم صــاحب العلــم املطلــق الــذي ال يعرتيــه جهــل فكــل شــيء حيــدث يف خلقــه وكونــه حلكمــة  

لغــة وكــل شــيء قــدَّره يف شــرعه فلحكمــة  لغــة فلــو أن ورقــة ســقطت مــن شــجرة فــذلك حلكمــة 

                                                             
  ٧١تيسري الكرمي الرمحن يف شرح كالم املنان, الشيخ السعدي, ص ) ١(
  ٢٣٤لد األول، صخمتصر تفسري ابن كثري, عمدة التفسري, حتقيق الشيخ أمحد شاكر, ا) ٢(



  - ١٧٢  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

﴿ِإّينِ لــدماء؟ واإلجابــة: لغــة، فاملالئكــة تســاءلت: ملــاذا خيلــق خملــوق يفســد يف األرض ويســفك ا

. وقد يتساءل أحد: ملاذا يشرع علــى هــذه األمــة ســنة التــدافع ]٣٠البقرة: َأْعَلُم َما َال تـَْعَلُموَن﴾[

ــُتْم َال تـَْعَلُمــوَن﴾[وقتــال أعــداء الــدين رغــم أن القتــال كــره هلــم؟ واإلجابــة:  ــُم َوأَنـْ َُّ يـَْعَل البقرة: ﴿َوا

مل تكـــن حتصـــل بـــدون خلـــق هـــذا املخلـــوق أنـــه حيصـــل مـــن  . فمـــن حكمتـــه العظيمـــة الـــيت]٢١٦

ت اليت مل تكن حتصل بدونــه كاجلهــاد يف ســبيل هللا، والــذي يظهــر بــه أوليــاء هللا مــن أعدائــه  العبود

وحزبه من حربه ومن على استعداد لبذل روحه يف سبيل شوقه إىل ربــه ونصــرة دينــه وتطبيــق شــرعه 

): التســليم لشــرعه واالســتجابة ألوامــره فهــو صـــاحب إذن مــن مقتضــيات معرفــة (العلــيم احلكــيم

 احلكمة البالغة.

َلْغَن َأَجَلُهنَّ فَــَال تـَْعُضــُلوُهنَّ َأْن يـَــْنِكْحَن َأْزَواَجُهــنَّ ِإَذا تـََراَضــْوا وقوله تعاىل:   ﴿َوِإَذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء فـَبـَ

ل ِ ــنَـُهْم  ــ◌ْ بـَيـْ ــْن َكــاَن ِم ــِه َم ــَك يُــوَعُظ ِب ــى َلُكــْم َمْعــُروِف َذِل ــْوِم اْآلَِخــِر َذِلُكــْم َأزَْك َِّ َواْليَـ ِ ْنُكْم يـُــْؤِمُن 

ـــُتْم َال تـَْعَلُمـــوَن﴾[ َُّ يـَْعَلـــُم َوأَنْـ وهـــذه اآليـــة فيهـــا: خطـــاب ألوليـــاء املـــرأة  ]٢٣٢البقرة: َوَأْطَهـــُر َوا

ا، وأراد زوجهــا أن ينكحهــا ورضــيت بــذلك فــ ال جيــوز املطلقــة طلقــة أو طلقتــني، إذا انقضــت عــد

لوليها أن مينعها من التزوج به حنًقا عليه وغضًبا ملا فعل مــن طالقهــا األول، وذكــرت اآليــة أن مــن  

كان يؤمن  واليوم اآلخر فإميانه مينعــه مــن عــدم التــزويج، فــإن ذلــك أزكــى لكــم وأطهــر وأطيــب 

جيــه فــا عــز وجــل مما يظن الويل أن عدم تزوجيه هو الرأي فإن كــان يظــن أن املصــلحة يف عــدم تزو 

ُتْم َال تـَْعَلُمونَ شرع أال متنعوها ( َُّ يـَْعَلُم َوَأنـْ ) فامتثلوا أمــر مــن هــو عــامل مبصــاحلكم مريــد هلــا قــادر َوا

 .)١( عليها ميسر هلا من الوجه الذي تعرفون والذي ال تعرفون"

 

 يهم ألوامر العلــيم احلكــيم فعــن معقــل وهذا هو النموذج العملي الستجابة الصحابة رضوان هللا عل

ا جــاء خيطبهــا فقلــت لــه:  بن يسار قال: "زوجت أخًتا يل من رجل فطلقهــا حــىت إذا انقضــت عــد

ــًدا وكانــت املــرأة  زوجتــك وأفرشــتك وأكرمتــك فطلقتهــا مث جئــت ختطبهــا ال وهللا ال تعــود إليــك أب

ْعُضــُلوُهنَّ َأْن ﴿َوِإَذا َطلَّْقــتريــد أن ترجــع إليــه، فــأنزل هللا هــذه اآليــة  ــبَـَلْغَن َأَجَلُهــنَّ فَــَال تـَ ُتُم النَِّســاَء فـَ
                                                             

  ٩٣تفسري السعدي, ص) ١(



 
  - ١٧٣  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 َِّ ِ ْلَمْعــُروِف َذلِــَك يُــوَعُظ بِــِه َمــْن َكــاَن ِمــْنُكْم يـُــْؤِمُن  ِ ــنَـُهْم   َواْليَـــْوِم يـَْنِكْحَن َأْزَواَجُهــنَّ ِإَذا تـََراَضــْوا بـَيـْ

 َُّ  .]٢٣٢البقرة:  يـَْعَلُم َوأَنْـُتْم َال تـَْعَلُموَن﴾[اْآلَِخِر َذِلُكْم َأزَْكى َلُكْم َوَأْطَهُر َوا

ه   .)١(فقلت: اآلن أفعل  رسول هللا قال: فزوجها إ

ه . )٢(ويف رواية: فسمع ذلك معقل بن يسار فقال: مسًعا لريب وطاعة فدعا زوجها فزوجهــا إ

  ويف رواية قال: رغم أنفي لريب.

كيم إىل استســالم  وأوامــره وشــرعه وإذعــان وانقيــاد لــه وهكذا يتحول فهمنا السم هللا العليم احل 

﴿َيْســأَُلوَنَك َعــِن اْخلَْمــِر َواْلَمْيِســِر سواء أعلم العبد احلكمة من وراء هذه األوامــر والتشــريعات مثــل 

﴿قُــْل وقولــه تعــاىل:  ]٢١٩البقرة: ُقْل ِفيِهَما ِإمثٌْ َكِبــٌري َوَمنَــاِفُع ِللنَّــاِس َوِإْمثُُهَمــا َأْكبَـــُر ِمــْن نـَْفِعِهَمــا﴾[

ُـــوُهنَّ َحـــىتَّ َيْطُهْرَن﴾[ ْقَرب ـــاْعَتزُِلوا النَِّســـاَء ِيف اْلَمِحـــيِض َوال تـَ ــَو َأًذى َف ــرة: ُهـ أو مل يعلـــم  ]٢٢٢البقـ

 العبد احلكمة من وراء األوامر والتشريعات مثل:

لتحديــد (واإليــالء هــو حلــف الرجــل أال يواقــع ز    وجتــه) فــإن ملــاذا اإليــالء تــربص أربعــة أشــهر 

 مضت أربعة أشهر فإما أن يطلق وإما أن يفئ.

لتحديد (قروء: حيض أو طهر)؟    نفسهم ثالثة قروء   وملاذا املطلقات يرتبصن 

 وملاذا الوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة؟ 

نفســهن أربعــة أشــهر وع   لتحديــد هــذه وملاذا الذين يتوفون ويذرون أزواًجا يرتبصــن  شــًرا؟ ملــاذا 

ـــذه املـــدد احملـــددة؟ واإلجابـــة: (وهللا يعلـــم وأنـــتم ال تعلمـــون) فيكيفـــك أنـــه  األوامـــر الشـــرعية و

مركم) ويدعوك: (فليستجيبوا يل) لتجيــب علــى  تكليف من هللا العليم احلكيم فتسمع: (إن هللا 

 الفور: (مسعنا وأطعنا).

                                                             
  )١٤٣/ ٨صحيح البخاري () ١(
  )١٦٠/ ٩صحيح البخاري () ٢(



  - ١٧٤  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

بشــر؟ جييــب األســتاذ ســيد قطــب رمحــه هللا عــن هــذا وحــول مــن الــذي ينبغــي أن يقــرر مصــلحة ال 

السؤال: "أليس مصلحة البشر هي اليت جيب أن تصــوغ واقعهــم؟ ومــرة أخــرى نرجــع إىل الســؤال 

 الذي يطرحه اإلسالم:

 "أأنتم أعلم أم هللا؟" 

 "وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون". 

ين القومي املؤسس على حك مة العليم احلكــيم وعلمــه إن طبيعة هذا الدين وطبيعة املنهج الر

بطبــائع البشــر وحاجــات احليــاة تقتضــي أن مصــلحة البشــر متضــمنة يف شــرع هللا كمــا أنــزل هللا، وكمــا 

  ..(ملسو هيلع هللا ىلص) بلغه عنه رسول هللا 

  فإذا بدا للبشر ذات يوم أن مصلحتهم يف خمالفة ما شرع هللا هلم فهم:

ِــُم ﴿ِإْن يـَتَّ أوًال: "وامهــون" فيمــا بــدا هلــم   ْهــَوى اْألَنـُْفــُس َولََقــْد َجــاَءُهْم ِمــْن َرِّ ِبُعــوَن ِإالَّ الظَّــنَّ َوَمــا تـَ

ْنَســـاِن َمـــا َمتَـــىنَّ (٢٣اْهلُـــَدى ( ﴿َولَـــِئِن ، ]٢٥-٢٣الـــنجم: ) َفِللَّـــِه اْآلَِخـــَرُة َواْألُوَىل﴾[٢٤) َأْم ِلْإلِ

ْعَت َأْهَواَءُهْم بـَْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعلْ  َِّ ِمْن َوِيلٍّ َوال َنِصٍري﴾[اتـَّبـَ  .]١٢٠البقرة: ِم َما َلَك ِمَن ا

ــا: "كــافرون" فمــا يــدعي أحــد أن املصــلحة فيمــا يــراه هــو خمالفــة ملــا شــرع هللا مث يبقــى حلظــة   نًي

ــدين ــل هـــذا الـ ــدين ومـــن أهـ ــِد )١(واحـــدة علـــى هـــذا الـ َِّ فـََقـ ِ ــْؤِمْن  لطَّـــاُغوِت َويـُـ ِ ـــْر  ـــْن َيْكُف ﴿َفَم

يــٌع َعِليٌم﴾[اسْ  َُّ مسَِ ْلُعــْرَوِة اْلــُوثـَْقى َال اْنِفَصــاَم َهلـَـا َوا ِ ﴿َوَمــْن َملْ َحيُْكــْم ِمبَــا ، ]٢٥٦البقــرة: َتْمَســَك 

ــُم اْلَكاِفُروَن﴾[ َُّ فَُأوَلئِــَك ُه ــَزَل ا ــدة: َأنـْ لــذلك  هــل شــرع هللا علــى ســبيل التخيــري يف  ]٤٤املائ

قطب: "إن نظام هللا خــري يف ذاتــه ألنــه مــن شــرع هللا ولــن  عرضه على الناس؟ يقول األستاذ سيد

يكون شرع العبيد يوًما كشرع هللا... ولكن هــذه ليســت قاعــدة دعــوة النــاس، إن قاعــدة الــدعوة 

ً كان هو ذاته اإلســالم، ولــيس لإلســالم  ً كان ورفض كل شرع غريه أ أن قبول شرع هللا وحده أ

                                                             
  ٩٦معامل يف الطريق, سيد قطب, ص) ١(



 
  - ١٧٥  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

داء فقد فصل يف القضية ومل يعد حباجة إىل ترغيبــه جبمــال مدلول سواه فمن رغب يف اإلسالم ابت

  .)١(النظام وأفضليته.. فهذه إحدى بديهيات اإلميان"

 

  "منازلنا األوىل والشوق إليها"

  قال تعاىل: 

َقرٌّ وَ    .]٣٦البقرة: َمَتاٌع ِإَىل ِحٍني﴾[﴿َوقـُْلَنا اْهِبُطوا بـَْعُضُكْم ِلبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِيف اْألَْرِض ُمْستـَ

منــذ اللحظــة األوىل يف كتــاب هللا والقــرآن يقــرر لنــا حقيقــة مــن حقائقــه الكــربى أننــا يف هــذه 

احلياة الدنيا يف فرتة مؤقتة عارضة وأن هذه األرض ليست مسكننا احلقيقي إمنــا هــي معــرب هبطنــا إليــه 

ــا ــا، وهــل هنــاك ضــيف  مــن منازلنــا األوىل، ومــن دار احلقيقيــة مــرر  لنتــزود منهــا دون أن نــرتبط 

  يسرتيح خارج منزله مهما كان مستوى الضيافة؟

إمنا يشتاق للعودة إىل بيتــه وحيــن إليــه يف كــل حلظــة، والقــرآن الكــرمي مــن بدايتــه يربطنــا بــدار 

ــة ويزهــد يف هــذه اللقطــة العــابرة نســبة إىل احليــاة احلقيقيــة اخلالــدة يف منازلنــا األوىل وجيعلنــا  احلقيقي

  )٢(»كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل«: (ملسو هيلع هللا ىلص) نعيش فيها كالغريب كما قال النيب 

إىل  ويقــول الــدكتور خالــد أبــو شــادي: "فقــد ســكنا اجلنــة إىل أن ُأخــرِج منهــا أبــو آدم 

بة لــدعوة العقــالء واحلكمــاء هذه الدار، والطريد من أمثالنا يســعى إىل الرجــوع ويطلــب العــودة اســتجا

دى...   من أمثال ابن القيم حني 

ــا ــــ ـــــ ـــ ـــدن فإ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــات ع ــ ــــ ــ ــ ــى جنـ ـــ ــــ ــ ــ ـــي علـ ـــ ــ ــ   فحــــ
  

ـــيَّمُ    ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــا املخـــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ـــك األوىل وفيهــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ   منازل
  

ــرى ــ ـــ ــ ــ ــل تُــــ ــ ــ ـــ ــــ ــدو فهــ ــ ــ ــ ـــ ـــْيبُ العــــ ـــ ــ ــ ــ ــــا َســـ ــ ــــ ــ   ولكننـــ
  

ـــلم   ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــا ونســـ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــــ ـــــود إىل أوطاننــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ـــ   .)٣(نعـــــ
  

                                                             
  ٣٧معامل يف الطريق، سيد قطب، ص) ١(
  ٨٧٨رواه البخاري عن عبد هللا بن عمر كما يف صحيح اجلامع رقم: ) ٢(
  ١٤اجلنة)، ص -بو شادي، (اجلزء األولليلى بني اجلنة والنار، خالد أ) ٣(



  - ١٧٦  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

قــة ويف بدايــة رحلتنــا مــع القــرآن الكــرمي تقــرر لنــا ســورة البقــرة: عــداوة الشــيطان األزليــة، حقي

اهلـــدى  اتبـــاعاحليـــاة الـــدنيا االنتقاليـــة، الشـــوق إىل اجلنـــة منازلنـــا األوىل للقـــاء هللا عـــز وجـــل، ضـــرورة 

  لسالمة العودة إىل منازلنا األوىل...

ت قصــة اخللــق األوىل   غوائــه قــال تقــرر فنجد آ أن الشــيطان هــو الــذي أخــرج أبوينــا مــن اجلنــة 

َ ِفيِه َوقـُْلنَــا اْهِبطُــوا بـَْعُضــُكْم لِــبـَْعٍض َعــُدوٌّ َوَلُكــْم َأَزهلََُّما الشَّْيطَاُن َعنْـ فَ ﴿تعاىل:  َها فََأْخَرَجُهَما ِممَّا َكا

  .]٣٦البقرة: ِيف اْألَْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَىل ِحٍني﴾[

  أزهلما: أي أبعدمها.

اوة قــال تعــاىل: إذن فغواية الشيطان هي ســبب اإلبعــاد واهلبــوط إىل األرض مث تقــرر اآليــة حقيقــة العــد

َقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَىل ِحٍني﴾[   .]٣٦البقرة: ﴿َوقـُْلَنا اْهِبُطوا بـَْعُضُكْم ِلبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِيف اْألَْرِض ُمْستـَ

 أي آدم وذريتــه أعــداء إلبلــيس وذريتــه ويف هــذا حتــذير لبــين آدم مــن هــذا العــدو املــرتبص بنــا

هلداية إليه والثبات عليه، وجــاءت ســورة عن الصراط املستقيم الذي ندعو يفإلثنائنا   فاحتة الكتاب 

البقرة لتعرفنا مبالمح الصراط ومعامله لنهتدي إليه، وهذا الشيطان يرتصد لنا على هــذا الصــراط قــال 

ُعَدنَّ َهلُْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم﴾[تعاىل:  ن . عدو يريد أن ننحرف عــ]١٦األعراف: ﴿َفِبَما َأْغَويـَْتِين َألَقـْ

ــْيطَاَن َلُكــْم َعــُدوٌّ الصراط املستقيم وعدم الوصول إىل اجلنة واالنتهاء إىل السعري قال تعــاىل:  ﴿ِإنَّ الشَّ

ــِعِري﴾[ َــا يَــْدُعو ِحْزبَــُه ِلَيُكونُــوا ِمــْن َأْصــَحاِب السَّ ــُذوُه َعــُدوا ِإمنَّ عــدو جنــح اآلن يف غوايــة  ]٦فاطر: َفاختَِّ

ب كــانوا بشــًرا أو قــوانني وضــعية، وعلينــا أربعــة أمخــاس األرض بعبــادة الطوا غيــت وهــم األنــداد واألر

أن خنـــوض احلـــرب معـــه حـــىت نقهـــره يف األنظمـــة اجلاهليـــة الســـائدة يف األرض الـــيت تتبعـــه، ونقهـــره يف 

ـــاس)،  ـــاب هللا حـــىت ســـورة (الن ـــة كت اي ــىت  ــا حـ ــنا يف رحلـــة ستســـتمر معنـ ــَواِس نفوسـ ـــرِّ اْلَوْسـ ـــْن َش ﴿ِم

  .]٤: الناساْخلَنَّاِس﴾[

ملعصــية وحقيــق علــى املســىبَّ  ويقول إبراهيم بن أدهم: "حنن نسل من نســل اجلنــة ســبا إبلــيس منهــا 

  .)١(أال يهنأ بعيشه حىت يرجع إىل وطنه"

                                                             
  )٦٤/ ٢نثر الدر، () ١(



 
  - ١٧٧  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ا احلقيقي يف ميزان هللا يقــول األســتاذ ســيد قطــب رمحــه هللا:  أما عن حقيقة احلياة الدنيا ووز

طوًال يف الزمان، ومتتد عرًضــا يف اآلفــاق، ومتتــد عمًقــا يف العــوامل،  "إن احلياة يف التصور اإلسالمي متتد

ومتتد تنوًعا يف احلقيقة عن تلك الفرتة اليت يراها ويظنها ويتــذوقها مــن يغفلــون عــن احليــاة اآلخــرة مــن 

ـــا، إن احليـــاة تشـــمل هـــذه الفـــرتة املشـــهودة فـــرتة احليـــاة الـــدنيا م وال يؤمنـــون  وفـــرتة احليـــاة  -حســـا

ــار، ومتتــد األخر  لقيــاس إليهــا ســاعة مــن  ى اليت ال يعلم مداها إال هللا واليت تغدو فرتة احلياة الــدنيا 

ــة عرضـــها الســـموات  يف املكــان فتضـــيف إىل هــذه األرض الـــيت يعــيش عليهـــا البشــر دارًا أخـــرى: جن

رًا تســع الكثــرة مــن مجيــع األجيــال الــيت عمــرت وجــه األرض ماليــني املاليــني مــن الســنني  واألرض، و

ومتتد يف العوامل فتشمل هذا الوجود املشهود إىل وجــود مغيــب ال يعلــم حقيقتــه كلهــا إال هللا وال نعلــم 

حنن عنه إال ما أخرب هللا به. وجود يبدأ من حلظــة املــوت وينتهــي يف الــدار اآلخــرة وعــامل املــوت وعــامل 

دنيا العابرة الصغرية الزهيــدة وهــو يشــعر إمنا يزاول املسلم هذه احلياة ال -اآلخرة كالمها من غيب هللا

ا وقواها وهو يعرف أن هذا هو واجب  أنه أكرب منها وأعلى وجياهد لرتقية هذه احلياة وتسخري طاقا

ــاىل:  ــال تعـ ــة عــــن هللا فيهـــا، قــ ــًة﴾[اخلالفـ ويكــــافح الشــــر  ]٣٠البقرة: ﴿ِإّينِ َجاِعــــٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفـ

َِّ النَّــاَس بـَْعَضــُهْم بِــبَـْعٍض لََفَســَدِت اْألَْرُض قــال تعــاىل:  والفساد والظلم حمتمًال األذى، ﴿َولَــْوَال َدفْــُع ا

ــاَلِمَني﴾[ ــى اْلَع ََّ ُذو َفْضــٍل َعَل لشــهادة يف ســبيل هللا وهــو إمنــا ]٢٥١البقرة: َوَلِكــنَّ ا ذًال روحــه   .

وأنه ليس هنالك طريق لآلخرة إال  إنه يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة اآلخرة -يقدم لنفسه يف اآلخرة

لــدنيا وهــو يتســابق فيهــا بفعــل اخلــريات. قــال تعــاىل:  َراِت﴾[وميــر  ــَتِبُقوا اْخلَيـْ . ]١٤٨البقــرة: ﴿فَاْس

َر الزَّاِد التـَّْقَوى﴾[ .)١(ويتزودوا فيها خبري الزاد   .]١٩٧البقرة: ﴿َوتـََزوَُّدوا فَِإنَّ َخيـْ

لـــدنيا ودور فيهـــا وهـــو: تعبيـــد النـــاس  ولســـلطانه، وهكـــذا عرفتنـــا ســـورة البقـــرة حبقيقـــة ا

لنسبة للحياة اآلخرة ليعيش املؤمنون يف احليــاة املؤقتــة مــن أول كتــاب هللا  وعرفتنا بوزن احلياة الدنيا 

يف مهمة شاقة وهي اخلالفة عن هللا بكل ما تقتضيه مــن إقامــة حاكميــة هللا وتعبيــد كــل مــن األرض لــه 

ر عبوديــة الشــيطان ذلــك العــدو اللعــني... أمــا املؤمنــون يف ذلــك ال يرجــون إال ســبحانه وتعــاىل، وقهــ

َلــُه َأْجــُرُه ِعْنــَد رَبِّــِه َوَال َخــْوٌف َعلَــْيِهْم َوَال ُهــْم وجــه هللا تعــاىل  ﴿بـََلــى َمــْن َأْســَلَم َوْجَهــُه َِِّ َوُهــَو ُحمِْســٌن فـَ

                                                             
  يف ظالل القرآن، سيد قطب) ١(



  - ١٧٨  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

َال تـَُقولُــوا ِلَمــْن وَ ﴿يف الــدار اآلخــرة. قــال تعــاىل:  . وهم يرجون احلياة األبدية]١١٢البقرة: َحيَْزُنوَن﴾[

َِّ َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلِكْن َال َتْشُعُروَن﴾[   .]١٥٤البقرة: يـُْقَتُل ِيف َسِبيِل ا

م  ــا احلقــائق الكــربى الــيت تعلمهــا اجليــل األول مــن القــرآن ومــن ســيد األ فلــم يصــبحوا إ

  سبقوهم كذلك يف اآلخرة. كمالدنيا يف الدنيا  عبيًدا للدنيا بل سبقوا أهل ا

عاش هذا اجليل وهم يدخرون زادهم إىل وطنهم األصــلي الــذين صــاروا علــى درايــة كاملــة بــه 

  . ]٦دمحم: ﴿َويُْدِخُلُهُم اْجلَنََّة َعرَّفـََها َهلُْم﴾[مصداًقا لقوله تعاىل: 

بيده ألحدهم أهدى مبنزله يف اجلنة منــه مبنزلــه  فوالذي نفسي «: (ملسو هيلع هللا ىلص) ومصداقًا لقول النيب 

  .)١(»كان له يف الدنيا

ويقــول الــدكتور خالــد أبــو شــادي عــن اآليــة الســابقة: "فهــذا دليــل علــى أن هللا ألقــى يف روع 

م من كثرة ما عرفوا عــن اجلنــة يف  م ونعيمهم هناك فساروا إىل هناك بغري دليل أو أ املؤمنني أين بيو

  اجوا يف اآلخرة إىل تعريف.دنياهم مل حيت

أخي املســافر مــاذا عرفــت عــن وطنــك األول ومســتقرك األخــري وحمــل إقامتــك األبديــة؟ ويف  

ا من الَعْرف وهو الرائحــة الطيبــة. واملقصــود الرائحــة النفــاذة للجنــة الــيت قــال عنهــا  اآلية قول آخر أ

وهذا من كرم هللا وتفضله على عبــاده  .)٢(»مائة عاموإن رحيها ليوجد من مسرية مخس«: (ملسو هيلع هللا ىلص) النيب 

املؤمنني أن جعلهم ينتفعون بــريح اجلنــة قبــل أن يــدخلوها ورحيهــا تســري كلمــا ازداد قــرب العبــد منهــا 

والشهادة يف سبيل هللا خري مركب ُيدين العبد من اجلنة، وهذا هو النموذج العملي الــذي وجــد رحيهــا 

ــة... وهللا إين نــه رضــى هللا عإنــه أنــس بــن النضــر  ــا لــريح اجلن قبيــل استشــهاده يــوم أحــد فقــال: "وإ

ألجد رحيها دون ُأحد" وتفسري هذا: أنه ملا حانت ساعة القتال وحلظــة زفافــه علــى احلــور فــتح هللا لــه 

ي  رت شجونه وهوت برجلــه حنوهــا فــانطلق يطلبهــا  ً إىل اجلنة ليشم رحيها النفاذة العطرة حىت أ
، وهكــذا ال يثبــت يف ميــادين اجلهــاد إال مــن )٣(ان الثمن روحه ليحيا عند ربه يف دار كرامتهمثن ولو ك

                                                             
  ٥٥٨٩صحيح البخاري: عن أيب سعيد اخلدري، كما يف مشكاة املصابيح رقم: ) ١(
  ٥٩٨٨صحيح: البيهقي عن ابن عمرو كما يف صحيح اجلامع رقم: ) ٢(
  ١٩اجلنة)، ص -و شادي، (اجلزء األولكتاب: (ليلي بني اجلنة والنار)، خالد أب) ٣(



 
  - ١٧٩  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

َِّ اشتاق للقاء ربه  ِِْذِن ا َِّ َكْم ِمْن ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة  َُّ ﴿َقاَل الَِّذيَن َيظُنُّوَن َأنـَُّهْم ُمَالُقو ا َوا

  يظنون أي: يعلمون ويستيقنون. ]٤٩لبقرة: اَمَع الصَّاِبرِيَن﴾[

ذن اتباعــوأما منهج اهلدى املطلــوب  ه للنجــاة مــن كيــد الشــيطان وعداوتــه ولســالمة العــودة 

َْتِيَـــنَُّكْم ِمــينِّ ُهــًدى َفَمــْن َتبِــَع ُهــَداَي هللا إىل منازلنا األوىل قال تعاىل:  يًعــا فَِإمَّــا  َهــا مجَِ ﴿قـُْلَنا اْهِبطُــوا ِمنـْ

ــَال  ــْيِهْم َوَال ُهــْم َحيَْزنُــوَن﴾[ َف ــْوٌف َعَل . واهلــدى هــو: الكتــب الــيت أُنزلــت والرســل الــيت ]٣٩البقرة: َخ

ــبعهم حصـــل لـــه األمــن والســـعادة الدنيويــة واألخرويـــة وانتفـــى عنــه الضـــالل والشـــقاء  ُأرســلت فمـــن ت

نَُّكْم ِمينِّ ُهًدى َفَمِن اتـََّبَع ُهَداَي َفَال َيِضلُّ  َْتِيـَ   . ]١٢٣طه: َوَال َيْشَقى﴾[ ﴿فَِإمَّا 

 

 

  أعطت ســورة (البقــرة) أمــة اإلســالم أمــة الــبالغ والشــهادة أصــحاب مهمــة االســتخالف يف األرض

ــا  واســتخلفت يف األرض علــى مــنهج هللا وعهــده جتربــة ألمــة ســابقة ُفضــلت علــى العــاملني يف زما

ــنهج هللا  مانـــة االســــتخالف علـــى مــ ــربى وكلفــــت  ــة كـ ــوك وأقامـــت دولــ ــا األنبيـــاء وامللــ وكـــان منهــ

ــتبدلت وتعرضـــت للمقـــت والغضـــب اإلهلـــي..  ـــة فاسـ ـــت األمان ــده.. ولكنهـــا فشـــلت.. وخان وعهـ

م والقــرآن حينمــا يفــرد هــذه املســاحة الكبــرية هلــذه األمــة املســتخلفة األوىل ولعــرض أســباب فشــله

وتفصيل مظاهر احنرافهم ألن هللا عــز وجــل العلــيم احلكــيم يعلــم أن األمــة املســتخلفة الثانيــة ســتمر 

ا فرتات من الزمن تقرتف نفس أسباب الفشل وتقع يف نفس مظــاهر االحنــراف الــيت وقعــت فيهــا 

ى (صــلأنــه قــال: قــال رســول هللا رضــى هللا عنــه بنو إسرائيل وخري دليل حديث أيب ســعيد اخلــدري 

لتتــبعن َســَنن مــن كــان قــبلكم شــربًا بشــرب وذراًعــا بــذراع حــىت لــو دخلــوا ُجحــر «: هللا عليــه وســلم) 

ويف روايــة "ومــن النــاس  .)١(»َضــبَّ تبعتمــوهم؟ قلنــا:  رســول هللا اليهــود والنصــارى؟ قــال: فمــن؟

 إال أولئك؟"

                                                             
  )٩٦صحيح: رواه البخاري يف كتابه االعتصام () ١(



  - ١٨٠  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ــ لــذكر لشــدة ضــيقه وق ال وكلمــة ســنن: أي طريــق، جحــر ضــب أي: مــأواه وخــص اجلحــر 

لشرب والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة املوافقة هلــم يف املعاصــي واملخالفــات الــيت  النووي: املراد 

  وقعوا فيها.

ال ينطق عن اهلوى إن هــو إال وحــي يــوحى.. لقــد ســارت األمــة  يب هو وأمي رسول هللا 

م.. فمــا ذا تنتظــر بعــد ذلــك.. لشرب والذراع فعًال يف نفس أخطاء بين إسرائيل وارتكبت نفــس عيــو

ً  إال ذالً    .اً واستعباد وهوا

 

  للصـــفات املذمومـــة الـــيت وقعـــت فيهـــا بنـــو ً ذن هللا أن نعـــرض دلـــيًال اسرتشـــاد إننـــا حنـــاول هنـــا 

ني إسرائيل عسى أن تصحح األمة املسلمة مسارها اليت احنرفت عنه، وكأن القرآن الكرمي ليس بــ

أيدينا!! ينادينــا صــباح مســاء: احــذروا مــن االنــزالق يف مزاليــق بــين إســرائيل، ومــن هــذه الصــفات 

 املذمومة لبين إسرائيل:

 نقض العهد مع هللا عز وجل: .١

  ـــرهم هللا عـــز وجـــل يف أول خطـــاب هلـــم بعهـــده الـــذي يف أعنـــاقهم ﴿َوَأْوفُـــوا  النـــيب  تبـــاعذكَّ

ي عهد أخذوه مع هللا عز وجل:  ]٤٠رة: البقِبَعْهِدي ُأوِف ِبَعْهدُِكْم﴾[ َ فلم يوفوا  ﴿َوِإْذ َأَخْذ

ٍة َواذُْكــُروا َمــا ِفيــِه َلَعلَُّكــْم تـَتـَُّقــوَن  َنــاُكْم ِبُقــوَّ ــْوَقُكُم الطُّــوَر ُخــُذوا َمــا َآتـَيـْ ) مثَُّ ٦٣(ِميثَــاَقُكْم َورَفـَْعَنــا فـَ

 َِّ ُتْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك فـََلْوَال َفْضُل ا َولَّيـْ ُتْم ِمَن اْخلَاِسرِيَن﴾[تـَ  .]٦٤-٦٣البقرة:  َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َلُكنـْ

ـــْرَىب وَ   ً َوِذي اْلُق ــا ــَدْيِن ِإْحَسـ ْلَوالِـ ََّ َوِ ــُدوَن ِإالَّ ا ــَرائِيَل ال تـَْعبُـ ــِين ِإْسـ ـــاَق بَـ َ ِميَث ـــْذ ـــاَمى ﴿َوِإْذ َأَخ َت اْليـَ

ــوا ِللنَّــاِس ُحْســًنا  ــُتْم َواْلَمَســاِكِني َوُقوُل ــْنُكْم َوأَنـْ ــيال ِم ُتْم ِإالَّ َقِل ــَولَّيـْ ــوا الزََّكــاَة مثَُّ تـَ ــَالَة َوَآُت َوَأِقيُمــوا الصَّ

 .]٨٣البقرة: ُمْعِرُضوَن﴾[

ـــَرْرمتُْ   ـــْم مثَُّ َأقْـ رُِك َ َ ِميثَـــاَقُكْم َال َتْســـِفُكوَن ِدَمـــاءَُكْم َوَال ُختْرُِجـــوَن أَنـُْفَســـُكْم ِمـــْن ِد ـــ ﴿َوِإْذ َأَخـــْذ ُتْم َوأَنْـ

رِِهـــْم َتظَـــاَهُروَن ٨٤َتْشـــَهُدوَن ( َ ُفَســـُكْم َوُختْرُِجـــوَن َفرِيًقـــا ِمـــْنُكْم ِمـــْن ِد ـــُتْم َهـــُؤَالِء تـَْقتُـلُـــوَن أَنـْ ) مثَُّ أَنـْ

َُْتوُكْم ُأَساَرى تـَُفاُدوُهْم َوُهَو ُحمَرٌَّم َعَلْيُكْم ِإْخــَراُجُهْم أَ  مثِْ َواْلُعْدَواِن َوِإْن  ْإلِ ِ تُـْؤِمنُــوَن بِــبَـْعِض َعَلْيِهْم  فـَ



 
  - ١٨١  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

َيا َويـَــْومَ  نـْ  اْلِقَياَمــِة اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن ِببـَْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن يـَْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِيف اْحلََيــاِة الــدُّ

ُ بَِغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن﴾[ َّ  .]٨٥-٨٤البقرة: يـَُردُّوَن ِإَىل َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما ا

ْعنَــ  ٍة َواْمسَُعــوا قَــاُلوا مسَِ َنــاُكْم بُِقــوَّ يـْ ــْوَقُكُم الطُّــوَر ُخــُذوا َمــا َآتـَ َ ِميثَاَقُكْم َورَفـَْعَنا فـَ َنا ﴿َوِإْذ َأَخْذ ا َوَعَصــيـْ

ـــُتْم  َُْمـــرُُكْم بِـــِه ِإميَـــاُنُكْم ِإْن ُكنـْ البقرة : ُمـــْؤِمِنَني﴾[َوُأْشـــرُِبوا ِيف قـُلُـــوُِِم اْلِعْجـــَل ِبُكْفـــرِِهْم قُـــْل ِبْئَســـَما 

٩٣[. 

ُهْم َبْل َأْكثـَُرُهْم َال يـُْؤِمُنوَن﴾[   .]١٠٠البقرة: ﴿َأوَُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا نـََبَذُه َفرِيٌق ِمنـْ

 اجلحود بنعم هللا وعدم شكرها: .٢

  لكفــران والعصــيان ونســيان فضــله ســبحانه وتعــاىل علــيهم فبــدًال مــن م وقابلوها  جحدوا بنعم ر

 عز وجل واالمتنان إليه متادوا يف اجلحود والعصيان. شكر هللا

  لنجاة من فرعون وبطشه َناُكْم َوَأْغَرقْـَنــا َآَل ِفْرَعــْوَن أنعم هللا عليهم  ﴿َوِإْذ فـََرقْـَنا ِبُكُم اْلَبْحَر فََأْجنَيـْ

ُتْم تـَْنُظُروَن﴾[  .]٥٠البقرة: َوأَنـْ

ـــرهم   ـــ ــ ــ ــل بكفـــ ـــ ـــ ــ ــــدوا العجـــ ــ ــ ــ ـــفعبـــ ــ ــــ ــ ــْذُمتُ اْلِعْجــ ــ ـــ ــ ــ َــ ـــاِلُموَن﴾﴿مثَُّ اختَّ ــــ ــ ــ ــُتْم ظَــ ــــ ــ ـــ ــ ــِدِه َوأَنـْ ــــ ــ ــ ـــْن بـَْعـــ ــ ـــ   َل ِمـــــ

 .]٥١البقرة: [

  ــك ـــن ذلـــ لعفـــــو عــ ــأنعم هللا عـــــز وجـــــل علـــــيهم  ـــْم فـــ ـــَك لََعلَُّكــ ـــِد َذلِــ ــْوَ َعـــــْنُكْم ِمـــــْن بـَْعــ ﴿مثَُّ َعَفـــ

﴿َوِإْذ التــوراة هدايــة هلــم نعمــة منــه وفضــًال  وأنــزل علــى نبيــه موســى  ]٥٢البقرة: َتْشــُكُروَن﴾[

َنا ُموَسى ا يـْ  .]٥٣البقرة: ْلِكَتاَب َواْلُفْرقَاَن لََعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن﴾[َآتـَ

م حىت يؤمنــوا تبجًحــا مــنهم وجتــرًؤا   َ ُموَســى لَــْن نـُــْؤِمَن لَــَك فطلبوا من نبيهم رؤية ر ْلــُتْم  ﴿َوِإْذ قـُ

ْنُظُروَن﴾[ ُتْم تـَ ََّ َجْهَرًة َفَأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة َوأَنـْ  .]٥٥ البقرة:َحىتَّ نـََرى ا

  ــْوِتُكْم فــأنعم هللا عــز وجــل علــيهم ببعــثهم بعــد صــعقهم لعلهــم يشــكرون ــاُكْم ِمــْن بـَْعــِد َم ﴿مثَُّ بـََعثْـَن

﴿َوظَلَّْلنَــا ... وزادهم هللا بعد دفع النقم فأسبغ عليهم مــن الــنعم ]٥٦البقرة: َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾[

َزْلَنا َعَلْيُكُم اْلمَ   .]٥٧البقرة: نَّ َوالسَّْلَوى ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما َرزَقْـَناُكْم﴾[َعَلْيُكُم اْلَغَماَم َوأَنـْ

ــا َظَلُمــوَ فبــدًال مــن األكــل مــن رزق هللا وشــكره بعبادتــه فخــالفوه وكفــروا وظلمــوا أنفســهم   ﴿َوَم

 .]٥٧البقرة: َوَلِكْن َكانُوا َأنـُْفَسُهْم َيْظِلُموَن﴾[



  - ١٨٢  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

 ُســجًَّدا لــه علــى فتحهــا علــيهم ورد بلــدهم إلــيهم  فــأمرهم هللا عــز وجــل بــدخول األرض املقدســة

ُتْم َرَغـــًدا وإنقـــاذهم مـــن التيـــه والضـــالل  َهـــا َحْيـــُث ِشـــئـْ ﴿َوِإْذ قـُْلَنـــا اْدُخُلـــوا َهـــِذِه اْلَقْريَـــَة َفُكُلـــوا ِمنـْ

ُكْم َوَســـَنزِيُد اْلُمْحِســـنِ  َ  ]٥٨البقرة: َني﴾[َواْدُخلُـــوا اْلَبـــاَب ُســـجًَّدا َوُقولُـــوا ِحطَّـــٌة نـَْغِفـــْر َلُكـــْم َخطَـــا

 وأمرهم أن يقولوا حطة: أي أحطط عنا خطا

َبــدََّل الَّــِذيَن َظَلُمــوا فَـ ﴿فبــدلوا أمــر أ فــدخلوا يزحفــون واســتهزؤوا فقــالوا: حنطــة يف شــعرية  

َر الَِّذي ِقيَل َهلُْم﴾[  .]٥٩البقرة: قـَْوًال َغيـْ

لغيب: .٣  الطبيعة املادية وعدم اإلميان 

 لغيبي َ ُموَســى لَــْن نـُــْؤِمَن لَــَك َحــىتَّ نـَــَرى ات وطلبوا أمورًا مادية كــي يؤمنــوا مل يؤمنوا  ﴿َوِإْذ قـُْلــُتْم 

ــُتْم تـَْنُظُروَن﴾[ ــاِعَقُة َوَأنـْ ََّ َجْهــَرًة فََأَخــَذْتُكُم الصَّ ، وهــذه الطبيعــة املاديــة ال تــؤهلهم ]٥٥البقــرة: ا

م وطاعته يف أوامره.. للتعرف على هللا عز وجل وتقواه يف أعماهلم ومراقبتهم  يف تصرفا

ت مادية خارقة ورغم ذلك مل يؤمنوا كرفع جبل الطور فوق رؤوســهم   ولقد أراهم هللا عز وجل آ

ــا  لتــوراة والعمــل  ْعَنــا لإلميــان  ٍة َواْمسَُعــوا قَــاُلوا مسَِ َنــاُكْم بُِقــوَّ ــْوَقُكُم الطُّــوَر ُخــُذوا َمــا َآتـَيـْ ْعَنــا فـَ ﴿َورَفـَ

َنا﴾[ ــر أمـــامهم وأغـــرق فرعـــون وجنـــاهم وهـــم   ]٩٣البقرة: َوَعَصـــيـْ ــا فـــرق هللا عـــز وجـــل البحـ كمـ

عينهم  ــُتْم تـَْنُظُروَن﴾[ينظرون  نَــاُكْم َوَأْغَرقْـنَــا َآَل ِفْرَعــْوَن َوَأنـْ البقــرة: ﴿َوِإْذ فـََرقْـَنا ِبُكــُم اْلَبْحــَر َفَأْجنَيـْ

ـــا  ]٥٠ ــ ــرون إليهـ ــم ينظــــ ــــماء وهــــ ــن الســ ــ ــــاعقة مــ م صــ ـــــذ ـــَذْتكُ وأخـ ـــ ـــُتْم ﴿َفَأَخ ـــ ــــاِعَقُة َوأَنـْ ــ ُم الصَّ

ــبعض البقــرة الــيت أمــروا ]٥٥البقــرة: تـَْنُظُروَن﴾[ ، هــذا وقــد رأوا إحيــاء هللا لقتــيلهم ملــا ُضــِرب ب

ــذحبها  ــ ــوَن﴾ب ــ ْعِقُل ــْم تـَ ــ ــِه َلَعلَُّك ِــ ت َ ُــــرِيُكْم َآ ــــْوَتى َوي َُّ اْلَم ــــي ا ــَذِلَك ُحيِْي ــ ــَها َك ـــرِبُوُه بِبَـْعِضــ ـــا اْضـ   ﴿فـَُقْلنَـ

  .]٧٣البقرة: [

 ضياع الفرص الكثرية واملتتالية للتوبة واهلداية .٤

ها لتصــحيح مســارهم والعــودة إىل احلــق املبــني فتمــادوا  أهدروا كل الفرص اليت منحهم هللا إ

ــم اســتحقوا  يف تضييع الفرصة تلو الفرصة.. رغم معاملة هللا عز وجل واسع املغفرة والرمحة هلــم إال أ

ت  ُهْم﴾[ ﴿فـََلمَّا َآَسُفوَ م اخلذالن اإلهلي ونزول العقو تَـَقْمَنا ِمنـْ   .]٥٥الزخرف: انـْ

 :م  انظر ألصل معاملة هللا عز وجل هلم رغم قبيح جرمهم وعظم عصيا



 
  - ١٨٣  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 .]٥٢البقرة: ﴿مثَُّ َعَفْوَ َعْنُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾[ 

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َواْلُفْرَقاَن لَ    .]٥٣البقرة: َعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن﴾[﴿َوِإْذ َآتـَيـْ

ــ  ــاَب َعَلــْيُكْم إِنَّــُه ُه َت رِِئُكــْم فـَ َ ــٌر َلُكــْم ِعْنــَد  تُـُلوا َأنـُْفَســُكْم َذِلُكــْم َخيـْ ــاقـْ رِِئُكــْم َف َ ُتوبُــوا ِإَىل  ــوَّاُب ﴿فـَ َو التـَّ

 .]٥٤البقرة: الرَِّحيُم﴾[

ٍة َواذُْكُروا َما فِ   َناُكْم بُِقوَّ  .]٦٣البقرة: يِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن﴾[﴿ُخُذوا َما َآتـَيـْ

ُتْم ِمَن اْخلَاِسرِيَن﴾[  َِّ َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َلُكنـْ َلْوَال َفْضُل ا  .]٦٤البقرة: ﴿فـَ

ٌر َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن﴾[  َِّ َخيـْ  .]١٠٤البقرة: ﴿َوَلْو أَنـَُّهْم َآَمُنوا َواتـََّقْوا َلَمُثوبٌَة ِمْن ِعْنِد ا

 م ملا أهدروا كل فرص التوبة واهلداية:وان ت اإلهلية اليت نزلت   ظر للعقو

 .]٥٩البقرة: ﴿فَأَنْـَزْلَنا َعَلى الَِّذيَن َظَلُموا رِْجًزا ِمَن السََّماِء ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقوَن﴾[ 

لَُّة َواْلَمْسَكَنُة﴾[وَ ﴿   .]٦١البقرة: ُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ

ُءوا بَِغَضبٍ   َِّ ﴾[ ﴿َوَ  .]٦١البقرة: ِمَن ا

ُقْلَنا َهلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئَني ﴾[   .]٦٥البقرة: ﴿فـَ

َُّ ِبُكْفرِِهْم﴾[   .]٨٨البقرة ﴿َبْل لََعنَـُهُم ا

 :اب كان فرصة ليستفيق املتقون فيهمحىت نزول العق 

 .]٦٦البقرة: ْوِعظًَة ِلْلُمتَِّقَني ﴾[﴿َفَجَعْلَناَها َنَكاًال ِلَما بـَْنيَ َيَديـَْها َوَما َخْلَفَها َومَ  

َباُءوا بَِغَضٍب َعَلى َغَضٍب َوِلْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب ُمِهٌني﴾[   .]٩٠البقرة: ﴿فـَ

وامر هللا عز وجل وعدم تنفيذها .٥  االستهزاء 

َ ُهُزًوا﴾[  َُْمرُُكْم َأْن َتْذَحبُوا بـََقَرًة قَاُلوا أَتـَتَِّخُذ  ََّ  .]٦٧البقرة: ﴿ِإنَّ ا

َر الَِّذي ِقيَل َهلُْم﴾[  َبدََّل الَِّذيَن َظَلُموا قـَْوًال َغيـْ  .]٥٩البقرة: ﴿فـَ

 حب العيش يف هوان ويف رتبة أذل عما أراد هللا هلم: .٦

رٌ ﴿  لَِّذي ُهَو َخيـْ ِ  .]٦١البقرة: ﴾[قَاَل أََتْستَـْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدَىنٰ 

 



  - ١٨٤  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

 عدم الرضا والقناعة مبا يقسم هلم. .٧

ـــــادْعُ   ــَها  ﴿َف ــ ـــا َوَعَدِســ ـــا َوُفوِمَهــ ـــــا َوِقثَّاِئَهــ ــْن بـَْقِلَه ـــــُت اْألَْرُض ِمـــ ـــا ِممـَّـــــا تـُْنِب ـــرِْج لَنَــ ـــَك ُخيْــ ــا رَبَّــ ــ َلنَـ

 .]٦١البقرة: َوَبَصِلَها﴾[

 قلة التحمل والصرب. .٨

 .]٦١البقرة: ﴿َلْن َنْصِربَ َعَلى َطَعاٍم َواِحٍد﴾[ 

 الفسوق وجتاوز احلد يف اإلسراف والعصيان. .٩

 ، ]٥٩البقرة: وا يـَْفُسُقوَن﴾[﴿ِمبَا َكانُ  

َبدََّل الَِّذيَن َظَلُموا ﴾[   .]١٦٢البقرة: ﴿ فـَ

 التحايل خببث على تكليفات هللا عز وجل مثل حتايل أصحاب السبت: .١٠

ــَرَدًة َخاِســـِئَني﴾[  ـــا َهلـُــْم ُكونُـــوا ِقـ ُقْلَن ـــْبِت فـَ ــَدْوا ِمـــْنُكْم ِيف السَّ ــِذيَن اْعتَـ  البقرة:﴿َوَلَقـــْد َعِلْمـــُتُم الـَّ

٦٥[. 

 اجلدال والعناد والتضييق على أنفسهم فشدد هللا عليهم وصعَّب عليهم: .١١

َ قصــة البقــرة خــري دليــل:   ــاُلوا أَتـَتَِّخــُذ ــَرًة َق ــْذَحبُوا بـََق ــرُُكْم َأْن َت َُْم  ََّ ــِه ِإنَّ ا ــاَل ُموَســى ِلَقْوِم ﴿َوِإْذ َق

َِّ َأْن َأُكــوَن ِمــَن اْجلـَـاهِ  ِ ْ لَنَــا َمــا ِهــَي قَــاَل ِإنَّــُه ٦٧ِلَني (ُهُزًوا قَــاَل َأُعــوُذ  ــنيِّ ) قَــاُلوا ادُْع َلنَــا رَبَّــَك يـُبـَ

) قَــاُلوا ادُْع َلنَــا رَبَّــَك ٦٨يـَُقوُل ِإنـََّها بـََقَرٌة َال فَاِرٌض َوَال ِبْكٌر َعَواٌن بـَْنيَ َذِلَك فَافْـَعُلوا َما تـُــْؤَمُروَن (

ْ لََنا َما َلْونـَُها قَاَل ِإنَّهُ  ) قَــاُلوا ادُْع َلنَــا ٦٩يـَُقوُل ِإنـََّها بـََقَرٌة َصْفَراُء فَاِقٌع َلْونـَُهــا َتُســرُّ النَّــاِظرِيَن ( يـُبَـنيِّ

َُّ َلُمْهتَــُدوَن ( َّ ِإْن َشاَء ا َنا َوِإ ْ َلَنا َما ِهَي ِإنَّ اْلبَـَقَر َتَشابََه َعَليـْ ) قَــاَل ِإنَّــُه يـَُقــوُل ِإنـََّهــا ٧٠رَبََّك يـُبَـنيِّ

ْحلَقِّ َفَذحبَُ  بـََقَرةٌ  ِ وَها َال َذُلوٌل تُِثُري اْألَْرَض َوَال َتْسِقي اْحلَْرَث ُمَسلََّمٌة َال ِشَيَة ِفيَها قَاُلوا اْآلََن ِجْئَت 

 .]٧١-٦٧البقرة: َوَما َكاُدوا يـَْفَعُلوَن﴾[

 قسوة القلب وغلظة الطباع: .١٢

ـــَي َكا  ـــ ــــ ـــَك َفِهــ ــــ ــ ــــِد َذلِـــ ــــ ــْن بـَْعــــ ــ ـــ ــ ـــوُبُكْم ِمـــ ــــ ــ ــ ــْت قـُلُـ ــ ــــ ــ ــَوًة﴾﴿مثَُّ َقَســ ــ ـــ ــ ــدُّ َقْســـ ــ ــــ ــ ـــارَِة َأْو َأَشــ ــ ـــ ــ   حلَِْجــ

 .]٧٤البقرة: [

 



 
  - ١٨٥  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

لباطل: .١٣  النفاق وإدعاء اإلميان واهلداية 

ــ  ثُونـَُهْم ِمبَــا فـَ َُّ ﴿َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن َآَمُنوا َقاُلوا َآَمنَّا َوِإَذا َخــَال بـَْعُضــُهْم ِإَىل بـَْعــٍض قَــاُلوا َأُحتَــدِّ َتَح ا

ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــــاجُّوُكْم بِــ ــ ــ ـــ ــْيُكْم لُِيَحـــ ــ ــــ ــ ــ ـــوَن ﴾[َعلَـــ ـــ ــــ ــَال تـَْعِقلُـــــ ــ ـــ ــ ــ ـــْم َأفَــــ ــــ ــ ـــ ـــَد رَبُِّكـــ ــ ـــ ــ ــ ـــرة: ِه ِعْنـــ ـــ ــ ــــ   ، ]٧٦البقـــ

ُ َلُمْهَتُدوَن﴾[ َّ َّ ِإْن َشاَء ا  .]٧٠البقرة: ﴿ َوِإ

 هوى النفس: اتباع .١٤

ـــا   ــ ُتْم َوَفرِيًقــ بـْ ـــــذَّ ــا َكــ ــ ـــــَتْكبَـْرُمتْ فـََفرِيًقـــ ــُكُم اْســ ــ ــَوى أَنـُْفُســـ ــ ــ ْهـ ـــا َال تـَ ــ ــوٌل ِمبَــ ــ ــــاءَُكْم َرُســـ ــا َجـــ ــ ﴿أََفُكلََّمـــ

﴿َأفـَتُـْؤِمنُــوَن بِــبَـْعِض اْلِكَتــاِب َوَتْكُفــُروَن بِــبـَْعٍض َفَمــا َجــَزاُء َمــْن يـَْفَعــُل ، ]٨٧البقرة: ﴾[تـَْقتُـلُــونَ 

 َُّ ــَردُّوَن ِإَىل َأَشــدِّ اْلَعــَذاِب َوَمــا ا ــْوَم اْلِقَياَمــِة يـُ َيا َويـَ ــْنُكْم ِإالَّ ِخــْزٌي ِيف اْحلََيــاِة الــدُّنـْ  بَِغاِفــٍل َذلِــَك ِم

ــ ـــا تـَْعَملُـ ــرى اليهـــود وال يتبعوهـــا يف قتـــل ]٨٥البقرة: وَن﴾[َعمَّ ــداء أسـ ــوراة يف فـ . يتبعـــون التـ

 اليهودي لليهودي.

م لنزول الرسالة اخلامتة على العرب): .١٥  احلسد والغرية: (مثل غري

  َُّ َُّ بـَْغًيــا َأْن يـُنَـــزَِّل ا ــَزَل ا  ِمــْن َفْضــِلِه َعلَــى َمــْن ﴿بِْئَســَما اْشــتَـَرْوا بِــِه َأنْـُفَســُهْم َأْن َيْكُفــُروا ِمبَــا أَنـْ

 .]٩٠البقرة: َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه فـََباُءوا ِبَغَضٍب َعَلى َغَضٍب َوِلْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب ُمِهٌني﴾[

 احلق: اتباعالكرب سبب كل األمراض واملانع عن 

ــــَتْكبَـْرُمتْ فَـ   ـــــُكُم اْســـ ــَوى أَنْـُفُسـ ــ ـــا َال تـَْهـــ ــوٌل ِمبَــــ ــــ ــــاءَُكْم َرُس ـــا َجـــ ــ ـــا ﴿َأَفُكلََّمـ ــ ُتْم َوَفرِيًقــ بـْ ــذَّ ــ ـــــا َكـــ َفرِيًقـ

 .]٨٩البقرة: ﴿فـََلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِه﴾[،]٨٧البقرة: تـَْقتـُُلوَن﴾[

ــاة الــدنيا علــى اآلخــرة .١٦ ــة  حــب احلي ــة أو حيــاة عبودي ــاة رخيصــة كانــت أو ذليل بــل حــب أي حي

ِ لشــــهوة  َيا  نـْ ــدُّ ُهُم اْلَعــــَذاُب َوَال ُهــــْم ﴿ُأولَِئــــَك الَّــــِذيَن اْشــــتَـَرُوا اْحلَيَــــاَة الــ ــنـْ ــُف َعــ ــَرِة فَــــَال ُخيَفَّــ ْآلَِخــ

 .]٨٦البقرة: يـُْنَصُروَن﴾[

ــُر َألْــَف َســَنةٍ    ﴿َوَلَتِجَدنـَُّهْم َأْحــَرَص النَّــاِس َعلَــى َحيَــاٍة َوِمــَن الَّــِذيَن َأْشــرَُكوا يـَــَودُّ َأَحــُدُهْم لَــْو يـَُعمَّ

َُّ َبِصٌري ِمبَا يـَْعَمُلوَن﴾[َوَما ُهَو ِمبَُزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب أَ   .]٩٦البقرة: ْن يـَُعمََّر َوا

  

 



  - ١٨٦  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

حلق: .١٧ لباطل بعد العلم  ويله   حتريف كالم هللا عزة وجل و

َِّ مثَُّ ُحيَّرُِفونَــُه ِمــْن بَـ   ُهْم َيْســَمُعوَن َكــَالَم ا َتْطَمُعوَن َأْن يـُْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكــاَن َفرِيــٌق ِمــنـْ ا ْعــِد َمــ﴿أَفـَ

 .]٧٥البقرة: َعَقُلوُه َوُهْم يـَْعَلُموَن﴾[

لباطل: .١٨  الكذب والتخاصم 

ُتْم َتْكُتُموَن﴾[  َُّ ُخمْرٌِج َما ُكنـْ ْلُتْم نـَْفًسا فَادَّارَْأُمتْ ِفيَها َوا  .]٧٢البقرة: ﴿َوِإْذ قـَتـَ

 االستهانة بعذاب هللا وعدم اخلوف منه سبحانه والتجرؤ على عذابه: .١٩

ًما َمْعُدوَدًة﴾[﴿َوَقاُلوا َلْن متََ   َّ  .]٨٠البقرة: سََّنا النَّاُر ِإالَّ َأ

 طبيعة غري جادة يف محل األمانة والتكاليف: .٢٠

ــُدوَن﴾[  َُّ َلُمْهَت َّ ِإْن َشــاَء ا ــا َوِإ َن ــَر َتَشــابََه َعَليـْ ــاُدوا ، ]٧٠البقرة: ﴿ِإنَّ اْلبَـَق ــا َك ــَذَحبُوَها َوَم ﴿َف

 .]٧١البقرة: يـَْفَعُلوَن﴾[

 وسفك الدماء:القتل  .٢١

  ِ رِِهــْم َتظَــاَهُروَن َعَلــْيِهْم  َ ــُتْم َهــُؤَالِء تـَْقتُـلُــوَن أَنـُْفَســُكْم َوُختْرُِجــوَن َفرِيًقــا ِمــْنُكْم ِمــْن ِد ْإلِمثِْ ﴿مثَُّ أَنـْ

َُْتوُكْم ُأَساَرى تـَُفاُدوُهْم َوُهَو ُحمَرٌَّم َعَلْيُكْم ِإْخــَراُجُهْم َأفـَتُـْؤمِ  نُــوَن بِــبَـْعِض اْلِكتَــاِب َواْلُعْدَواِن َوِإْن 

ــ ــْوَم اْلِقَياَم ــاِة الــدُّنـَْيا َويـَ ــْنُكْم ِإالَّ ِخــْزٌي ِيف اْحلََي ــَك ِم ــْن يـَْفَعــُل َذِل ــا َجــَزاُء َم ــبـَْعٍض َفَم ــُروَن ِب ِة َوَتْكُف

ُ بَِغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن﴾[ َّ  .]٨٥البقرة: يـَُردُّوَن ِإَىل َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما ا



 
  - ١٨٧  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 اخلري لآلخرين ومتين الشر هلم وكراهيتهم: عدم حب .٢٢

ــزََّل َعلَــْيُكْم ِمــْن َخــْريٍ ِمــْن رَبُِّكــ  ْم ﴿َما يـَــَودُّ الَّــِذيَن َكَفــُروا ِمــْن َأْهــِل اْلِكتَــاِب َوَال اْلُمْشــرِِكَني َأْن يـُنـَ

ــيِم﴾ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــِل اْلَعِظــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ َُّ ُذو اْلَفْضــ ـــاُء َوا ــ ــ ــــ ــ ـــ ــــ ــ ــْن َيَشـــ ــــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــــِه َمـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ـــَتصُّ ِبَرْمحَِت ــ ــ ـــ ــــ ــــ ــ ـــ َُّ َخيْــ   َوا

 .]١٠٥قرة: الب[

َِّ ُهــَو اْهلـُـَدى َولَــِئِن وَ ﴿  َلْن تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد َوال النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم ُقْل ِإنَّ ُهــَدى ا

ــْن َوِيلٍّ َوال َنِصــٍري﴾[ َِّ ِم ــَك ِمــَن ا ــا َل ــِم َم ــَن اْلِعْل ــَد الَّــِذي َجــاَءَك ِم ــَواَءُهْم بـَْع ْعــَت َأْه ة: البقر اتـَّبـَ

١٢٠[. 

م ومتكنها منهم: .٢٣  تغلغل املعصية يف قلو

 .]٩٣البقرة: ﴿َوُأْشرِبُوا ِيف قـُُلوُِِم اْلِعْجَل﴾[ 

  وهنــا نؤكــد علــى خطــورة تســلل األمــراض للقلــوب وتناميهــا مــع عــدم املســارعة يف تطهريهــا

 فتحجب القلوب عن اهلداية والنور:

  َُّ  .]٨٨البقرة:  ِبُكْفرِِهْم فـََقِليًال َما يـُْؤِمُنوَن﴾[﴿َوَقاُلوا قـُُلوبـَُنا ُغْلٌف َبْل لََعنَـُهُم ا



 

 ) ـــن ت مـ ــرت اآل ـــيب دمحم ١٢١: ٧٥ذكــ ــــة النـ ــرين لبعث ـــود املعاصــ ــــنفس  ) أن اليهـ اتصــــفوا ب

ءهــم منــذ بعــث موســى الصــفات املذمومــة الــيت ك ﴿َوقَــاَل الَّــِذيَن َال يـَْعَلُمــوَن لَــْوَال  انــت يف آ

ــْوهلِِْم َتَشــابـََهتْ  ــْبِلِهْم ِمْثــَل قـَ ــاَل الَّــِذيَن ِمــْن قـَ ــا َآيَــٌة َكــَذِلَك َق َْتِيَن َُّ َأْو  البقرة: قـُُلــوبـُُهْم﴾[ ُيَكلُِّمَنــا ا

 . ومن هذه الصفات املذمومة:]١١٨

يء الــدعوة اجلديــدة مــن العــرب ورغــم معرفــة أن هــذه الــدعوة هــي احلــق وجمــ حســدهم للنــيب  

ا  ا ومل يتبعو ﴿َودَّ َكِثٌري ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو يـَُردُّوَنُكْم ِمْن بـَْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّارًا َحَســًدا ِمــْن فكفروا 

َ َهلـُـُم اْحلَــقُّ فَــاعْ  بَـــنيَّ ُفِســِهْم ِمــْن بـَْعــِد َمــا تـَ ََّ َعَلــى ُكــلِّ ِعْنــِد َأنـْ َِْمــرِِه ِإنَّ ا  َُّ َِْيتَ ا ُفوا َواْصــَفُحوا َحــىتَّ 

َناُهُم اْلِكَتاَب يـَْعرُِفونَُه َكَما يـَْعرِفُــوَن َأبـْنَــاَءُهْم َوِإنَّ َفرِيًقــا ، ]١٠٩البقرة: َشْيٍء َقِديٌر﴾[ ﴿الَِّذيَن َآتـَيـْ

ُهْم لََيْكُتُموَن اْحلَقَّ َوُهْم يـَْعَلُمو   .]١٤٦البقرة: َن﴾[ِمنـْ



  - ١٨٨  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ــدين   ــــ ـــى ال ـــ ـــة عل ــ ــــدى والقوامـ ـــهم اهلــ ـــــروا ألنفســـ ــاَرى احتكـ ــ ــوًدا َأْو َنَصــ ــ ــ ــــوا ُه ُــ ـــاُلوا ُكون ــ ﴿َوقَـ

ْهَتُدوا﴾[  .]١٣٥البقرة: تـَ

ً كـــان عملهـــم   ﴿َوقَـــاُلوا لَـــْن يَـــْدُخَل اْجلَنَّـــَة ِإالَّ َمـــْن َكـــاَن ُهـــوًدا َأْو احتكـــروا ألنفســـهم اجلنـــة أ

ــــانِيـُّهُ  ــــ ــ ــ ـــ ــــَك َأَمـ ــــ ــ ــ ــ ــ ــاَرى تِْل ــ ــ ــــ ــ ــ ـــاِدِقَني﴾َنَصــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــُتْم َصــ ــــ ــ ـــ ــــ ـــاَنُكْم ِإْن ُكنـْ ــــ ــ ـــ ــــاُتوا بـُْرَهــــ ــ ــ ــــ ـــ ــــْل َهـ ــ ــ ـــ ــ   ْم قُـــ

 .]١١١البقرة: [

ُلو الشََّياِطُني َعَلى ُمْلِك اشتغاهلم بكتب السحر وترك كتب هللا وراء ظهورهم   تـْ ﴿َواتـَّبَـُعوا َما تـَ

َِّ ُمَصــدٌِّق لِ ، ]١٠٢البقرة: ُسَلْيَماَن﴾[ َمــا َمَعُهــْم نـَبَــَذ َفرِيــٌق ﴿َوَلمَّا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمــْن ِعْنــِد ا

َِّ َورَاَء ُظُهورِِهْم َكأَنـَُّهْم َال يـَْعَلُموَن﴾[  .]١٠١البقرة: ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِكَتاَب ا

تنطــوي علــى االســتهزاء بــه والطعــن يف دينــه  )١(بكلمــة ليهم ألسنتهم يف خطاب الرســول  

ــه  ــوإن كــان ظاهرهــا التعظــيم ل ــْرَ َواْمسَعُــوا ﴿َ أَيـَُّه ــوا اْنُظ ــوا َال تـَُقولُــوا رَاِعنَــا َوُقوُل ا الـَّـِذيَن َآَمُن

 .]١٠٤البقرة: َوِلْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب َأِليٌم﴾[

 

  ــا لليهــود املعاصــرين للنــيب احلــق املتمثــل يف  تبــاعالــدعوة اللقد ظلت سورة البقــرة تكــرر دعو

﴿الَّــِذيَن والذي جيدون صفته يف كتبهم ونعته وامسه وأمره  اإلسالم الذي جاء به الرسول دين 

ــمْ  ـــقَّ َوُهــــ ــــوَن اْحلَــ ُهْم َلَيْكُتُمـ ــنـْ ـــ ــــا ِم ـــاَءُهْم َوِإنَّ َفرِيًقـ نَـــ ـــوَن َأبـْ ــ ـــا يـَْعرُِف ــــُه َكَمــ ـــاَب يـَْعرُِفونَـ ـــــاُهُم اْلِكتَــ َن يـْ  َآتـَ

م السورة من ك ]١٤٦البقرة: يـَْعَلُموَن﴾[ تمان هذا احلق عن النــاس.. وهــاهو آخــر نــداء فحذر

ت خلطــاب أمــة اإلســالم، قــال تعــاىل:  ﴿َ بَــِين ِإْســَرائِيَل اذُْكــُروا نِْعَمــِيتَ الَّــِيت هلــم قبــل انتقــال اآل

ًئا ) َواتـَُّقوا يـَْوًما َال َجتْــِزي نـَْفــٌس َعــ١٢٢َأنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأّينِ َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمَني ( ْن نـَْفــٍس َشــيـْ

َفُعَها َشَفاَعٌة َوَال ُهْم يـُْنَصُروَن﴾[ َها َعْدٌل َوَال تـَنـْ  .]١٢٣-١٢٢البقرة: َوَال يـُْقَبُل ِمنـْ

  م بنســبهم الكــرمي لنــيب ت تناديهم بـ ( بين إسرائيل) أحب أمسائهم وأشرف أنســا فمازالت اآل

م ، ليــذكرهم بســابق نعمــة هللا علــهللا إســرائيل (يعقــوب)  يهم إمجــاًال، فيبــين علــى ذلــك دعــو

                                                             
  قوهلم (راعنا) أي: أرعنا مسعك. بينما تعين يف العربانية: شقي وشرير، ويف اخلطاب تعين: أنت ضر وشقوتنا.) ١(



 
  - ١٨٩  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

لقــرآن، يف ألفــاظ وجيــزة  اتباعإىل  احلق.. وإليك آية واحدة تنصح اليهــود وتــدعوهم إىل اإلميــان 

ولكنها عميقة املعىن والداللة، وبالغة يف اإلحكام وروعة يف البيان حيــث تــربز جــداهلم يف الباطــل 

َُّ قــال تعــاىل: احلــق كــربًا وهــوى يف نفوســهم...،  اتبــاعورفضــهم  ﴿َوِإَذا ِقيــَل َهلـُـْم َآِمُنــوا ِمبَــا َأنْـــَزَل ا

قًا ِلَمــا َمَعُهــْم قُــْل َفِلــمَ  َنا َوَيْكُفُروَن ِمبَا َورَاَءُه َوُهَو اْحلَقُّ ُمَصدِّ تـَْقتُـلُــوَن أَْنِبيَــاَء  َقاُلوا نـُْؤِمُن ِمبَا أُْنِزَل َعَليـْ

ُتْم ُمْؤِمنِ  َِّ ِمْن قـَْبُل ِإْن ُكنـْ  . ]٩١البقرة: َني﴾[ا

لقــرآن كمــا  صحة اليهــود: أمنــوا  يقول د. دمحم عبد هللا دراز حول هذه اآلية: "قالت اآلية 

ــا أنزهلــا هللا، فــالقرآن الــذي جــاء بــه  ــا موســى، أل لتــوراة الــيت جــاء  لتوراة، ألســتم قــد أمنــتم  أمنتم 

ــا.. فــانظر كيــف مجــع القــرآن هــذا املعــىن الكثــري يف هــذا اللفــظ  دمحم أنزلــه هللا، فــأمنوا بــه كمــا أمنــتم 

َُّ﴾الــوجيز  لكــالم عــن صــريح اســم القــرآن إىل كنايتــه، فجعــل دعــاءهم ﴿َآِمنُــوا ِمبَــا أَنْـــَزَل ا .. فعــدل 

  إىل اإلميان به دعاء إىل الشيء حبجته، أن الذي أنزهلا هو هللا سبحانه وتعاىل.

 ل: "أمنــوا مبــا أنــزل هللا علــى دمحم" مــع أن هــذا جــزء مث انظــر كيــف طــوى ذكــر املنــزل عليــه، فلــم يقــ

لـــدعوة.. أتـــدري مل ذلـــك؟ ألنـــه لـــو ذكـــر لكـــان يف نظـــر احلكمـــة  مـــتمم لوصـــف القـــرآن املقصـــود 

البيانية زائًدا ويف نظر احلكمة اإلرشادية مفسًدا. أما األول فألن هــذه اخلصوصــية ال مــدخل هلــا يف 

ك. وأما الثــاين فــألن إلقــاء هــذا االســم علــى مســامع األعــداء اإللزام، فأدير األمر على القدر املشرت 

م ويثري أحقادهم فيؤدي إىل عكس ما قصــده الــداعي مــن التــأليف ولــيس أمن شأنه أن ُخيرج  ضغا

 التفريق واخلصومة.

ــا أنزهلــا هللا فحســب،   لتــوراة لــيس هــو كو أما جواب اليهود فقد قــالوا: إن الــذي دعــا لإلميــان 

ا ألن هللا أنزهلا علينا والقرآن مل ينزله علينــا، فلكــم قــرآنكم ولنــا توراتنــا.. وهــذا هــو بل إننا أم نا 

نَــا﴾املعــىن الــذي أوجــزه القــرآن يف قولــه:  َــا أُنْــِزَل َعَليـْ ولكــنهم حتاشــوا التصــريح علــى  ﴿نـُــْؤِمُن ِمب

لكفر واقتصارهم على اإلميان مبا أنزل علــيهم وهــو مــا يــومئ إىل كفــرا م مبــا أنــزل علــى أنفسهم 

غريهم، فأراد القرآن أن يربز ردهــم كمــا هــو يف غايــة األمانــة يف النقــل مث يف معــرض التعليــق علــى 

.. ولفظ (مبا ورائــه) فيهــا وصــف جــامع لكــل مــا يكفــرون بــه ﴿َوَيْكُفُروَن ِمبَا َورَاَءُه﴾مقالتهم قال: 



  - ١٩٠  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

لقــرآن املنــزل علــى دمحم  إلجنيــل ا فهم كمــا كفــروا  ، وكالمهــا ملنــزل علــى عيســى وكفــروا 

 وراء التوراة، أي جاء بعدها.

ــا   عًث مث أخــذ القــرآن يف نفــس اآليــة يــدحض دعــواهم فيقــول هلــم: كيــف يكــون إميــانكم بكتــابكم 

على الكفر مبا هو حق مثلــه؟ ال، بــل (هــو احلــق) كلــه!.. مث يرتقــى فيقــول هلــم: ولــيس األمــر كمــا 

سابقة عليه كاألمر بني كل حق وحق، فقد يكــون الشــيء بني هذا الكتاب اجلديد وبني الكتب ال

ــا  حًقا وغــريه حًقــا، ولكنهمــا يف شــأنني خمتلفــني فــال يشــهد بعضــهما لــبعض. أمــا هــذا الكتــاب فإ

ا؟!  جاء شاهًدا و(مصدًقا) ملا بني يديه من الكتب. فأىن يكذب به من يؤمن 

لذي جاء مصدقًا ملا معهم مــن الكتــاب احلق ا اتباعحجة يف عدم  هلمظهر هلم اآلية أن ليس مث ت 

م ه بينهم كمــا أكــدت عليــه كلمــة (ملــا معهــم). نومعهم يف أيديهم ويدرسو  ،الذي هو قائم يف زما

 فبماذا يعتذرون وأىن يذهبون؟!

م مبــا أنــزل علــيهم، وقــد أجلتهــا اآليــة لتفنيــ  ميــا لــرد علــى دعــواهم الكاذبــة  د مث ختمــت اآليــة 

ــاعطلهــم يف عــدم  م يف دعــواهم حيــث أن داء اجلحــود اتب هم احلــق أوًال مث اختتمــت ببيــان كــذ

م ومضت عليهم القرون حىت أصبح مرًضا مزمنًــا، وأن الــذي  فيهم داء قدمي، قد أشربوه يف قلو

مــا هــو إال حلقــة متصــلة بسلســلة كفــرهم مبــا أنــزل  أتــوه اليــوم مــن الكفــر مبــا أنــزل علــى دمحم 

ساق هلم الشواهد التارخيية املفظعة الــيت ال ســبيل إلنكارهــا يف متــردهم عليهم وحتريفهم كتبهم.. ف

ــُتْم ُمــْؤِمِنَني﴾على أوامر هللا وقتلهم األنبياء  َِّ ِمْن قـَْبُل ِإْن ُكنـْ .. هــذه دعــوة ﴿َفِلَم تـَْقتُـُلوَن أَْنِبَياَء ا

دعوة وذلــك كلــه احلق.. وهذا هو تكذيبهم وجحــودهم ورفضــهم هلــذه الــ اتباعالقرآن لليهود إىل 

 .)١(يف منوذج آية واحدة

                                                             
  .١٢٧: ١٢٠النبأ العظيم، د. دمحم عبدهللا دراز، ص ) ١(



 
  - ١٩١  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 

 

  م ومــرض نفوســهم ســبب كــل الصــفات املذمومــة الــيت ظهــرت يف بــين إســرائيل هــو فســاد قلــو

البقرة: ُتْم َوَفرِيًقــا تـَْقتـُلُــوَن﴾[﴿أََفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمبَا َال تـَْهَوى أَنـُْفُســُكُم اْســَتْكبَـْرُمتْ فـََفرِيًقــا َكــذَّبْـ 

، وأخطر أمراض النفس الــيت لــو تركــت لتســببت يف هــالك صــاحبها هــو: مــرض الكــرب ألنــه ]٨٧

 خيرج اإلنسان من دائرة العبودية إىل دائرة العقوبة واخلذالن اإلهلي.

  مَّــه غايــة "عندما خلق هللا سبحانه اإلنســان فقــد خلقــه يف أحســن تقــومي، ونفــخ فيــه مــن روحــه وكر

التكرمي، كل ذلك ليؤدي وظيفــة العبوديــة لربــه.. والعبوديــة هــي غايــة الــذل وغايــة احلــب.. وغايــة 

 االفتقار واالستسالم له سبحانه وتعاىل فجوهر العبودية هو الذل.

لــذل  إن العبودية هي احلالة اليت ينبغي أن يعيشها املرء يف تعامله مع ربه، حالة من الشعور 

مه جل شأنه.. العبودية تعين أنك ال شيء.. ليس لديك ما تعلو به على غريك فالكل مــن واهلوان أما

تراب.. أهون األشياء.. اجلميع طفيلي علــى هللا، وينبغــي أن يكــون مطــأطئ الــرأس لــه، مــاًدا يــده إليــه 

  لسؤال.. ال يرى لنفسه أفضلية ذاتية على غريه، وملاذا يكون أفضل من غريه؟

ته؟ هل مباله؟هل بطوله؟ هل بش مكا   كله؟ هل 

ــه مــن دون هللا  كــل هــذا هــو ال ميلكــه يف احلقيقــة ومل يوجــده بذاتــه وال يســتطيع احلفــاظ علي

ــَماَواِت َواْألَْرِض﴾[لــذلك قــال تعــاىل:  ُء ِيف السَّ ء والعلــو  فقــط  ]٣٧اجلاثيــة: ﴿َولَــُه اْلِكــْربَِ فــالكرب

  وهو املستحق ذلك يف احلقيقة.

 الق وغريه خملوق؟أليس هو اخل 

 أليس هو الرزاق وغري مرزوق؟ 

 أليس هو القوي وغريه ضعيف؟ 

 أليس هو الغين وغريه فقري؟ 

 



  - ١٩٢  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

 .ءه  إن من يدعي أنه شيء فهو بذلك يعلو على هللا ويتمرد على عبوديته له وينازعه كرب

الــيت من هنا ندرك خطورة الكرب حني يتلبس بــه املــرء فهــو يف حقيقتــه ينــاقض حالــة العبوديــة 

ينبغي أن يعيشها.. ويكفي يف بيان خطورة الكرب أن الشرع مل يسمح ولــو مبثقــال ذرة تكــون يف قلــب 

  .»ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب«: (ملسو هيلع هللا ىلص) العبد منه، لذلك قال رسول هللا 

 مظاهر مرض الكرب: ومن الصفات املذمومة اليت ظهرت يف بين إسرائيل وتعترب مظهًرا من 

 عدم السالسة يف تنفيذ األوامر والتكاليف اإلهلية. 

لرأي.   العناد والتشبث 

لباطل.   اجلدال 

 رد احلق وعدم قبوله. 

لتفصيل مظاهر مرض الكرب يف عرض سورة األعراف. ذن هللا    وسنتناول 

 

  :ــَأَمتَُّهنَّ َقــاَل ِإّينِ َجاِعُلــَك ِللنَّــاِس ِإَماًمــا قَــاَل َوِمــْن قــال تعــاىل ــَراِهيَم رَبُّــُه ِبَكِلَمــاٍت َف تَـَلــى ِإبـْ ﴿َوِإِذ ابـْ

 .]١٢٤البقرة: ُذرِّيَِّيت َقاَل َال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمَني﴾[

وجعلــه إماًمــا  لى شــرف إبــراهيم خليلــه يقول ابن كثري يف تفسريه هذه اآلية: "هللا تعاىل نبه ع 

به يف التوحيد، حىت قام مبا كلفــه هللا تعــاىل مــن األوامــر والنــواهي، (بكلمــات) أي:  يُقتدىللناس 

ن فأمتهن؟بشرائع وأوامر ونواهٍ   ... ولكن ما هي الكلمات اليت ابتلى هللا إبراهيم 

ا إبراه  ت قد اختلف يف تعيني الكلمات اليت اخترب هللا  يم اخلليل فروى عــن ابــن عبــاس يف روا

لطهارة. ملناسك، وابتاله   منها: ابتاله هللا 

ــتاله  ــه، واب لكواكــب فرضــي عن ــتاله هللا  ــن أيب حــامت عــن احلســن البصــري قــال: اب وروى اب

خلتــان فرضــي  هلجرة فرضي عنــه، وابــتاله  لشمس فرضي عنه، وابتاله  لقمر فرضي عنه، وابتاله 

بنه فرضي عنه.عنه، و    ابتاله 



 
  - ١٩٣  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

: ملــا جعــل هللا إبــراهيم إماًمــا، ســأل ﴿قَاَل َوِمْن ُذرِّيَِّيت قَاَل َال يـََناُل َعْهــِدي الظَّــاِلِمَني﴾وقوله: 

ــك كمــا يف قولــه تعــاىل:  ــه فأجيــب إىل ذل ــا ِيف ُذرِّيَّتِــِه هللا أن تكــون األئمــة مــن بعــده مــن ذريت ﴿َوَجَعْلَن

َة َواْلِكَتابَ  َنــاُل َعْهــِدي الظَّــاِلِمَني﴾، وأما قوله تعــاىل: ]٢٧العنكبوت: ﴾[النـُّبُـوَّ فقــال ابــن  ﴿قَــاَل َال يـَ

، وحمسن ستنفذ فيــه دعوتــه، وتبلــغ لــه فيــه مــا أراد ظامل ال ينال عهده كائن يف ذريتهعباس: "خيربه أنه  

هللا والوفــاء  .. ومــن هنــا فــأول شــروط اإلمامــة هــو: النجــاح يف االبــتالء بتحقيــق مــراد.)١(مــن مســألته"

  وامره والقيام بتكاليفه.

 

  ــن إبــراهيم وهــي التوحيــد  اخلــالص،يقــول الشــيخ ســيد قطــب عــن هــذه اآليــة: "تقــرر حقيقــة دي

ــراث  ــدة ت ــد املنحرفــة الــيت عليهــا أهــل الكتــاب واملشــركون ســواء، وبيــان أن العقي وحقيقــة العقائ

املؤمن ال تراث العصبية العمياء. وأن وراثة هــذا الــرتاث ال تقــوم علــى قرابــة الــدم واجلــنس القلب 

الواحـــدة فهـــو وريثهـــا، العقيـــدة ولكـــن علـــى قرابـــة اإلميـــان والعقيـــدة... فمـــن اســـتقام علـــى هـــذه 

ا، ومن فسق عنها، ورغب بنفسه عن ملة إبراهيم، فقد فســق عــن عهــد  ووريث عهودها وبشارا

 .قد وراثته هلذا العهد وبشاراته"هللا، وقد ف

ــم أبنــاء إبــراهيم   ــرد أ لــدعاوى، كمــا ادعــى اليهــود والنصــارى  إذن ليس االصطفاء واالجتبــاء 

ــــَراِهيَم َحِنيًفــــا َوَمــــا َكــــاَن ِمــــَن وحفدتــــه  ــْل ِملَّــــَة ِإبـْ ْهتَــــُدوا قُــــْل بَــ ﴿َوقَــــاُلوا ُكونُــــوا ُهــــوًدا َأْو َنَصــــاَرى تـَ

، لقـــد ســـقطت عـــنهم الوراثـــة منـــذ مـــا احنرفـــوا عـــن هـــذه العقيـــدة.. ]١٣٥: البقرةاْلُمْشـــرِِكَني﴾[

ستقامته على هــذه  وكذلك كل من سيدعي اصطفاءه ومحله لوراثة هذه العقيدة، فالعربة هنالك 

ــن الرســل أمجعــني  ﴿َوَمـــا ُأوِيتَ العقيــدة.. عقيــدة التوحيــد اخلالصـــة.. وهــذه هــي ملــة األنبيـــاء ودي

ِــ ُهْم َوَحنْــُن لَــُه ُمْســِلُموَن﴾[النَِّبيُّــوَن ِمــْن َرِّ ــْنيَ َأَحــٍد ِمــنـْ .. ومــن هنــا فــإن ]١٣٦البقرة: ْم َال نـَُفــرُِّق بـَ

 ين شروط اإلمامة هو: االستقامة على عقيدة التوحيد اخلالصة.

                                                             
  ١٥٥ص  -عمدة التفسري -كثري  خمتصر تفسري ابن) ١(



  - ١٩٤  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ــر   الــدعوى والشــعارات..  دوبذلك مت جتريد كل من يدعي احتكار احلــق أو القوامــة علــى الــدين 

حــد هــو االســتقامة علــى ملــة التوحيــد.. ملــة إبــراهيم عليــه الســالم.. ولكــن مــا هــي إمنا املقياس وا

ت القرآن وسرية خليل الرمحن؟  ملة إبراهيم كما وضحتها لنا آ

 

  :١٣٠لبقرة: ا﴿َوَمْن يـَْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبْـَراِهيَم ِإالَّ َمْن َسِفَه نـَْفَسُه﴾[قال تعاىل[. 

 ذه النصــاعة  ،الطريق الصحيح واملنهج القومي هو ملة إبراهيم.. ال غموض يف ذلك وال التباس

ذا الوضوح بنيَّ هللا تعاىل لنا املنهاج والطريق  َنا ِإلَْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبـَْراِهيَم َحِنيًفا َوَمــا  و ﴿مثَُّ َأْوَحيـْ

. ومن يرغب عن هذا الطريق حبجة املصاحل واملفاسد فقــد ]١٢٣نحل: الَكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكَني﴾[

ملصــاحل واملفاســد مــن إبــراهيم  الــذي زكــاه هللا  ســفه نفســه أي: جهلهــا وظــن نفســه أعلــم 

َناُه ِيف الدُّنْـَيا َوِإنَُّه ِيف اْآلَِخَرِة َلِمَن الصَّاِحلَِني﴾[تعاىل فقال عنه   .]١٣٠البقرة: ﴿َولََقِد اْصَطَفيـْ

 وملة إبراهيم هي: 

ـــه  .١ ـــريك لــ ـــده ال شــ ــادة  وحــ ــالص العبـــ ـــَربِّ إخــ ـــِلْم قَـــــاَل َأْســـــَلْمُت لِــ ــُه َأْســ ــُه رَبُّـــ ــاَل لَـــ ﴿ِإْذ قَـــ

 .]١٣١البقرة: اْلَعاَلِمَني﴾[

ـــَراِهيَم َحِنيًفـــا َوَمـــا َكـــاَن ِمـــَن اْلُمْشـــرِِكَني﴾[الـــرباءة مـــن الشـــرك وأهلـــه  .٢ البقرة: ﴿قُـــْل بَـــْل ِملَّـــَة ِإبـْ

١٣٥[.  

ي ملة إبراهيم الواضحة اليت ابُتلى بسببها وألقاه قومه من أجلها يف النــار بــل رمبــا لــو أنــه وهذه ه 

 -طلهم ومل يسفه آهلتهم ومل يعلن العداوة هلم متمــثًال  -حاشاه داهنهم وسكت عن بعض 

 يف الوالء والرباء واملعاداة والبغض واهلجران يف هللا ملا ألقوه يف النار.

ـــراه  ــة إب ــرباءة مـــن املشـــركني وهـــذه هـــي ملـ ظهـــار الـ ــا اآلن  ــة إليهـ ــيت أحـــوج مـــا تكـــون األمـ يم الـ

م الباطلة ومناهجهم وقوانينهم وشرائعهم وإبداء العداوة والبغضاء هلم قال تعاىل:  ﴿قَــْد  ومعبودا

 َّ  بـُــَرَآُء ِمــْنُكْم َوِممَّــا تـَْعبُــُدوَن ِمــْن َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِيف إِبـَْراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا لَِقــْوِمِهْم ِإ

 َِّ ِ ــوا  ـــ ْؤِمنُـــ ـــىتَّ تـُ ـــًدا َحـــــ ـــ ـــاُء أَبَــ ــ ـــَداَوُة َواْلبَـْغَضـــ ــ ــَنُكُم اْلَعـــ ــ ــــ ـــــا َوبـَيـْ نَـنَـــ ــــَدا بـَيـْ ــْم َوبَــــ ــ ــ ــْرَ ِبُكــ ـــ َِّ َكَفـــ  ُدوِن ا

  . ]٤املمتحنة: َوْحَدُه﴾[



 
  - ١٩٥  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

مل تقــدمي العــداوة علــى ويقول الشيخ محد بن عتيق رمحه هللا: "فقوله (وبدا) أي: ظهر و   ن، و

البغضاء ألن األوىل أهم من الثانية فإن اإلنسان قد يبغض املشركني وال يعاديهم، فال يكون آتًيــا 

لواجــب عليــه حــىت حتصــل منــه العــداوة والبغضــاء والبــد أيًضــا مــن أن تكــون العــداوة والبغضــاء 

ــا ال تنفعــه حــىت تظهــر ديتني ظاهرتني بّينتني، واعلم أنــه وإن كانــت البغضــاء م لقلــب فإ تعلقــة 

لعــداوة واملقاطعــة فحينئــذ تكــون العــداوة  ــا، وال تكــون كــذلك حــىت تقــرتن  رهــا وتتبــني عالما آ

 .)١(والبغضاء ظاهرتني"

، وبراءة مــن الشــرك والكفــر والطــاغوت، ظــل    إن التوحيد بشقيه: إميان  وإخالص العبادة 

ىل اليت يدور عليها مدار القرآن الكرمي كله، وقد عــربت ملــة إبــراهيم عــن هو القضية املركزية األو 

التوحيد أوضح تعبري بــل هــي ديــن مجيــع الرســل واألنبيــاء علــى ملــة إبــراهيم أي: طريقتــه ومنهجــه 

م أمجعني عليهم الصالة والسالم  ُهْم َوَحنْــُن لَــُه وهي قطب الرحى يف دعو ﴿َال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد ِمنـْ

 .]١٣٦البقرة: ْسِلُموَن﴾[مُ 

ـــاىل    ـــه تعـ ــن قولـ ـــَراِهيَم ِإالَّ َمــــْن َســــِفَه ويقــــول ابــــن كثــــري يف تفســــريه عــ ـ ــِة ِإبـْ ـــُب َعــــْن ِملَّــ ﴿َوَمــــْن يـَْرغَـ

ــُه﴾[ ــن ابتــــدع وأحــــدث مــــن الشــــرك  ]١٣٠البقرة: نـَْفَســ ــى مــ : أن هللا تبــــارك وتعــــاىل يــــرد علــ

جرد توحيد ربه تبــارك وتعــاىل فلــم يــدع معــه غــريه وال  املخالف مللة إبراهيم اخلليل إمام احلنفاء فإنه

أشرك به طرفة عني، وتربأ من كل معبود سواه وخالف يف ذلك سائر قومه حىت تربأ مــن أبيــه نفســه 

ـــــُدوَن ( ْعبُــ ـــا تـَ ــ ــــَراٌء ِممَّــ ــِين بـَـــ ــ ـــِه ِإنـَّــ ْوِمــــ ــِه َوقـَ ـــ ـــَراِهيُم ِألَبِيــ ــ ــ ــاَل ِإبـْ ــ٢٦﴿َوِإْذ قَـــــ ــ ــَرِين َفِإنَّـــ ــ ــِذي َفطَـــ ــــ ُه ) ِإالَّ الـَّ

ــه تعــاىل: )٢(]٢٧-٢٦الزخرف: َســيَـْهِديِن﴾[ ْعبُــُدوَن (. وقول ــُتْم تـَ ــا ُكنـْ ــَرأَيْـُتْم َم ــاَل َأفـَ ) أَنْـــُتْم ٧٥﴿َق

ؤُُكــــُم اْألَقْــــَدُموَن ( َ . إن عــــداوة ]٧٦-٧٥الشــــعراء: ) فَــــِإنـَُّهْم َعــــُدوٌّ ِيل ِإالَّ َربَّ اْلَعاَلِمَني﴾[٧٦َوَآ

مل الــرباءة مــن اآلهلــة الــيت تُعبــد مــن دون هللا عــز وجــل الشــرك يف ملــة إبــراهيم عــداوة واضــحة تشــ

طلهــم... بــراءة ظــاهرة معلنــة  ــا والــرباءة مــن األقــوام املشــركني أنفســهم إن أصــروا علــى  والكفــر 

ــة يف الكتـــــب  ــ ـــت نظريـ ـــات وليســ ــلوك  واملمارســ ـــة يف الســـ ــراءة عمليــ ــ ـــة.. بـ ــــة مبهمــ ــت خفيـ وليســـ

                                                             
  سبيل النجاة، الشيخ محد بن عتيق) ١(
  ١٦٩خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة التفسري، حتقيق الشيخ أمحد شاكر، ص) ٢(



  - ١٩٦  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

بــداء العــداوة والبغضــاء  هلــذه املعبــودات: بشــًرا كــانوا أو تشــريعات مــن وضــع واحملاضرات.. براءة 

لركوع أو السجود ؟ ال ليست هذه هي العبــادة  البشر.. ولكن السؤال: هل يعبد الناس بعضهم 

م جبعلهــم حيلــون وحيرمــون هلــم مــن دون هللا صــاحب احلــق األوحــد يف التحليــل  املقصودة إمنا عباد

ــه تعــاىل: والتحــرمي، والــدليل حــديث عــدي بــن حــامت يف ق ــْن ول ً ِم ــانـَُهْم َأْرَ ــاَرُهْم َورُْهَب َــُذوا َأْحَب ﴿اختَّ

]﴾ َِّ ــرب، واألحبــــار هــــم: علمــــاء اليهــــود  ]٣١التوبــــة: ُدوِن ا : أي أطــــاعوهم كمــــا يطــــاع الــ ً أر

ه والرهبان هم: العبَّاد أو علماء النصارى، واحلديث عن عدي بــن حــامت  أنــه قبــل إســالمه رضى هللا عن

يقــرأ هــذه  فدخل عليه ويف عنقه أي "عدي" صليب مــن فضــة والنــيب  رسول هللا قدم على 

ــة:  ﴾اآلي َِّ ــْن ُدوِن ا ً ِم ــانـَُهْم َأْرَ ــاَرُهْم َورُْهَب ــم مل يعبــدوهم فقــال لــه  ﴿اختََّــُذوا َأْحَب قــال: "فقلــت أ

م حرموا عليهم احلالل وأحلوا هلم احل(صلى هللا عليه وسلم) النيب  م : "بلى أ رام فــاتبعوهم فــذلك عبــاد

هم" ذن هللا موضوع التشريك يف التشريع يف سورة (املائدة). .)١(إ لتفصيل   سنتناول 

) أي: ظلــم نفســه َوَمْن يـَْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبـَْراِهيَم ِإالَّ َمْن َســِفَه نـَْفَســهُ ويذكر ابن كثري يف قوله تعاىل: (  

يف الــدنيا للهدايــة   الضــالل حيــث خــالف طريــق مــن ُأصــطفيىلبســفهه وســوء تــدبريه برتكــه احلــق إ

والرشـــاد وهـــو يف اآلخـــرة مـــن الصـــاحلني الســـعداء فـــرتك طريقـــه هـــذا ومســـلكه وملتـــه واتبـــع طـــرق 

ــْرَك الضاللة والغي، فأي سفه أعظم من هذا؟! وأي ظلم أكرب من هذا؟! كما قال تعاىل  ﴿ ِإنَّ الشِّ

ـــٌم َعِظـــيٌم ﴾[ ، والســـؤال اآلن: هـــل بعـــد ذلـــك ميكـــن أن يســـلك أحـــد مـــن )٢( "]١٣لقمـــان: َلظُْل

هيــك  املسلمني مسلًكا ال يظهر فيــه العــداوة الواضــحة للتحــاكم إىل الدســاتري والقــوانني الوضــعية 

عن املشــاركة يف وضــعها؟ هــل بــذلك قــد رغــب عــن ملــة إبــراهيم احلنيفيــة أم اتبعهــا وإنقــاد خلفهــا؟ 

 الناس دينهم حق املعرفة؟ وإال فمىت يظهر احلق جلًيا وكيف يعرف

لباطل وخيدعون الشعوب.    وعلى كل مسلم أال يدع الطواغيت يلبسون احلق 

  ه لــذلك فاملســلم دينــه ومنهجــه هــو: اتباعــوحنن يف معــرض ســورة البقــرة ســورة بيــان احلــق ومعرفتــه و

ا أهل الشــرك بوضــوح وعالنيــة قبــل عدائــعداء  وذلــك يف ه لآلهلــة واملعبــودات الباطلــة الــيت يعبــدو

                                                             
سناده يف سننه وأمحد يف مسنده () ١(   )٤/٣٧٨رواه الرتمذي 
  ١٦٩خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة التفسري، حتقيق الشيخ أمحد شاكر، ص) ٢(



 
  - ١٩٧  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

َّ بـَُرَآُء ِمْنُكْم َوِممَّا تـَْعُبُدوَن﴾[قوله تعاىل:  وفيها يقول الشيخ محد بــن عتيــق رمحــه  ]٤املمتحنة: ﴿ِإ

ن املعبــودة مــن  هللا: "هللا تعــاىل قــدم الــرباءة مــن املشــركني العابــدين غــري هللا، علــى الــرباءة مــن األو

ن ومل يتـــربأ ممـــن عبـــدها ال يكـــون أتًيـــا دون هللا، ألن األول أهـــم مـــن الثـــاين فإنـــه إن تـــرب  أ مـــن األو

م"  .)١(لواجب عليه وأما إذا تربأ من املشركني فإن هذا يستلزم الرباءة من معبودا

  م وبغضــهم وهــل يقاتــل أحــٌد أحــًدا وال جياهد املسلم أعداء الدين قبل أن يتربأ منهم ويظهر عداو

ذن هللا يف لتفصيل  ن (الــوالء) سوريت اجلهاد: (األنفــال) و(التوبــة) لكــٍل مــ ال يعاديه؟ وسنتعرض 

ــة علــى للمــؤمنني كمــا جــاء يف أ خــر الســورة األوىل و(الــرباء) مــن املشــركني كمــا جــاء يف أول الثاني

ذن هللا احلديث عن: "رابطة العقيدة" يف اجلزء: الثامن والعشرين.  الرتتيب، كما سيتم 

  ال تكون إال بعد اللني يف البالغ واحلكمــة واملوعظــة احلســنة  وقضية إظهار الرباءة وإبداء العداوة

حلكمــة  إلصــرار علــى الشــرك والكفــر، فقــد تــربأ إبــراهيم قابــل يمث  مــن أبيــه بعــد أن دعــاه 

َ لَــُه واملوعظة احلسنة وكان خياطبه ( أبِت) فلمــا تبــني لــه أنــه مصــّر علــى شــركه وكفــره  ــنيَّ بـَ ﴿فـََلمَّــا تـَ

بَـــرََّأ ِمْنُه﴾[َأنَُّه َعُدوٌّ  ت والبينــات  ]١١٤التوبــة: َِِّ تـَ للــني والرفــق وعــرض اآل وحــني تــتم الــدعوة 

اهلــوى والكــرب واإلصــرار علــى ارتكــاب الشــرك مــن أعــداء  اتبــاعواحلجــج والرباهــني مث يقابــل ذلــك 

مــنكم والــذين معــه لقــومهم: إ بــراء  الدين، فليس أمام املسلم إال أن يقول كما قال إبــراهيم 

 الوضعية ودستوركم حىت ترجعوا إىل هللا وتستسلموا وتنقادوا لشرعه وحده. قوانينكمومن 

  َتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكْم قال تعاىل حمذرًا عباده من الركون ألعدائه ﴿َوَال تـَرَْكُنوا ِإَىل الَِّذيَن َظَلُموا فـَ

َِّ ِمــْن َأْولَِيــاَء مثَُّ َال تـُنْ  حملبــة  ]١١٣هود: َصــُروَن﴾[ِمْن ُدوِن ا والركــون هنــا: هــو امليــل اليســري ولــو 

القلبية، ومــن الركــون مداهنــة أهــل الشــرك حبجــة املصــلحة، وذلــك وْهــم فــال مصــلحة يف كــتم احلــق 

وعدم تبيينه للناس وكما قيل: "إذا تكلم العامل تقية واجلاهل جبهله فمــىت يظهــر احلــق؟!" فالبــد مــن 

إظهار وهو غاية أمسى من قيام دولة اإلسالم وما الدولة اإلسالمية إال وســيلة إظهار توحيد هللا أميا 

من وسائل هذه الغاية العظمى وهي إظهار توحيد هللا وإعالنــه يف كــل األرض، ويف قصــة أصــحاب 

                                                             
  ١٠٩سبيل النجاة، الشيخ محد بن عتيق، ) ١(



  - ١٩٨  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

األخدود العربة فإن هــذا الغــالم مــا أقــام دولــة وال صــولة ولكنــه أظهــر توحيــد هللا أميــا إظهــار ونصــر 

ل الشهادة وما قيمة احلياة بعد ذلك؟؟الدين احلق   نصًرا مؤزرًا و

 ا الناس إىل فريقني: فريــق إميــان ــا  ..وهكذا ملة إبراهيم يتميز  وفريــق كفــر وفســوق وعصــيان و

ــذا النقــاء والصــفاء والوضــوح يظهــر شــرع هللا ويعــرف  يتضح أولياء الرمحن من أولياء الشــيطان، و

لطــاحل، واملــداهنات واملســاومات أو بــدعوى االلتقــاء  النــاس احلــق مــن الباطــل وال خيــتلط الصــاحل 

﴿َ قـَــْوِم : مع اجلاهلية يف وسط الطريق إمنا هو الوضوح والتمــايز قــال تعــاىل عــن ســيد نــوح 

ُعوا أَ  ْلــُت فَــَأمجِْ َِّ تـَوَكَّ َِّ فـََعلَــى ا ِت ا َ َِ ْمــرَُكْم َوُشــرََكاءَُكْم مثَُّ َال ِإْن َكاَن َكبُـــَر َعلَــْيُكْم َمَقــاِمي َوتَــْذِكِريي 

ــًة مثَُّ اْقُضــوا ِإَيلَّ َوَال تـُْنِظُروِن﴾[ . يقــول األســتاذ ســيد قطــب ]٧١يــونس: َيُكــْن َأْمــرُُكْم َعلَــْيُكْم ُغمَّ

القائــل يف هذه اآلية: "التحدي الصريح املثري الذي ال يقولــه  رمحه هللا عن حتدي نيب هللا نوح 

قوتــه، واثــق كــل الوثــوق مــن عدتــه، حــىت لُيغــري خصــومه بنفســه وحيرضــهم  إال وهــو مــالئ يديــه مــن

مبثــريات القــول علــى أن يهــامجوه فمــاذا كــان لنــوح مــن القــوة والعــدة؟... كــان معــه هللا وكفــى  

ً ونصـــريًا". وهـــذا هـــو الطريـــق الواضـــح.. الصـــراط املســـتقيم الـــذي ســـار عليـــه كـــل األنبيـــاء  هـــاد

 هود يواجه قومه الذين كانوا أشــد النــاس قــوة وأعتــاهم بطًشــا يعلــن براءتــه واملرسلني، وهذا نيب هللا

ــركهم  ــحة جليــــة مــــن شــ ــَهُدوا َأّينِ بَــــِريٌء ِممَّــــا ُتْشــــرُِكوَن (واضــ ََّ َواْشــ ) ِمــــْن ُدونِــــِه ٥٤﴿ِإّينِ ُأْشــــِهُد ا

ــا مثَُّ ال تـُْنِظُروِن﴾[ يًعــ ــب رمحــــه  ]٥٥هــــود: َفِكيــــُدوِين مجَِ ــتاذ ســــيد قطــ ــول األســ ــــا يقــ ــا: "إ هللا فيهــ

ـــا  انتفاضــة التـــربّؤ مــن القـــوم وقـــد كــان مـــنهم وكــان أخـــاهم وقـــد اختــذوا غـــري طريــق هللا طريًقـــا،  إ

انتفاضــة املفاصــلة بــني حــزبني ال يلتقيــان وهــو يشــهد هللا ربــه علــى براءتــه مــن قومــه واحنرافــه عــنهم 

كــي ال تبقــى يف أنفســهم   وانفصاله منهم ويشهدهم هم أنفسهم على هذه الرباءة منهم يف وجوههم

 .)١(شبهة من نفوره وخوفه أن يكون منهم"

هذا هو احلق املبني.. هذا هو الصراط املستقيم.. الذي عرفتنا عليه سورة البقرة.. هــذا هــو 

ْهَتــُدوا قُــْل بَــْل ِملَّــَة إِبْـــَراِهيَم َحِنيًفــالدين كما أراده صاحبه   ا َوَمــا َكــاَن ﴿َوقَاُلوا ُكونُوا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى تـَ

  .وحنن ال منلك إال أن نقول: مسعنا وأطعنا.]١٣٥البقرة: ِمَن اْلُمْشرِِكَني﴾[

                                                             
  يف ظالل القرآن، سيد قطب) ١(



 
  - ١٩٩  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 

 

  بعــد انتهــاء حــديث ســورة البقــرة عــن إبــراهيم  وذريتــه املســلمة يبــدأ ســياق الســورة يف مقطــع

اس لتحمــل أمســى تكليــف  الســورة يتجــه إىل األمــة املســلمة الــيت ُأخرجــت للنــجديــد هــو األخــري يف

البشــرية إىل هللا مبنهجــه الــذي شــرعه يف دينــه، تقــيم هــذا املــنهج اإلهلـــي يف األرض  وأشــرفه قيــادة

 وتقرره يف حياة الناس إىل قيام الساعة...

ا لتبعة ضخمة وأمانة ثقيلة ومهمة شاقة أن تصري هذه األمة امل  سلمة اجلماعــة املســتخلفة علــى وإ

دعوة هللا يف األرض، لذا كان هذا املقطع هو األهم يف السورة. كل ما سبقه حتضريًا له ومتهيــًدا لــه 

﴿َمــا نـَْنَســْخ ِمــْن َآيَــٍة َأْو ابتــداًء بتقــدمي جتربــة أمــة مســتخلفة ســابقة فشــلت يف مهمتهــا مث التهيئــة يف 

َهــا أَ  ََّ َعلَــى ُكــلِّ َشــْيٍء قَــِديٌر﴾[نـُْنِســَها َِْت ِخبَــْريٍ ِمنـْ يف إشــارة  ]١٠٦البقرة: ْو ِمْثِلَهــا َأَملْ تـَْعلَــْم َأنَّ ا

إىل اســتبدال هــذه األمــة الســابقة خبــري منهــا مث عــرض شــروط اإلمامــة للخليفــة اجلديــد مث يبــدأ هــذا 

يم هــذا املقطــع إىل املقطع برمزية انتقال اإلمامة حبدث حتويل القبلة، ونقوم بعــون هللا وتوفيقــه بتقســ

 جزأين ومها:

هيل القاعدة الصلبة املؤمنة لتنفيذ املهمة.    اجلزء األول: قواعد 

اجلزء الثاين: بيان األسس اليت قام عليها منهج قيــادة البشــرية ويشــمل هــذا اجلــزء توصــيًفا دقيًقــا  

 ألهم أساسني قام عليهما هذا املنهج اإلهلي ومها:

 شرية وهيكله.أوًال: شكل منهج قيادة الب 

 .نًيا: طريقة وصول هذا املنهج إىل األرض كافة  

ـــادة  ــلمة مبهمـــة: قي ــة املسـ ــزء األول مـــن خطـــاب تكليـــف األمـ ذن هللا يف عـــرض اجلـ ولنبـــدأ 

  البشرية مبنهج هللا.

  

  



  - ٢٠٠  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

 

لــن تقــوم بــه األمــة املســلمة بكاملهــا ولكــن ســيتبىن هــذه إن النهــوض إلقــرار مــنهج هللا يف األرض  

َهــْوَن املهمة الشاقة طليعة من املؤمنني  ْلَمْعــُروِف َويـَنـْ ِ َُْمُروَن  ﴿َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اْخلَْريِ َو

ذا املــنهج اإلهلــي بفضــل ، وبعــد إقــرار هــ]١٠٤آل عمــران: َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحــوَن﴾[

كملهــا يف نشــره واملســئولية عنــه ولكــن  هللا يف األرض ستشــرف كــل األمــة علــى رعايتــه وتشــرتك 

املهمة األصعب هي إقراره ومتكينه أوًال وهذه ال ينهض إليها كــل املســلمون.. بــل فئــة يصــنعها هللا 

ـــم: القاعـــدة الصـــلبة امل زكـــاة املطهـــرة مبـــنهج بشـــروط خاصـــة ومـــؤهالت معينـــة وصـــفات حمـــددة إ

منهــا تعــرض قواعــد  -يف هــذا املقطــع األخــري -القــرآن الكــرمي، وهــؤالء تعــرض هلــم ســورة البقــرة 

 هيلهم لتنفيذ هذه املهمة العظيمة.

ــنهج هللا يف األرض وألداء دورهـــا   ـــة علـــى جهـــاد شـــاق إلقـــرار مـ ـــة مقبل إن القاعـــدة الصـــلبة املؤمن

ذن املقســوم هلــا يف قــدر هللا ولتســلم الرا ــا يف الطريــق الشــاق الطويــل الــذي ســنتناوله  يــة والســري 

هللا وحده يف املنهج احلركي للقرآن، ستمر بتمحيصات وابــتالءات واختبــارات ونصــر وهزميــة حــىت 

ين الذي يريده هللا عز وجل هلــا وحينهــا فقــط تصــبح أمينــة علــى إقامــة  تصل إىل ذروة املستوى الر

 دين هللا يف دنيا الناس..

قــي تبــ  هيــل طليعــة املــؤمنني وإعــدادهم جبملــة مــن الصــفات اهلامــة الــيت تقــوم  دأ ســورة البقــرة يف 

سور القرآن بعد ذلك يف تفصيل هذه الصفات حسب ترتيــب عرضــها يف املــنهج احلركــي للقــرآن، 

 وهذه الصفات اليت أمجلتها سورة البقرة منها ما يلي:

 االستجابة لنداء هللا. .١

 الصرب وقوة التحمل. .٢

 الصلة املباشرة  خري زاد. .٣

 االستسالم التام لقدر هللا. .٤

 حمبة هللا والشوق إليه. .٥

٦. .  عائشون  و



 
  - ٢٠١  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  ،املؤمن يستجيب لنداء هللا فورًا ويبادر إليه سعًيا وهو يــردد: لبيــك ريب.. لبيــك ريب.. لبيــك ريب

ريب على الفور منقاًدا مطيًعا خملًصــا متجــرًدا طاعــة بعــد طاعــة ومعىن لبيك ريب أي: أي جئتك  

ال أنشغل عنك وال أتكاسل عن طاعتك وعبادتك، وهذا هو شعار املــؤمن قــوًال وفعــًال.. حقيقــًة 

وامتثاًال مىت مسع يف كتاب هللا نداء ( أيها الذين أمنوا...) يليب قائًال: مسعنــا وأطعنــا. مسعنــا أي: 

 أي: استجبنا.صدَّقنا، وأطعنا 

  ومن هنا فاالستجابة هي: أن تليب أوامر ربك متفرًغا له مــن أيــة شــواغل متجــرًدا مــن أيــة حظــوظ

 أو هوى خالًصا خملًصا، ومن صور االستجابة اليت عرضتها سورة البقرة:

 حادثة حتويل القبلة. 

 احلج والعمرة. 

ملال والنفس.   اجلهاد يف سبيل هللا 

 حادثة حتويل القبلة 

َقِلــُب َعَلــى عــاىل: قــال ت  َهــا ِإالَّ لِــنَـْعَلَم َمــْن يـَتَّبِــُع الرَُّســوَل ِممَّــْن يـَنـْ َلــَة الَّــِيت ُكْنــَت َعَليـْ ﴿َوَمــا َجَعْلَنــا اْلِقبـْ

]﴾َُّ   .]١٤٤البقرة: َعِقبَـْيِه َوِإْن َكاَنْت َلَكِبريًَة ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى ا

ويطيعــه ممــن ينقلــب علــى عقبيــه..  بة مــن يتبــع الرســول أراد هللا عز وجل حبكمته أن يظهــر اســتجا

قبلــة أهــل  -فحــدث اختبــار عظــيم للنفــوس حيــث شــرع هللا عــز وجــل التوجــه أوًال إىل بيــت املقــدس

فمــن هــداه هللا وتــيقن  -قبلــة نــيب هللا إبــراهيم -واملســلمون إىل الكعبــة مث صــرف النــيب  -الكتــاب

ــم كــانوا لــى درجــات االســتجابة، فعــن ابــن عمــر امتثــل ألمــر هللا يف أع بتصــديق الرســول  : "أ

قــد أُنــزل عليــه الليلــة  بقبــاء يف صــالة الصــبح وكــانوا ركوًعــا، إذ جــاءهم آٍت فقــال: إن رســول هللا 

ــــام فاســـــتداروا إىل  ــوههم إىل الشـ ــت وجـــ ــ ـــتقبلوها. وكانـ ــتقبل الكعبـــــة، فاســ ـــر أن يســـ ـــد أمــ ــــرآن وقــ قـ

لتــيقن الصــحابة  هر عظيم يف ســرعة االســتجابة ألوامــر هللا ورســوله فكانت حادثة حتويل القبلة مظ

رضــوان هللا علــيهم أن هللا يفعــل مــا يشــاء وحيكــم مــا يريــد ولــه أن يكلــف عبــاده مبــا شــاء ولــه احلكمــة 
                                                             

  )١٤٨/ ١فتح) ومسلم ( ٨/١٣١، ٤٢٤/ ١صحيح البخاري () ١(



  - ٢٠٢  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

هــو احلــق الــذي ال مريــة فيــه فمــا كــان هلــم إال أن  التامة واحلجــة البالغــة، وكــل مــا جــاء بــه الرســول 

  طعنا.يقولوا: مسعنا وأ

 احلج والعمرة 

﴾[قــال تعــاىل:   شــرع هللا عــز وجــل احلــج والعمــرة وأمــر  ]١٩٦البقــرة: ﴿َوَأِمتُّــوا اْحلَــجَّ َواْلُعْمــَرَة َِِّ

 متامها أي إكمال أفعاهلما بعد الشروع فيهما بعد اإلحرام ال تريد اخلروج إال للحج أو للعمرة.

م ال  ركني كل شــيء مــن  ويف احلج والعمرة خيرج املسلمون من بيو يقصدون إال بيت هللا احلرام 

لكفن استجابة ألمــر هللا  زينة الدنيا يرتدون مالبس اإلحرام عبارة عن قطعتني من القماش أشبه 

َْتِــَني  عز وجل وتلبية لنداء إبراهيم  َْتُــوَك رَِجــاًال َوَعلَــى ُكــلِّ َضــاِمٍر  ْحلـَـجِّ  ِ ﴿َوَأذِّْن ِيف النَّــاِس 

وهم يلبون: "لبيك اللهم لبيــك" فيطوفــون حــول البيــت احلــرام  ]٢٧احلج: لِّ َفجٍّ َعِميٍق﴾[ِمْن كُ 

وهو بيت من احلجارة مث يقبلون احلجر األسود، ويرمون شاخًصا من احلجارة يرمز إلبليس عليــه 

لعنة هللا وذلك جبمرات من احلجارة مت مجعها لرمي اجلمــرات يف مناســك احلج..فبــني حجــارة يــتم 

ــا وكــل ذلــك امتثــاًال ألوامــر هللا عــز وجــل وفعــل النــيب يمهــا وحجــظتع حلديثــه:  ارة يــتم امتها

لتعطي مناسك احلج صورة بليغة يف االستجابة  عز وجل وتنفيذ أوامــره  »خذوا عين مناسكم«

وإقتـــداًء مبناســـكه وهـــم  مـــا جـــاء بـــه الرســـول  اتبـــاعمبـــا شـــاء أن يكلـــف بـــه عبـــاده ومماليكـــه و 

 مسعنا وأطعنا.يقولون: 

 ملال والنفس  اجلهاد يف سبيل هللا 

يٌع َعِليٌم (قال تعاىل:   ََّ مسَِ َِّ َواْعَلُموا َأنَّ ا  ) َمْن َذا الَِّذي ٢٤٤﴿َوَقاتُِلوا ِيف َسِبيِل ا

َُّ يـَْقــِبُض َويـَبْ  ُيَضاِعَفُه لَُه َأْضــَعافًا َكثِــريًَة َوا ََّ قـَْرًضا َحَسًنا فـَ البقرة: ُســُط َوِإلَْيــِه تـُْرَجُعــوَن﴾[يـُْقِرُض ا

٢٤٥-٢٤٤[. 

ملال والنفس هو ذروة صور االستجابة  عز وجل حيــث خيــرج املســلم مــن  إن اجلهاد يف سبيل هللا 

ع كــل شــيء: أموالــه.. جتارتــه.. مســكنه.. أهلــه.. زوجتــه..  بيتــه ال يريــد إال لقــاء هللا عــز وجــل وقــد 

  أبناؤه..



 
  - ٢٠٣  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ريــد أجــًرا دنيــوً أو مغنًمــا مــادً أو عرًضــا زائــًال.. خــرج مــن بيتــه مفارقًــا أهلــه خرج مــن بيتــه وهــو ال ي

وأحبابه وهو يعلم أنه قد ال يعود إليهم بل إنه صــار يبغــي دارًا أخــرى غــري تلــك الــدار الــيت نشــأ فيهــا 

  أو تلك اليت تزوج فيها يبغي مقعد صدق عند مليك مقتدر..

بة ألمر ربه الــذي دعــاه لنصــرة دينــه ورفــع لوائــه وإعــالء كلمتــه وهو يفعل كل ذلك طوًعا منه واستجا

 ََّ  َحيُــوُل بـَــْنيَ اْلَمــْرِء ﴿َ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْسَتِجيُبوا َِِّ َوِللرَُّســوِل ِإَذا َدَعــاُكْم ِلَمــا ُحيِْيــيُكْم َواْعَلُمــوا َأنَّ ا

ــِه ُحتَْشــُروَن﴾[ ــِه َوأَنَّــُه إَِلْي ْلِب . وأنــه ســبحانه وتعــاىل قــادر مقتــدر علــى فعــل ذلــك كلــه ]٢٤: نفالاالَوقـَ

وحده ولكنه دعا عباده املؤمنني أن يستجيبوا ملا كتبه علــيهم حبكمتــه بقتــال أعدائــه وأعــداء دينــه وأن 

نفســهم وأرواحهــم عــن حــوزة اإلســالم وأن يبــذلوا مــن أمــواهلم ودمــائهم ملنــع الكفــر والشــرك  يــدافعوا 

ــم مــن فتنــة النــاس عــن  َِنَّ َهلـُـُم اْجلَنَّــَة يـَُقــاتُِلوَن ِيف إِ ﴿ر ََّ اْشــتَـَرى ِمــَن اْلُمــْؤِمِنَني َأنـُْفَســُهْم َوَأْمــَواَهلُْم  نَّ ا

ْجنِيــِل َواْلُقــْرَآِن َوَمــْن َأوْ  ــْورَاِة َواْإلِ َِّ فـَيَـْقتُـُلــوَن َويـُْقتَـُلــوَن َوْعــًدا َعَلْيــِه َحقــا ِيف التـَّ َِّ َىف بَِعْهــَســِبيِل ا ِدِه ِمــَن ا

يـَْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم﴾[ َ .... أراد ذلــك ســبحانه ]١١١التوبة: َفاْستَـْبِشُروا ِببَـْيِعُكُم الَِّذي 

عـــوا أنفســـهم  اهـــدين والشـــهداء الـــذين  وتعـــاىل وكتبـــه علـــى هـــذه األمـــة املســـلمة ليصـــطفي مـــنهم ا

م وتوجهـــوا بكليـــتهم  عـــز وجـــل وهـــم يقولـــون: مسعنـــا إليـــه ومل يبقـــى يف خـــاطرهم إال هللا وأمـــواهلم لـــر

  نا.عطوأ

 :ال صدقة وال جهاد فبم تدخل اجلنة 

يعه على اإلســالم، فاشــرتط  قال: "أتيت رسول هللا رضى هللا عنه  بشر بن اخلصاصيةعن   أل

مضــان، وتــؤدي علّي تشهد أن ال إله إال هللا وأن حممًدا عبده ورسوله، وتصلي اخلمس، وتصوم ر 

الزكاة، وحتج البيت، وجتاهد يف سبيل هللا، قلت:  رسول هللا! أما اثنتان فال أطيقهما أما الزكــاة 

فمايل إال عشر ذود "أي عشر إبل" هن رسل أهلي ومحولتهم، وأما اجلهاد فيزعمــون أن مــن وىلَّ 

ء بغضب من هللا فأخاف إن حضرين قتال، كرهت املوت، وخشعت نفسي، قــال: فقــبض  فقد 

قــال بشــري: مث  »ال صــدقة وال جهــاد فــبم تــدخل اجلنــة؟«يــده، مث حركهــا مث قــال:  رســول هللا 

يعك، فبايعين عليهن كلهن"  .)١(قلت  رسول هللا! أ
                                                             

  ، قال احلاكم: صحيح اإلسناد ووافقه الذهيب٢/٨٠صحيح: املستدرك على الصحيحني ) ١(



  - ٢٠٤  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ََّ ﴿َ َأيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمنُــوا اْســَتِجيُبوا َِِّ َوِللرَُّســوِل ِإَذا َدَعــاُكْم ِلَمــا ُحيِْيــيُكْم قال تعاىل:   َواْعَلُمــوا َأنَّ ا

 .]٢٤األنفال: َحيُوُل بـَْنيَ اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه َوَأنَُّه ِإلَْيِه ُحتَْشُروَن﴾[

لقد ظل القرآن املكي يزهــد املســلمني يف الــدنيا ويــذكرهم بــزوال متاعهــا، وأن املتــاع احلقيقــي هــو  

دل املســلمني علــى الطريقــة الــيت ما عند هللا عز وجل فهو خري وأبقى هلم، مث جاء القرآن املدين ي

م واستغناءهم عنها ورجاءهم ما عند هللا  ا حقيقة زهدهم يف الدنيا، وخروجها من قلو يظهرون 

عز وجل يف جنته وكانت هذه الطريقة املعربة عــن ذلــك هــي: بــذل املســلمون ألرواحهــم وأمــواهلم 

نفسهم جوار هللا عز وجل يف دار كرامته، وكلما  خشعت نفس العبد عن اجلهاد مــع واختيارهم 

ال يزال يريد الدنيا اليت يزعم  حسن كالمه عنه إال دَّل ذلك على: أن الدنيا ال تزال يف قلبه وأنه

 نه يزهد فيها!أ

ســورة ب وعالقتهــايُرجى الرجوع إىل ســورة (اجلمعــة) وتلبيــة نــداء هللا للصــالة وتــرك البيــع والتجــارة  

لتجا ملال والنفس.(الصف) وتلبية نداء هللا   رة الراحبة: اجلهاد 

  . الصرب والتحمل٢

  :ِلصَّْربِ َوالصََّالِة َوِإنـََّها َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلَاِشِعَني﴾[قال تعاىل  .]١٥٣البقرة: ﴿َواْسَتِعيُنوا 

يقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا: "إن هللا سبحانه يعلم ضخامة اجلهد الــذي تقتضــيه االســتقامة  

الطريــق بــني شــىت النــوازع والــدوافع، والــذي يتطلــب أن تبقــى الــنفس مشــدودة األعصــاب  علــى

ــد مــن الصــرب يف هــذا كلــه.. البــد مــن الصــرب علــى الطاعــات، والصــرب عــن  جمنــدة القــوى.. والب

، والصرب على الكيد بشىت صــنوفه، والصــرب علــى بــطء  املعاصي، والصرب على جهاد املشاقني 

عد الشقة، والصرب على انتفاش الباطل، والصرب على قلة الناصر، والصــرب النصر، والصرب على ب

على طول الطريق الشائك، والصرب على التواء النفــوس وضــالل القلــوب وثقلــة العنــاد ومضاضــة 

ــة ســـيتم عـــرض هـــذا )١(اإلعـــراض" ـــاء الطريـــق وتكـــاليف املهمـــة الثقيلـ ــى عن ، وألمهيـــة الصـــرب علـ

ــي ت فحســب ولكــن يف عــرض منــوذج متكامــل املوضــوع اهلــام يف مســاحة أكــرب ل ــا اآل س يف ثن

لصــرب والصــالة يف بدايــة تكليــف بــين إســرائيل  الســتعانة  للصرب يف سورة (يوسف). إن التوجيه 
                                                             

  يف ظالل القرآن، سيد قطب، تفسري سورة البقرة) ١(



 
  - ٢٠٥  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

لصَّْربِ َوالصََّالِة َوِإنـََّها َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلَاِشِعَني﴾[بدورها  ِ  ، وجاء أيًضا]٤٥البقرة: ﴿َواْسَتِعيُنوا 

ـــْربِ نفـــس التوجيـــه يف بدايـــة تكليـــف أمـــة اإلســـالم بـــدورها  لصَّ ِ ـــوا اْســـَتِعيُنوا  ــِذيَن َآَمُن ﴿َ أَيـَُّهـــا الـَّ

ََّ َمَع الصَّاِبرِيَن﴾[  فما هي حقيقة الصلة بني الصرب والصالة؟ ]١٥٣البقرة: َوالصَّالِة ِإنَّ ا

رب أو ينفــد إذا مل يكــن هنــاك فيقول الشيخ سيد "حني يطول األمد ويشق اجلهد قد يضــعف الصــ 

زاد ومــدد، ومــن مث يقــرن الصــالة إىل الصــرب فهــي املعــني الــذي ال ينضــب والــزاد الــذي ال ينفــد، 

واملعني الذي جيدد الطاقة والزاد الذي يزود القلــب فيمتــد حبــل الصــرب وال ينقطــع مث يضــيف إىل 

 .)١(الصرب: الرضا والبشاشة والطمأنينة واليقني"

  اشرة  خري زاد. الصلة املب٣

إن الصــالة متثــل أكــرب معــني علــى أعبــاء وتبعــات مهمــة قيــادة البشــرية مبــنهج هللا، أمل تــرى كيــف  

﴿َ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ارَْكُعــوا َواْســُجُدوا انتهت سورة احلج بتوصيف تكاليف مهمة األمة املسلمة 

ــَر َلعَ  ــاُكْم ٧٧لَُّكــْم تـُْفِلُحــوَن (َواْعبُــُدوا رَبَُّكــْم َوافْـَعُلــوا اْخلَيـْ َِّ َحــقَّ ِجَهــاِدِه ُهــَو اْجتَـَب ) َوَجاِهــُدوا ِيف ا

ْبــُل وَ  ــَراِهيَم ُهــَو َمسَّــاُكُم اْلُمْســِلِمَني ِمــْن قـَ ِيف َهــَذا َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّيِن ِمْن َحــَرٍج ِملَّــَة أَبِــيُكْم ِإبـْ

ــِهيًدا َعَلــــْيكُ  ــوُل َشــ ـــوا الزََّكــــاَة ِلَيُكــــوَن الرَُّســ ــَالَة َوَآتُـ ــ ـــَهَداَء َعَلــــى النَّــــاِس فَــــأَِقيُموا الصَّ ــوا ُشـ ْم َوَتُكونُــ

َِّ ُهَو َمــْوَالُكْم فَــِنْعَم اْلَمــْوَىل َونِْعــَم النَِّصــُري﴾[ ِ مث بــدأت بعــدها أول  ]٧٨-٧٧احلج: َواْعَتِصُموا 

ت ســـورة املؤمنـــون بصـــفة: (اخلشـــوع يف الصـــالة)  ـــَح اآ ـــْد َأفْـَل ــْم ِيف ١ْلُمْؤِمنُـــوَن (﴿َق ــِذيَن ُهـ ) الـَّ

ِِْم َخاِشــُعوَن﴾[ .فالصــالة هــي الصــلة املباشــرة بصــاحب القــوة الكــربى (ال ]٢-١املؤمنون: َصَال

)، يتوجــه فيهــا حامــل املهمــة إىل صــاحب الــدين، يتملمــل بــني يــدي ربــه، يشــكو إىل  قــوة إال 

املاكرين، يقر ملواله بضعفه ويظهــر لــه ذلــه مواله طول الطريق وعنت الناس وبطش الظاملني وكيد 

ليلة بدر ظل يستغيث بربه والناس نيام؟ كما يف حديث علي  ومسكنته.. أمل تسمع أن نبيك 

ئم، غري رسول هللا أنه قال:   .يصلي ويدعو حىت أصبح" "لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إال 

                                                             
  السابق. نفس املرجع) ١(



  - ٢٠٦  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

 حزبهإذا   الصالة (كان رسول هللا أمر دعوتك.. افزع إىل حزبك صاحب هم الدعوة: إذا  

 .)١( أمر فزع إىل الصالة)

ــارًا فانصــب بــني يــدي ربــك   ا   من أثقــل ظهــرك محــل املهمــة: إذا فرغــت مــن املهمــة ومقتضــيا

لإلعداد للتكليفات الشاقة  فهذا هو زاد نبيك  ﴿ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ َقِليًال﴾ليًال.. يف جوف الليل 

واألمانة الكــربى الــيت عرضــت علــى اجلبــال والرواســي فــأبني أن حيملنهــا.. وأنــت  واملهمة العظيمة

 لن حتملها إال بطول الوقوف بني يدي ربك خاشًعا متبتًال إليه.

 مـــن أتعبـــك إعـــراض النـــاس عنـــك وأجهـــدك جماهـــدة الطغـــاة.. اذهـــب لتســـرتح يف كنـــف هللا يف  

ا  بال« روضة الصالة كما كان حال نبيك   .)٢(»لأرحنا 

ــرآن   ــل يف عـــرض القـ ــاق ســـيجد اجلـــزء: لواملتأمـ ـــق الشـ ـــاء الطري لتاســـع اعـــدة الصـــابرين علـــى عن

ت الرحلة مع كتاب هللا) خمصص لبيــان عــدة الصــابرين والصــفات الالزمــة هلــم   ا والعشرين (يف 

 كزاد هلذا الطريق الشاق.

  . االستسالم التام لقدر هللا٤

ُلَونَُّكْم بِ قال تعاىل:   ــِر ﴿َولَنَـبـْ َشْيٍء ِمَن اْخلَْوِف َواْجلُوِع َونـَْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَنـُْفِس َوالثََّمــَراِت َوَبشِّ

 .]١٥٦البقرة: الصَّاِبرِيَن﴾[

  وإ إليه راجعون)  ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره هللا: (إ«: (ملسو هيلع هللا ىلص) يقول الرسول 

، وأخُلــف يل خــريًا منهــا، إال آجــره هللا يف مصــيبته، وَأَخَلــف هللا لــه خــريًا ْرين يف مصــيبيتاللهــم أجــ

 .)٣(»منها

 ولكن ما معىن (إ  وإ إليه راجعون)؟ 

  يقول د. خالد أبو شادي يف كتاب ينابيع الرجاء:

                                                             
  حليب) ٣٨٨/ ٥رواه أمحد يف مسنده، () ١(
  )٧٨٩٢صحيح: رواه أمحد وأبو داود كما يف صحيح اجلامع: () ٢(
  )٤٧٦٤صحيح: رواه مسلم عن أم سلمه يف صحيح اجلامع () ٣(



 
  - ٢٠٧  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ذا القول ننسب ملكيتنا إىل هللا ونقبــل مــن كــل مــا ُجيــري علينــا مــن أقــدار، و   ): إننا  علــى  (إ 

كل مؤمن أن يعرف حقيقة نفسه وملكيتها، فيقول: أ مملوك  وليس يل عنده حق، فما ُجيريــه 

م مــن أنفســهم، قــال الســعدي: "إ  على إمنا ُجيريه يف ُمْلِكه هو وخالق اخللق هو مالكهم وأوىل 

ــا ــا مــن أنفســنا وأموالن ــدبَّرون حتــت أمــره وتصــريفه، فلــيس لن ، ُم شــيء، فــإذا  : أي مملوكــون 

 ابتال بشيء منها فقد تصرف أرحم الرامحني مبماليكه وأمواهلم، فال اعرتاض عليه.

وأمـــا قولـــه: (وإ إليـــه راجعـــون): أي راجعـــون إليـــه، وهـــو إقـــرار حبتميـــة الرحيـــل إىل هللا، والبعـــث  

خــذ ثــواب مــا ظُلمنــا فيــه ونقــتص مــن ظامل نــا للوقــوف بــني يديــه، فــإن ُظلمنــا يف الــدنيا، فســوف 

لرجــوع إليــه فهــو ســبحانه ملــك  مللكيــة، وحنــن  انتهــاء  عند الرجوع إىل هللا، فنحن  ابتداء 

االبتــداء واالنتهــاء ليثيــب احملســن ويعاقــب املســيء، وال ظلــم عنــد هللا ســبحانه فــال يظلــم مثقــال 

 .)١(ذرة"

  . حمبة هللا والشوق إليه٥

َِّ َوالَّــِذيَن َآَمنُــوا َأَشــدُّ  ﴿َوِمــَن النَّــاِس َمــْن يـَتَِّخــذُ قــال تعــاىل:   بُّــونـَُهْم َكُحــبِّ ا َِّ أَنْــَداًدا حيُِ ِمــْن ُدوِن ا

]﴾  .]١٦٥البقرة: ُحبا َِِّ

ــا، حبيــث مــىت احنلــت احملبــة  يقول اإلمام ابن القــيم: "معقــد نســبة العبوديــة هــو احملبــة. فاحملبــة معقــودة 

فقــده مــن ليت من حرمهــا فهــو مــن مجلــة األمــوات والنــور الــذي احنلت العبودية، وحمبة هللا هي احلياة ا

فهو يف حبار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه مجيع األسقام.. وهــي مســة هــذه الطائفــة 

م وعنوان طريقتهم ودليلها..   املسافرين إىل ر

م: حي على الفالح وبذلوا نفوسهم يف طلب الوصو  دى  م.. أجابوا منادي الشوق إذ  ل إىل حمبو

قامة البينة على صحة الدعوى. فتنوع املدعون يف الشهود. فقيل:  وملا كثر املدعون للمحبة طولبوا 

َُّ ال نقبل هذه الدعوى إال ببينة  َُّ َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوا ََّ فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم ا ُتْم حتُِبُّوَن ا ﴿ُقْل ِإْن ُكنـْ

  .]٣١آل عمران: وٌر َرِحيٌم﴾[َغفُ 

                                                             
  ١٣٧، ١٣٦ينابيع الرجاء، د. خالد أبو شادي، ص ) ١(



  - ٢٠٨  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ــة:  اتبــاعفتــأخر اخللــق كلهــم، وثبــت  ــة البينــة بتزكي احلبيــب يف أفعالــه وأقوالــه وأخالقــه. فطولبــوا بعدال

َِّ َوَال َخيَاُفوَن َلْوَمَة َالئٍِم﴾[جيَُ ﴿   .]٥٤املائدة: اِهُدوَن ِيف َسِبيِل ا

اهدون، فقيــل هلــم: إن نفــوس احملبــني وأمــواهلم ليســت هلــم فهلمــوا إىل بيعــة  فتأخر أكثر احملبني وقام ا

َِنَّ َهلُُم اْجلَنََّة﴾[ ََّ اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَني أَنـُْفَسُهْم َوَأْمَواَهلُْم    .]١١١التوبة: ﴿ِإنَّ ا

جــري علــى يديــه عقــد التبــايع: عرفــوا قــدر فلمــا عرفــوا عظمــة املشــرتى، وفضــل الــثمن، وجاللــة مــن 

. فرأوا من أعظــم الغــنب أن يبيعوهــا لغــريه بــثمن خبــس. فعقــدوا معــه بيعــة الرضــوان  ً السلعة وأن هلا شأ

  نقيلك وال نستقيلك".ال  لرتاضي، من غري ثبوت خيار. وقالوا: "وهللا

هــا علــيكم أوفــر مــا   فلمــا مت العقــد وســلموا املبيــع، قيــل هلــم: مــذ صــارت نفوســكم وأمــوالكم لنــا ردد

ـــا  ــ ــعافها مًعــ ــ ـــت أضـــ ـــــْن َال كانــــ ـــــاٌء َوَلِكــ ــ ــْل َأْحَي ــ ــــَواٌت بَـــ َِّ َأْمـــ ـــِبيِل ا ــــُل ِيف َســــ ــــْن يـُْقتَـــ ــ ـــــوا ِلَمـ ﴿َوَال تـَُقولُــ

  ...)١( ]١٥٤البقرة: َتْشُعُروَن﴾[

م.. فصــاروا   رواحهــم وأنفــس مــا لــديهم مــن أجــل حمبــو وهــا قــد وصــل احملبــون إىل بغيــتهم.. ضــحوا 

نده أحياء.. ال جيوز أن يقال عنهم: أموات.. بل أحياء ومــن مث ال يغســلون كمــا يغســل املــوتى، بــل ع

م اليت استشهدوا فيها. فالغسل تطهري للجسد امليت وهم أطهار مبا فيهم من حيــاة  ويكفنون يف ثيا

م أحيـــاء مكرمـــو  ـــم بعـــد أحيـــاء.. مث هـــم بعـــد كـــو م يف القـــرب أل م يف األرض ثيـــا ن عنـــد هللا، وثيـــا

  .)٢( مأجورون أكرم األجر وأوفاه..

  . عائشون  و٦

  :قال تعاىل َُّ َِّ َوا َِّ ُأولَِئَك يـَْرُجــوَن َرْمحَــَة ا  ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل ا

 .]٢١٨البقرة: َغُفوٌر َرِحيٌم﴾[

ك نعبــد) ال يريــدون إال وجهــه ســبحانه وتعــاىل جاهــدوا.. وبــذلوا يف هؤالء املؤمنــون عاشــوا    (إ

﴾[ســبيله  َِّ ــِبيِل ا ﴾[.. ]٧٣األنفــال: ﴿َوَجاَهــُدوا ِيف َس َِّ ــِبيِل ا ــاتُِلوا ِيف َس . ]١٩٠البقــرة: ﴿َوَق

                                                             
  ٤٣٠: ٤٢٨ذيب مدارج السالكني، ابن قيم اجلوزية ص) ١(
  يف ظالل القرآن، سيد قطب، تفسري سورة البقرة) ٢(



 
  - ٢٠٩  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

﴾[﴿َوَمثَــُل الَّــِذيَن يـُْنِفُقــوَن َأْمــَواَهلُُم اْبِتغَــاَء َمْرَضــوأنفقــوا ابتغــاء مرضــاته  َِّ وأدوا  ]٢٦٥البقــرة: اِة ا

م وطــاعتهم لــه وحــده ال شــريك  ﴾[لــه عبــاد فأخلصــوا  ]١٩٦البقــرة: ﴿َوَأِمتُّــوا اْحلَــجَّ َواْلُعْمــَرَة َِِّ

﴿بـَلَــى َمــْن َأْســَلَم َوْجَهــُه قصدهم وتوجهوا  وحده بل وأخلصوا نفوسهم مــن كــل حــظ أو هــوى 

َلُه َأْجرُ  .. هــاجروا ]١١٢البقرة: ُه ِعْنــَد رَبِّــِه َوَال َخــْوٌف َعلَــْيِهْم َوَال ُهــْم َحيَْزنُــوَن﴾[َِِّ َوُهَو ُحمِْسٌن فـَ

َُّ َغُفـــوٌر رَِحيٌم﴾[وتركـــوا األمـــوال واألوالد طلًبـــا يف رمحتـــه  َِّ َوا البقـــرة: ﴿ُأوَلِئـــَك يـَْرُجـــوَن َرْمحَـــَة ا

ــو ]٢١٨ ــ ـــم ال خيشـ ــ ـــــابرة أل ـــاة واجلب ــ ـــًدا مـــــن الطغ ـــــْوُهْم ن إال هللا .. ال خيشـــــون أحــ ــــَال َختَْش ﴿فَـ

 .]١٥٠البقرة: َواْخَشْوِن﴾[

تــز األســناد كلهــا وتتــوارى األوهــام وخيلــو العبــد فــال جيــد   وعاشوا  فالتجئوا إليــه وحــده حــني 

ــَداَمَنا﴾[ســنًدا إال ســنده  ــْت َأْق ًرا َوثـَبِّ ــا َصــبـْ َن ــرِْغ َعَليـْ ــا أَْف ــاُلوا رَبـََّن ــه  ]٢٥٠البقرة: ﴿َق ال فعلمــوا أن

لصــرب.. وال ثبــات هلــم إال إذا ثبــتهم هللا عــز وجــل  صــرب هلــم إال إذا أفــاض هللا عــز وجــل علــيهم 

ــه.. ال ملجـــأ إال  ــه.. وال حـــول إال حولـ ك نســـتعني).. ال قـــوة إال قوتـ نفســـهم (وإ فهـــم  ال 

ذنــه..  َِّ َكــْم ِمــْن ِفَئــٍة َقِليَلــٍة اَل الَّــِذيَن َيظُنُّــوَن أَنـَُّهــْم ُمَال قَــ﴿إليــه.. وال نصــر إال مــن عنــده و قُــو ا

َُّ َمَع الصَّاِبرِيَن﴾[ َِّ َوا ِِْذِن ا  .]٢٤٩البقرة: َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة 

ــا.. نيــل رمحــة هللا   م وبــذهلم؟ إ ــة النهائيــة علــى أعمــاهلم وجهــادهم وتضــحيا ولكــن مــا هــي الغاي

ِــْم َوَرْمحَــٌة َوُأولَئِــَك ومغفرته ورضوانه والعتق من نريانه قــال تعــاىل:  ﴿ُأولَئِــَك َعلَــْيِهْم َصــَلَواٌت ِمــْن َرِّ

 .]١٥٧البقرة: ُهُم اْلُمْهَتُدوَن﴾[

ويقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا: "إنه ال يعدهم هنا نصــًرا، وال يعــدهم هنــا متكينًــا، وال يعــدهم هنــا 

ــة مغــامن، وال يعــدهم هنــا شــيًئا إال صــلوات هللا ورمحتــه وشــهادته،  ــدُّ هــذه الفئــة املؤمن لقــد كــان هللا يُع

ا، فكان من مثَّ جيَّردها من كل غاية، ومن كل هدف، ومــن كــل رغبــة  ا وأكرب من حيا ألكرب من ذوا

ــة يف انتصــار العقيــدة، كــان جيَّردهــا مــن كــل شــائبة تشــوب التجــرد  مــن الرغبــات البشــرية حــىت الرغب

ــق لـــه ولطاعتـــه ولدعوتـــه، كـــان علــيهم أن مي ضـــوا يف طـــريقهم ال يتطلعـــون إىل شـــيء إال رضـــا هللا املطل

ــم مهتــدون.. هــذا هــو اهلــدف وهــذه هــي الغايــة وهــذه هــي الثمــرة  وصــلواته ورمحتــه وشــهاداته هلــم 
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م وحدها... فأما ما يكتبه هللا بعد ذلك من النصــر والتمكــني فلــيس هلــم،  فو إليها قلو احللوة اليت 

  ا.إمنا هو لدعوة هللا اليت حيملو 

ألمــوال واألنفــس والثمــرات، وجــزاء  إن هلــم يف صــلوات هللا ورمحتــه وشــهادته جــزاء علــى التضــحية 

ذا العطاء، فهــو أثقــل يف  على اخلوف واجلوع والشدة وجزاء على القتل والشهادة، إن الكفة ترجح 

  .)١(امليزان من كل عطاء.. أرجح من النصر وأرجح من التمكني وأرجح من شفاء غيظ الصدور

  أمة وسطًا.. أمة الشهادة

  :وََكــَذِلَك َجَعْلنَــاُكْم ُأمَّــًة َوَســًطا ِلَتُكونُــوا ُشــَهَداَء َعلَــى النَّــاِس َوَيُكــوَن الرَُّســوُل َعلَــْيُكْم قال تعاىل﴿

 .]١٤٣البقرة: َشِهيًدا﴾[

هــا لكــم لــنجعلكم يقول ابن كثري يف تفسريه: "إمنــا حولنــاكم إىل قبلــة إبــراهيم   خيــار ، واخرت

لفضــل، والوســط هنــا:  األمم، لتكونوا يوم القيامة شهداء على األمم، ألن اجلميع معرتفون لكم 

 وسطًا يف قومه، أي: أشرفهم نسًبا. اخليار واألجود، وكان رسول هللا 

أمة اإلسالم هي أمة الشهادة على األمم يوم القيامة حيث تشهد ببالغ األنبيــاء لرســالتهم، وهــم  

لثناء احلسن أو الثنــاء الســيئ علــى خيــار النــاس أو أشــرارهم كمــا جــاء يف شهداء هللا  يف األرض 

 .)٢(»أنتم شهداء هللا يف األرض«: (ملسو هيلع هللا ىلص) احلديث لقوله 

ا األمة الوســط الــيت تشــهد علــى النــاس مجيًعــا فتقــيم بيــنهم العــدل   ويقول الشيخ سيد قطب: "إ

يم، وهي األمة الوسط يف التصور واالعتقاد فــال تغلــو يف التجــرد والقسط وتضع هلم املوازين والق

الروحــي وال يف االرتكــاس املــادي.. أمــة وســطًا يف املكــان يف أوســط بقــاع األرض، أمــة وســطًا يف 

 الزمان.. أمة وسًطا مبعىن أفضل األمم..

ــا هــذا الــذي وهبــه هللا  عــن املــنهج  هلــا؟ هــو ختليهــا ولكــن مــا الــذي يعــوق هــذه األمــة لتأخــذ مكا

ختاره هللا هلا، منهج التوحيد.. واختذت هلا مناهج خمتلفة غربية وشرقية كمنــاهج العلمانيــة الذي ا

                                                             
  ). ٤٢٢١) وابن ماجة (١٥٥٠٦رواه أمحد يف مسنده () ١(
  تفسري سورة البقرة.  –سيد قطب  –يف ظالل القرآن ) ٢(
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واملدنية والدميقراطية والليربالية واالشرتاكية ليست هي اليت اختارها هللا هلا، واصطبغت بصــبغات 

 تصطبغ بصبغته.أخرى ومل 

  بني طريف اإلفراط والتفريط.أمة وسًطا.. أمة احلق.. واحلق وسط دوًما 

  ســنن هللا يف  تــدريأمــة شــهادة.. فلــن تــؤدي دورهــا يف البشــرية وهــي غائبــة عــن الــوعي، ال

 الكون واحلياة.

  أمــة شــهادة.. يتمثــل أفرادهــا واقــع الــدين وحييــون بــه ويتحركــون مبنهجــه متمــثًال فــيهم فــرياهم

  ه.اتباعالناس، فيشهدون للدين من خالل 

ــا الصــف املســلم ليعــده ذلــك اإلعــداد العجيــب، وهــذا هــو املــنهج هــذه هــي الرتبيــة ا لــيت أخــذ هللا 

  .)١(اإلهلي يف الرتبية ملن يريد استخالصهم لنفسه ودعوته ودينه من بني البشر أمجعني"

  اجلزء الثاين بيان األسس اليت قام عليها منهج قيادة البشرية

  ية إلقامة ديــن هللا يف دنيــا النــاس فأصــبح هــذا إن أمة اإلسالم كلفت يف سورة البقرة بقيادة البشر

الدين هو منهج قيادة البشرية والذي يكفــل للبشــرية الكرامــة والســعادة والكمــال وانتشــار اخلــري 

والصالح ووقــف أشــكال الفســاد والشــرور والظلــم والبغــي وســفك الــدماء ومــن مث صــارت قيــادة 

ين هــو صــميم وظيفــة االســتخالف يف أمــة اإلســالم للبشــرية يف طريــق هللا وفــق هــذا املــنهج ا ــر ل

 األرض اليت خلق هللا عز وجل هذا املخلوق اجلديد هلا.

  ذن هللا يف هذا املقطع إىل أهــم األســس الــيت قــام عليهــا مــنهج هللا لقيــادة البشــرية كــي سنتعرض 

بس تنطلق األمة املســلمة يف مهمتهــا إلنقــاذ البشــرية وفــق مــنهج هللا عــز وجــل مبعــامل واضــحة ال لــ

 فيها وال غموض كما بينتها لنا سورة البقرة، وهذه األسس جنملها يف أمرين رئيسني ومها:

 شكل منهج قيادة البشرية وهيكله. )١

 طريقة وصول املنهج إىل األرض كافة. )٢

                                                             
  ١٤٦/ ١يف ظالل القرآن، سيد قطب، تفسري البقرة، ) ١(
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نه (نظام كامل للحياة   ذن هللا يف عرض: شكل املنهج اإلهلي لقيادة البشرية وهيكله وذلك  ولنبدأ 

  تفصيل...كلها) فإىل ال

 

ــْيَطاِن ِإنَّــُه َلُكــْم قــال تعــاىل:   ــْلِم َكافَّــًة َوَال تـَتَِّبُعــوا ُخطُــَواِت الشَّ ﴿َ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمُنــوا اْدُخُلــوا ِيف السِّ

ــُدوٌّ ُمِبٌني﴾[ ـــرة: َعــ ـــريعات  ]٢٠٨البقـ ــع تشـ ـــنكم وتكاليفــــه أي:  أمــــة اإلســــالم متســــكوا جبميــ ديـ

ا كلها دون فصل أو متييز وال تكونوا كالذين خانوا األمانة حينما متســكوا بــبعض تعــاليم  واعملوا 

ْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن يـَْفَعــُل دينهم وكفروا ببعضها قال تعاىل:  تُـْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبـَ ﴿َأفـَ

نـَْيا َويـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَُردُّوَن ِإَىل َأَشدِّ اْلَعــَذاِب﴾[َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِيف  وحــول  ]٨٥البقرة:  اْحلََياِة الدُّ

ت: "يقــول تبــارك وتعــاىل منكــًرا  تفسري ما وقع فيه بنو إسرائيل يقــول ابــن كثــري يف تفســري هــذه اآل

انونــه مــن القتــال مــع األوس ملدينــة، ومــا كــانوا يع على اليهود الــذين كــانوا يف زمــان رســول هللا 

واخلـــزرج، وذلـــك أن األوس واخلـــزرج كـــانوا يف اجلاهليـــة عبـــاد أصـــنام وكانـــت بيـــنهم حـــروب كثـــرية 

وكانـــت يهـــود املدينـــة ثـــالث قبائـــل: بنـــو قينقـــاع وبنـــو النضـــري حلفـــاء اخلـــزرج وبنـــو قريظـــة حلفـــاء 

اليهودي أعدائه، وقد  األوس، فكانت احلرب إذا نشبت بينهم وقاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل

م مــن  م، وخيرجو يقتل اليهودي اآلخر من الفريق اآلخر، وذلك حرام عليهم يف دينهم ونص كتا

م مث إذا وضعت احلرب أوزارها استفكوا األسرى (قاموا بفكاكهم) من الفريــق املغلــوب عمــًال  بيو

ـــُتْم َهـــُؤَالِء تـَْقتُـلُـــونَ حبكـــم التـــوراة قـــال تعـــاىل:  رِِهـــْم  ﴿مثَُّ أَنـْ َ ُفَســـُكْم َوُختْرُِجـــوَن َفرِيًقـــا ِمـــْنُكْم ِمـــْن ِد َأنـْ

َُْتوُكْم ُأَساَرى تـَُفاُدوُهْم َوُهَو ُحمَرٌَّم َعَلْيُكْم ِإْخرَ  مثِْ َواْلُعْدَواِن َوِإْن  ْإلِ ِ البقرة: اُجُهْم﴾[َتظَاَهُروَن َعَلْيِهْم 

ْؤِمُنوَن ِببَـْعِض الْ وهلذا قال تعاىل:  ]٨٥ تـُ أي: ما قمــتم  ]٨٥البقرة: ِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض﴾[﴿أَفـَ

به فصل يف تشريع الدين وحكمه وأخــذ جــزء منــه تبًعــا ألهــوائكم، لــذلك كــان الوعيــد الشــديد هلــم 

َيا َويـَــْوَم الْ وملن يفعل ذلك مثلهم  ِقَياَمــِة ﴿َفَما َجَزاُء َمــْن يـَْفَعــُل َذلِــَك ِمــْنُكْم ِإالَّ ِخــْزٌي ِيف اْحلََيــاِة الــدُّنـْ

 .]٨٥البقرة:يـَُردُّوَن ِإَىل َأَشدِّ اْلَعَذاِب﴾[

وأمــا أمــة الــبالغ والشــهادة الــيت اســتلمت أمانــة االســتخالف يف األرض البــد أن تعلــم أن املــنهج  

مــة ارتضــاها  اإلهلي الذي ستقود به البشرية هو منهٌج شــامٌل لكــل شــؤون احليــاة، وشــريعة كاملــة و
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ــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِديــَنُكْم َوَأْمتَْمــُت َعلَــْيُكْم نِْعَمــِيت اء إىل أبــد اآلبــدين هللا عز وجــل للبشــرية مجعــ ﴿اْليـَ

ْســـَالَم ِديًنا﴾[ لـــذلك كـــان نفـــس الوعيـــد الشـــديد لكـــل مـــن ينـــتقص  ]٣املائـــدة: َوَرِضـــيُت َلُكـــُم اْإلِ

ــد أمنلــة منــه أو ملــن جيــزئ شــرائعه وجيعــل أحكامــه ع ــو قي ضــني أي: شــعرية مــن شــعائر اإلســالم ول

 (أعضاء وأجزاء فيؤمنوا ببعضها ويكفروا ببعضها). 

 ولكن كيف عرضت سورة البقرة شكل هذا املنهج اإلهلي الصاحل لقيادة البشرية وصاحل احلياة؟ 

ت (مــن   : ١٧٨يقول الــدكتور دمحم عبــد هللا دراز: أنــه قبــل عــرض الســورة لشــرائع اإلســالم يف اآل

) لتمثــل األســاس الــذي ١٧٧: ١٦٣ مخس عشرة آيــة (مــن ) سبقها بيان حقائق اإلميان يف٢٨٣

ــا قبــل  ســيقوم عليــه البنيــان وهــو: أســاس العقيــدة الــيت هــي (روح الــدين وجــوهره) بــدأت الســورة 

 .)١( تفصيل الشريعة اليت هي (مظهر الدين وهيكله)

 :وقد جاء بيان حقائق اإلميان يف خطوات ثالث 

ت من اخلالق  وحدانيةاخلطوة األوىل: تقرير    ).١٦٧: ١٦٣املعبود (اآل

ت من  وحدانيةاخلطوة الثانية: تقرير    ).١٧٦: ١٦٨اآلمر املطاع (اآل

﴿لَــْيَس الْــِربَّ َأْن تـَُولُّــوا اخلطوة الثالثة: فهرس قواعد اإلميان وشــرائع اإلســالم: آيــة الــرب اجلامعــة...  

 .]١٧٧اآلية: ُوُجوَهُكْم﴾[



 

  :١٦٣البقرة: ﴿َوِإَهلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد﴾[قال تعاىل[. 

ويقــول د. دراز: "هــذه األمــة الواحــدة تــدور حــول حمــور واحــد وتتجــه إىل مقصــد واحــد هــو أعلــى  

فا واملــروة، لــيس إبــراهيم وال مقــام املقاصد وأمساها أتدرون من هو...؟ إنه ليس الكعبة ولــيس الصــ

ـــَماَواِت إبـــراهيم، ولكنـــه (الـــرمحن الـــرحيم) الـــذي وســـع كـــل شـــيء رمحـــة ونعمـــة  ﴿ِإنَّ ِيف َخْلـــِق السَّ

                                                             
  ٢٠١النبأ العظيم، دمحم عبد هللا دراز، ص) ١(



  - ٢١٤  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ٍت لَِقْوٍم يـَْعِقُلوَن﴾... َواْألَْرِض﴾ ، والــذي بيــده القــوة كلهــا والبــأس كلــه: ال ]١٦٤البقــرة: [ ﴿َآلََ

قــه أحــ َة َِِّ د يعــذب عذابــه أحــد وال يوثــق و ــَرْوَن اْلَعــَذاَب َأنَّ اْلُقــوَّ ــَرى الَّــِذيَن َظَلُمــوا ِإْذ يـَ ــْو يـَ ﴿َوَل

ََّ َشِديُد اْلَعَذاِب﴾[ يًعا َوَأنَّ ا  .]١٦٥البقرة: مجَِ

إن هذه اخلطوة كانت أساًسا وتقدمة البد منها قبل الشروع يف تفصيل األحكام العملية للشــريعة،  

ــا لألنظــار إىل  الناحيــة الــيت ينبغــي أن يتلقــى منهــا اخلطــاب يف شــأن تلــك األحكــام، لتكــون توجيًه

إال عــن أمــره  اً أال يصــدر أمــر  عليــه ذلك أن املرء إذا عرف له سيًدا واحًدا وأسلم وجهه إليه وجب

خذ التشريع إال  ب متفرقون وتنازعت فيــه شــركاء متشاكســون تقاضــاه   عنهوال  ومن كانت له أر

ء والعشــرية، وأمــر كل واحد منهم نصيبه م ن طاعته وكثرت عليه مصادر األمــر املطــاع، فــأمر لــآل

ـــذلك عززهـــا  ــرباء، وأمـــر للشـــياطني واألهـــواء.. ول ــة، وأمـــر للســـادة والكـ للعـــرف والعوائـــد املوروثـ

 خلطوة الثانية.

 

وهي ركن من عقيدة التوحيد يف اإلسالم فكما أن من أصل التوحيد أال تتخذ يف عبادتك إهلًا مــن  

دون الرمحن (توحيد األلوهية)، الــذي بيــده اخللــق والــرزق والضــر والنفــع وحــده (توحيــد الربوبيــة)،  

 لــه كذلك مــن أصــل التوحيــد أال جتعــل لغــريه حكًمــا يف ســائر تصــرفاتك بــل تعتقــد أن ال حكــم إال

وأن بيده وحده األمر والنهي واحلــالل مــا أحلــه هللا، واحلــرام مــا حرَّمــه هللا، ومــن اســتحل حرامــه أو 

حرم حالله فقد كفر (وهذا هو التشريك يف التشريع) وكما أنه ال يليق أن يكون هو اخلالق ويعبــد 

والســلطان  غــريه (وهــذا هــو التشــريك يف العبــادة) فــال يليــق أن يكــون هــو احلــاكم صــاحب امللــك

 ويطاع غريه (التشريك يف احلاكمية).

فأزهلم عن توحيــد  -العدو املبني -إن أهل اجلاهلية من وثنيني وكتابيني ملا اتبعوا خطوات الشيطان 

م كحب هللا (انظر سورة األنعام والتشريك يف العبــادة  املعبود حىت اختذوا من دون هللا أنداًدا حيبو

ــة للتشــريك يف التشــريع)  ب التشــريك يف بداي فلــم يطــل علــيهم الشــيطان األمــد حــىت فــتح هلــم 

التشريع بعــد التشــريك يف العبــادة فجعلــوا حيرمــون مــن احلــرث واألنعــام حالهلــا وحيلــون حرامهــا بــل 



 
  - ٢١٥  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

مســاء آهلــتهم ويســتحلون طعمتهــا بــذلك  ــا لغــري هللا، يهتفــون  جعلــوا عنــد ذبــح أنعــامهم يهــدون 

 ملعصية، والبدعة، والشرك األكرب.فجمعوا فيها بني مفاسد ثالث: ا

ب فــتح يف اجلاهليــة للتشــريع بغــري  ب التحرمي والتحليل يف املطاعم واملكاسب كــان هــو أول  كان 

ــالل)  ــرام وحتـــرمي احلـ ــل احلـ ـــاب حتليـ ـــدة لب ــام واملائ ذن هللا يف عـــرض ســـوريت األنعـ إذن هللا (التفصـــيل 

ب سده القرآن بعد الشرك األ   كرب.ولذلك كان هو أول 

﴾[قـــال تعـــاىل:   َ َء َ َنـــا َعَلْيـــِه َآ َُّ قَـــاُلوا بَـــْل نـَتَِّبـــُع َمـــا أَْلَفيـْ ـــَزَل ا البقـــرة: ﴿َوِإَذا ِقيـــَل َهلـُــُم اتَِّبُعـــوا َمـــا أَنـْ

١٧٠[. 



 

َِّ َواْليَــــْوِم اْآلَِخـــِر َواْلَمَالِئَكـــِة َواْلِكتَـــاِب َوالنَِّبيِّـــَني َوَآتَـــى وَ ﴿قـــال تعـــاىل:  ِ َلِكـــنَّ الْـــِربَّ َمـــْن َآَمـــَن 

  .]١٧٧البقرة: اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَىب﴾[

كلهــا يقول د. دراز: "ليس الرب شعبة واحدة أو خصلة واحدة وإمنا الرب كلمة جامعة خلصال اخلري   

نظريــة وعمليــة يف معاملــة املخلــوق وعبــادة اخلــالق وتزكيــة األخــالق، تبــدأ اآليــة بــرد قواعــد اإلميــان 

وهي: اإلميان  واليوم اآلخر مث الوســائط الــيت تعــرف األحكــام الشــرعية وتؤخــذ عــن يــدها فبــدء 

لنبيني وهم مهبط الو   ... .)١(حيملالئكة محلة الوحي مث الكتاب وهو الوحي احملمول مث 

﴿لَــْن مث تعرض مشول الرب ملعاملة املخلوقني مــن إنفــاق األمــوال احملبوبــة للنفــوس تقــرً إىل هللا 

َنــاُلوا اْلــِربَّ َحــىتَّ تـُْنِفُقــوا ِممَّــا حتُِبُّــوَن﴾[ لــرب  ]٩٢آل عمــران: تـَ مث ذكــر املنفــق علــيهم وهــم أوىل النــاس 

لعبادة من الصالة والزكاة مث تذكر اآلية خصلة الوفــاء واإلحسان من األقارب واليتامى واملساكني مث ا

ــأس (وقــت قتــال األعــداء)  لعهــد مث خصــلة الصــرب يف البأســاء (الفقــر) والضــراء (املــرض) وحــني الب

ايتهــا أن هــذه األمــة  الصادقونوأصحاب هذه الصفات هم املؤمنون  ت يف  وهم املتقــون لتؤكــد اآل

  وخرييتها. هي أمة صفات وهذا هو شرط تكرميها
                                                             

  ٢٠٠: ١٩٥يم، د. دمحم عبد هللا دراز، صالنبأ العظ) ١(



  - ٢١٦  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

  (شــرائع اإلســالم) وبعد إرساء سورة البقــرة لألســاس (حقــائق اإلميــان) تقــوم ببســط وإقامــة البنيــان

ت من ( ) أكثر من مائة آية تعــرض فيهــا تكليفــات وأحكــام يف شــىت ٢٨٣: ١٧٨وذلك يف اآل

لبناتــه مناحي احلياة يف شأن الفرد، ويف شأن األسرة، ويف شأن األمة.. عرض لبنيــان متالصــق يف 

 متناسق يف فروعه..

  شــعائر تعبديــة.. أحكــام جنائيــة.. معــامالت ماليــة.. تشــريعات أســرية.. شــعائر أخالقيــة.. أحكــام

 لألسرة...

  ا مجعــت مــن معــادن "سبيكة واحدة ينبض فيها عرق واحد، وجيري فيها ماء واحد، على رغم أ

 ...)١(شىت"

ا الدين وشكل هذا املنهج اإلهلــي: "وهكــذا يقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا عن بنيان نظام هذ 

لشـــعائر التعبديـــة، وأحكاًمـــا تتعلـــق  لتصـــور واالعتقـــاد، وأحكاًمـــا تتعلـــق  نـــرى أحكاًمـــا تتعلـــق 

شــًئا مــن طبيعــة هــذا الــدين الــذي ال تنفصــل فيــه  لقتال.. متعددة ولكنها مرتبطة ارتباطًــا وثيًقــا 

لتشــريعات التنظيميــة لشــؤون العالقــات االجتماعيــة الشــعائر التعبديــة عــن املشــاعر القلبيــة عــن ا

والدولية كلها تتجمع يف نطــاق واحــد وال يســتقيم العبــاد حــىت تشــرف هــذه األحكــام علــى احليــاة  

كلها فيصرفها وفق تصور واحد متكامــل، ومــنهج واحــد متناســق ونظــام واحــد شــامل يقــوم علــى 

سقة تسقى من ماء   .)٢(واحد"شريعة هللا يف كافة الشؤون، فروع 

تعرض لنا سورة البقرة حنو اثنتني وعشرين تشريًعا، وهي طبًقا للوضع احلديث تنظم عالقــة الفــرد  

ــايل:  ــاء الســلم واحلــرب كالت لدولــة وعالقــة الدولــة بغريهــا مــن الــدول أثن لفــرد وعالقــة األفــراد 

 (كما تشمل العبادات بني العبد وربه)

 أحكام القصاص (قانون جنائي). .١

 الوصية (قانون مدين).أحكام   .٢

 أحكام الصيام (عبادات).  .٣

 أحكام أكل األموال (قانون مدين).  .٤
                                                             

  ٢٠٧النبأ العظيم، د. دمحم عبد هللا دراز، ص) ١(
  يف ظالل القرآن، سيد قطب، تفسري سورة البقرة) ٢(



 
  - ٢١٧  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 أحكام األهلة (عبادات).  .٥

 أحكام القتال (دويل عام).  .٦

 أحكام اإلنفاق (عبادات).  .٧

 أحكام احلج والعمرة (عبادات). .٨

 أحكام اخلمر وامليسر (قانون جنائي).  .٩

 أحكام التكافل مع األيتام (مدين). .١٠

 النكاح (أحوال شخصية). أحكام .١١

 أحكام احمليض (األسرة). .١٢

 أحكام اليمني (شهادة مدين). .١٣

 أحكام اإليالء (األسرة). .١٤

 أحكام الطالق (أحوال شخصية). .١٥

 أحكام الرضاعة والنفقة (أحوال شخصية). .١٦

 أحكام عدة املتوىف عنها زوجها (أحوال شخصية). .١٧

 أحكام متعة املطلقة (أحوال شخصية). .١٨

 ادات).أحكام الصالة (عب .١٩

 أحكام الر (قانون مدين/ جتاري). .٢٠

 أحكام الدين (قانون مدين/ جتاري). .٢١

 أحكام الرهن (قانون مدين/ جتاري). .٢٢

  ـــة أو السياســـية ــور القانوني ــن األمـ ـــدين وغريهـــا مـ ـــا يف اإلســـالم بـــني أمـــور ال ـــذلك ال جتـــد فرًق "وب

الــذي يعتمــد علــى  واالجتماعية، وهكذا ألبس الدين كل شيء من أمور املسلمني ثوب التشريع

ــذا حتقــق بكــل  أســس قويــة صــاحلة لتحمــل كــل جديــد وتســاير كــل زمــن وتصــلح لكــل مكــان، و



  - ٢١٨  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

اليقــني أن اإلســالم لــيس عقيــدة دينيــة فحســب وإمنــا هــو ديــن ودولــة ســبق كافــة التشــريعات يف 

 .)١(أرقى ما وصل إليه الفكر القانوين احلديث"

 لق  صاص؟لكن ملاذا بدأت هذه األحكام والتشريعات 

  :لعبــادات كالصــيام يف قولــه تعــاىل وجتد يف بــدء هــذه األحكــام بتشــريع القصــاص وعــدم بــدايتها 

ْلَعْبِد َواْألُ  ِ ْحلُرِّ َواْلَعْبُد  ِ َلى اْحلُرُّ  ْألُنْـثَــى ﴿َ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِيف اْلَقتـْ ِ ثَــى  نـْ

ِِْحَساٍن َذِلَك َختِْفيــٌف ِمــْن رَبُِّكــْم َوَرْمحَــٌة  اتباعْن َأِخيِه َشْيٌء فَ َفَمْن ُعِفَي َلُه مِ  ْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإَلْيِه  ِ

َلــُه َعــَذاٌب أَِليٌم﴾[ إشــارة هامــة وهــي أن إقامــة الشــعائر  ]١٧٨البقــرة: َفَمِن اْعتَــَدى بـَْعــَد َذلِــَك فـَ

ــاج إىل احلمايــة وهــي الـــ ــة كالصــيام حيت يت تتمثــل يف إقامــة احلــدود وتطبيقهــا والــيت تصـــون التعبدي

تمع ومتنع سفك الدماء واإلفساد يف األرض وذلك بزجر اجلاين وردع كل من تسول له نفسه  ا

تمع من أداء الشعائر التعبديــة يف أمــن وأمــان وهــذه هــي وظيفــة  يف مثل ذلك، ومن َمثَ يتمكن ا

ت  ،جاجةاحلدود يف التشريع كاملشكاة اليت حتمي الز  ا ما مياثل قانون العقو وهي ال تتعدى كو

 .وليســـت هـــي مـــا يتبـــادر يف األذهـــان حينمـــا يـــذكر احلـــديث عـــن الشـــريعة ،يف التشـــريع اجلنـــائي

ذن هللا.لرجوع   إىل سورة النور ستجد فيها التفصيل 

 كم...) يف هــذا وأما يف بدء هذه األحكام والتشريعات بقوله تعاىل ( أيها الذين آمنوا كتب علي

ذه الصفة اليت تقتضي التلقــي مــن هللا الــذي أمنــوا بــه وهــو ينــاديهم لينبــئهم أن  النداء للمؤمنني 

هللا فـــرض علـــيهم هـــذه الفـــرائض ومـــا علـــيهم إال االمتثـــال ألوامـــره واالنقيـــاد لشـــرعه واإلذعـــان 

 حلكمه.

 ق صــاء اإلســالم عــن احليــاة  هذا وقد بدأ أعداء هــذا الــدين يف فصــل الــدين عــن احلكــم مث قــاموا 

ــا ومل ينهــي  مــر  كلها بدعوى أنه ال شأن للدين بشئون سياسة الناس، مل يعرفها ومل ينكرها ومل 

ــبعض أقــوال مشــايخ األزهــر مثــل قاضــي املنصــورة علــي عبــد  عنهــا وإمنــا تركهــا لنــا.. اســتندوا ل

تب الشريعة األصــلية بعــني الرازق الذي قال يف كتابه (اإلسالم ونظام احلكم): "إن من نظر يف ك

ً أو مبــدأ يف القــرن الثــاين مــن اهلجــرة مث  البصرية جيد أنه مــن غــري املعقــول أن تضــع قــانوً أو كتــا

                                                             
ته العامة اجلنائية واملدنية، د. دمحم علي حمجوب) ١(   التشريع اإلسالمي ونظر



 
  - ٢١٩  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

طــل وافــرتاء علــى ديــن  .)١(هـــ"!!١٣٥٤جتــيء بعــد ذلــك فتطبــق هــذا القــانون يف  وهــذا إدعــاء 

إلســالم لــيس ديــن عبــادة هللا، تصــدى لــه الشــيخ مصــطفى صــربي يف حاشــيته فقــال رمحــه هللا: "ا

كمــا   .)٢(فقط بل دين حكــم أيًضــا، لــذلك فصــل الــدين عــن احلكــم هــو أقصــر طريــق إىل الكفــر"

تصدى لذلك أيًضا العالمة القاضي الشرعي أمحد شاكر بقوله: "من زعم أن ديــن اإلســالم ديــن 

ن عبــادة فقــط فقــد أنكــر أحكــام القــرآن وأعظــم علــى هللا الفريــة ومــن قــال ذلــك فقــد خــرج عــ

، ويقــول الشــيخ ســيد قطــب عــن )٣(اإلسالم مجلة ورفضه كله وإن صام وصلى وزعم أنــه مســلم"

ــاس فيقـــول رمحـــه هللا:  ــل بـــه النـ ــريع الـــذي يعمـ ــة هـــو مصـــدر التشـ الفـــرق بـــني اإلســـالم واجلاهليـ

ــة مــن   ذن بــه هللا، كائن ــاس للنــاس مــا مل  ــة النــاس للنــاس بتشــريع بعــض الن "اجلاهليــة هــي عبودي

ا هذا التشريع"! بينما اإلسالم هو عبودية الناس  وحده بتلقيهم منه كانت الصورة  اليت يتم 

م وعقائــدهم وشــرائعهم وقــوانينهم وقــيمهم ومــوازينهم والتحــرر مــن عبوديــة العبيــد  وحــده تصــورا

َِّ ُحْكًما لَِقْوٍم يُوِقُنونَ  ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن ا فهــذان أمــران  ]٥٠املائــدة:﴾[﴿َأَفُحْكَم اْجلَاِهِليَِّة يـَبـْ

ــث هلمــــا.. إمــــا االســــتجابة  والرســــول وإمــــا  لــ ــا حكــــم  اتبــــاعال  ــا حكــــم هللا وإمــ اهلــــوى.. إمــ

 ..)٤(اجلاهلية"

  وهذا هو شكل املنهج اإلهلي الذي على أساسه قادت هــذه األمــة املســلمة البشــرية، وهــذه هــي

ـــــاملني  ــاها للعـ ــ ـــيت ارتضــ ــ ـــبغة هللا الـ ــ َِّ وَ صـ َغَة ا ــبـْ ـــ ــُه ﴿ِصـ ــــ ـــُن َل ــ َغًة َوَحنْـ ـــبـْ َِّ ِصـــ ـــَن ا ـــــُن ِمـــ ــْن َأْحَسـ ـــ َمـ

ًمــا  ]١٣٨البقرة: َعاِبُدوَن﴾[ وصبغة هللا أي: دين هللا واملعىن: أي ألزموا دينه وقومــوا بــه قياًمــا 

وجبميــع أحكامــه وشــرائعه يف مجيــع األوقــات حــىت يكــون لكــم صــبغة وصــفة مــن صــفاتكم وذلــك 

 ن له عابدون.. وحنن له مسلمون.أوجب لكم متام االنقياد ألوامره وحن

  هــذا هــو احلــق املبــني.. هــذا هــو صــراط هللا املســتقيم الــيت دلتنــا عليــه ســورة البقــرة.. وهــذه هــي

البينات الساطعات فمن عدل عن احلق بعــدما قامــت عليــه هــذه احلجــج فليحــذر انتقــام هللا عــز 

                                                             
  اإلسالم ونظام احلكم.. علي عبد الرازق )١(
  لشيخ مصطفى صربىحاشية ا) ٢(
  القرآن والسنة جيب أن يكو مصدر القوانني.. أمحد شاكر) ٣(
  معامل يف الطريق، سيد قطب) ٤(



  - ٢٢٠  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ََّ َعزِيــٌز ﴿فَــِإْن زَلَْلــُتْم ِمــْن بـَْعــِد َمــوجل لدينه وشرعه قــال تعــاىل:  ا َجــاَءْتُكُم اْلبَـيِّنَــاُت فَــاْعَلُموا َأنَّ ا

 .]٢٠٩البقرة: َحِكيٌم﴾[

  أصل شرع هللا: التيسري ورفع احلرج

  جــاءت تكــاليف شــرع هللا يف حــدود االســتطاعة البشــرية تيســريًا علــى النــاس ورفًعــا للحــرج عــنهم

َُّ نـَْفًســا ِإالَّ ُوْســَعهَ قــال تعــاىل:  َُّ ، وقولــه تعــاىل: ]٢٨٦البقرة: ا﴾[﴿ال ُيَكلِّــُف ا ــُد ا ِبُكــُم  ﴿ يُرِي

 ومن أمثلة تيسري هللا عز وجل يف تشريعاته: ]١٨٥البقرة: اْلُيْسَر َوَال ُيرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر﴾[

ألمــة ممــا   )١ شــرع هللا عــز وجــل لألمــة املســلمة أخــذ الديــة يف القتــل العمــد ختفيًفــا مــن هللا ورمحــة 

﴿َفَمــْن ُعِفــَي لَــُه ِمــْن األمم قبلها ومل يكن فيهم العفو بقبول الدية قال تعــاىل: كان حمتوًما على 

ِِْحَســـاٍن َذلِـــَك َختِْفيـــٌف ِمـــْن رَبُِّكـــْم َوَرْمحَـــٌة﴾[ اتبـــاعَأِخيـــِه َشـــْيٌء فَ  ْلَمْعـــُروِف َوَأَداٌء ِإلَْيـــِه  البقرة: ِ

١٧٨[. 

 حال املرض والسفر مع حتتمــه يف رخص هللا عز وجل لألمة املسلمة الفطر يف شهر رمضان يف )٢

ــا قــال تعــاىل:  ﴿َفَمــْن َكــاَن ِمــْنُكْم َمرِيًضــا حق املقيم الصحيح وذلك تيسريًا على األمة ورمحــة 

ٍم ُأَخَر﴾[ َّ ٌة ِمْن َأ  .]١٨٤البقرة: َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

ــه بعــد العشــاء يف ليــايل )٣ ــزوج لزوجت  رمضــان قــال رخــص هللا عــز وجــل لألمــة املســلمة جمامعــة ال

َياِم الرََّفُث ِإَىل ِنَساِئُكْم﴾[تعاىل:  َلَة الصِّ فكان املسلمون قبل أن  ]١٨٦البقرة: ﴿ُأِحلَّ َلُكْم لَيـْ

تنزل هذه اآلية إذا صلوا العشاء اآلخــرة حــرم علــيهم الطعــام والشــراب والنســاء حــىت يفطــروا، 

ع مــن الطعــام فيســتيقظ وقــد فشق ذلك عليهم فمنهم من كان ينام بعد صالة املغرب ومل يشــب

ــا  صــلى النــيب  ت، ففــرح  ــه فنزلــت هــذه اآل يت زوجت كــل أو يشــرب أو  العشــاء فــال 

َتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفااملسلمون فرًحا شديًدا بعفو هللا ورمحته   . ]١٨٧البقرة: َعْنُكْم﴾[ ﴿فـَ

م بشــرابه ب )٤ عــدما شــق علــى النــاس رخص هللا عز وجــل خمالطــة طعــام ويل اليتــيم بطعــامهم وشــرا

لَّــِيت ِهــَي َأْحَســُن﴾[نــزول اآليــة  ِ انطلــق مــن كــان  ]١٥٢األنعام: ﴿َوَال تـَْقَربُــوا َمــاَل اْلَيِتــيِم ِإالَّ 

ل لــه الشــيء مــن طعامــه، طعامــه وشــرابه مــن شــرابه، فجعــل يفصــ عنــده يتــيم فعــزل طعامــه مــن

كله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فــذكروا ذلــك لر  فــأنزل هللا:  ســول هللا فيحبس له حىت 



 
  - ٢٢١  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

َُّ يـَْعَلــُم اْلمُ  ــٌر َوِإْن ُختَــاِلُطوُهْم فَــِإْخَوانُُكْم َوا ْفِســَد ﴿َوَيْســأَُلوَنَك َعــِن اْليَـتَــاَمى قُــْل ِإْصــَالٌح َهلـُـْم َخيـْ

ــٌز َحِكيٌم﴾[ ََّ َعزِي ــَتُكْم ِإنَّ ا َُّ َألَْعنَـ ــْو َشــاَء ا وا طعــامهم فخلطــ ]٢٢٠البقــرة: ِمــَن اْلُمْصــِلِح َوَل

 بطعامهم وفرحوا بتخفيف هللا وتيسريه.

جتــاوز هللا عــز وجــل عــن حماســبة األمــة عمــا حــدثت بــه أنفســها مــا مل تكلــم أو تعمــل، فبعــدما  )٥

َُّ﴾[نزلــت  ــِه ا ــْبُكْم ِب ــوُه ُحيَاِس ُفِســُكْم َأْو ُختُْف ــا ِيف َأنـْ ــُدوا َم اشــتد ذلــك  ]٢٨٣البقــرة: ﴿َوِإْن تـُْب

مث جثــوا علــى الركــب وقــالوا:  رســول هللا!   فــأتوا رســول هللا  على أصحاب رســول هللا 

كلفنا من األعمال ما نطيــق: الصــالة، والصــيام، واجلهــاد، والصــدقة، وقــد أنزلــت عليــك هــذه 

ــة وال نطيقهــا، فقــال رســول هللا  ــوا كمــا قــال أهــل الكتــابني مــن : (ملسو هيلع هللا ىلص) اآلي ــدون أن تقول "أتري

ــا قــبلكم: مسعنــا وعصــينا ــا ُغفرانــك ربنــا وإليــك املصــري" فلمــا أقــرَّ  ؟ بــل قولــوا: مسعنــا وأطعن

ــا  ـــزل هللا يف أثرهـــ ــنتهم، أنــ ـــا ألســـ ــ ـــت  ـــوم، وذلَّــ ــِزَل ِإلَْيـــــِه ِمـــــْن رَبِّـــــِه القــ ــوُل ِمبَـــــا أُنْـــ ــَن الرَُّســـ ﴿َآَمـــ

ـــوَن﴾[ ـــك  ]٢٨٥البقرة: َواْلُمْؤِمُن ــك ربنـــا وإلي ـــا غفرانـ ـــا وأطعن ــوا ذلـــك (وقـــالوا مسعن فلمـــا فعلـ

َهــا َمــا صــري) نســخها هللا فــأنزل قولــه: امل َُّ نـَْفًســا ِإالَّ ُوْســَعَها َهلـَـا َمــا َكَســَبْت َوَعَليـْ ﴿ال ُيَكلِّــُف ا

]﴾ َ َ ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأ   .)١( ]٢٨٦البقرة: اْكَتَسَبْت رَبـََّنا ال تـَُؤاِخْذ

  التقوى وازع أداء التكليفات

  واحلــذر منــه بســبب خشــيته جــل يف عــاله، تــدفع للبعــد عــن التقــوى هــي: "مراقبــة هللا عــز وجــل

الشـــهوات، واجتنـــاب املنكـــرات، واحلـــرص علـــى الطاعـــات، وتنفيـــذ التكليفـــات، وفعـــل كـــل مـــا 

تقان يف كل صغرية وكبرية، واستشعار مشاهدته لك يف سرك وإعالنك".  يرضيه سبحانه وتعاىل 

ختصار هي: أن يراك هللا حيث أمرك ويفتقدك حيث   اك".. وقيل التقوى هي: "اختــاذ وقايــة و

 .)٢(من عذاب هللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه"

ــني يف أول الســـورة   ــد ذكـــرت ســـورة (البقـــرة) بعـــض صـــفات املتقـ ـــِب ولقـ ْلَغْي ِ ـــوَن  ــِذيَن يـُْؤِمُن ﴿الـَّ

ِمبَــا أُنْــِزَل ِإلَْيــَك َوَمــا أُنْــِزَل ِمــْن قـَْبِلــَك  ) َوالَّــِذيَن يـُْؤِمُنــونَ ٣َويُِقيُمــوَن الصَّــالَة َوِممَّــا َرزَقْـنَــاُهْم يـُْنِفُقــوَن (

                                                             
  )٤١٢/ ٢) وأمحد يف مسنده (١٩٩صحيح: رواه مسلم يف اإلميان () ١(
لد الثاين، ص) ٢(   ٣٦٠التفسري الثمني البن عثيمني، ا



  - ٢٢٢  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

َآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن ( ِــْم َوُأولَئِــَك ُهــُم اْلُمْفِلُحــوَن﴾[٤َوِ ،  ]٥-٣البقرة: ) ُأولَِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َرِّ

ـــرب اجلامعـــة بصـــفات أخـــرى للمتقـــني  ـــِربَّ َأْن تـَُولُّـــوا ُوُجـــوهَ كمـــا جـــاءت آيـــة ال ـــْيَس اْل ـــَل ﴿َل ُكْم ِقَب

ــاِب َوالنَّ  ــْوِم اْآلَِخــِر َواْلَمَالِئَكــِة َواْلِكَت َِّ َواْليـَ ِ ــَن  ــْن َآَم ــِربَّ َم ــِرِب َوَلِكــنَّ اْل ــى اْلَمْشــِرِق َواْلَمْغ ِبيِّــَني َوَآَت

ــى ُحبِّــِه َذِوي اْلُقــْرَىب َواْليَـتَــاَمى َواْلَمَســاِكَني َوابْــَن السَّــِبيِل َوالسَّــائِلِ  َني َوِيف الّرِقَــاِب َوَأقَـــاَم اْلَمــاَل َعَل

 اْلبَــْأِس الصََّالَة َوَآتَــى الزََّكــاَة َواْلُموفُــوَن بَِعْهــِدِهْم ِإَذا َعاَهــُدوا َوالصَّــاِبرِيَن ِيف اْلَبْأَســاِء َوالضَّــرَّاِء َوِحــنيَ 

 .]١٧٧البقرة: ُأوَلِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقوَن﴾[

 تقوى يف التعقيب على الكثري من التكليفات والتشريعات يف سورة البقرة:تكرر ذكر ال 

  :ــــاص ــ ـــ ــى القصــ ــ ــ ــ ـــب علـــ ــــ ـــْم التعقيــــ ـــ ــــ ــاِب لََعلَُّكـ ـــ ــــ ــ َ ُأوِيل اْألَْلَب ـــاٌة  ــــ ـــ ــــاِص َحيَـ ــــ ــ ــْم ِيف اْلِقَصـ ــ ــــ ﴿َوَلُكـــ

تـَُّقوَن﴾[  .]١٧٨البقرة:تـَ

  :ًرا اْلَوِصــيَُّة لِْلَوالِــَدْيِن ﴿ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت إِ التعقيب على الوصية ْن تـََرَك َخيـْ

ْلَمْعُروِف َحقا َعَلى اْلُمتَِّقَني﴾[ ِ  .]١٨٠البقرة: َواْألَقْـَرِبَني 

  :ــَياُم َكَمــا ُكِتــَب َعَلــى الَّــِذيَن ِمــْن التعقيــب علــى الصــيام ــْيُكُم الصِّ ﴿َ َأيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمُنــوا ُكِتــَب َعَل

تـَُّقوَن﴾[قـَْبِلُكْم َلَعلَّكُ   .]١٨٣البقرة: ْم تـَ

  :َشِديُد اْلِعَقاِب﴾[التعقيب على احلج والعمرة ََّ ََّ َواْعَلُموا َأنَّ ا  .]١٩٦البقرة: ﴿َواتـَُّقوا ا

  فخشية العبــد لربــه ســبحانه وتعــاىل يف أدق األمــور، وتــيقن العبــد مــن حماســبة ربــه لــه علــى مثاقيــل

امــر هللا عــز وجــل وحســن أداء تكاليفــه، والــيت قــد ال يــراه الــذر هــي أكــرب معــني علــى االمتثــال ألو 

ا وحىت لو حترك أمام الناس، فمــن ذا الــذي يطلــع علــى ذات صــدره  الكثري من الناس أثناء قيامه 

ــة  ــوى وجيعــــل كافــ ــرد وازع اهلـ تــــه؟ إن علـــم العبــــد بــــذلك كلـــه يطــ ــه ومكنو ـــة نفســــه وخطراتـ ودخيل

 هللا عز وجل.. تصرفات العبد ومعامالته وفًقا ملا يرضي

 مثرة حتقق التقوى

   ومن األمثلة اليت تظهر فيها مثرة حتقق تقوى العبد لربه عز وجل يف معامالته وعبادته كمــا جــاءت

 يف سورة البقرة:



 
  - ٢٢٣  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ََّ ُعْرَضــًة ِألَْميَــاِنُكْم وَ ﴿تعظيم هللا عز وجل يف حلف اليمني وعدم احللــف ملنــع اخلــري  )١ َال َجتَْعلُــوا ا

ــرُّو  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ بَـــ ــيٌم﴾َأْن تـَ ــــ ــــ ــ ـــ ــــ ـــٌع َعِلـــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ يـــ َُّ مسَِ ـــــاِس َوا ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــــْنيَ النَّــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ـــِلُحوا بـَــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــــوا َوُتْصـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ   ا َوتـَتـَُّقـــ

 .]٢٢٤البقرة: [

ــِه التعجيــل أو التــأخري يف رمــي اجلمــرات يف أحكــام احلــج  )٢ ــْوَمْنيِ فَــَال ِإْمثَ َعَلْي ــَل ِيف يـَ ﴿َفَمــْن تـََعجَّ

 ََّ  .]٢٠٣البقرة:  َواْعَلُموا َأنَُّكْم ِإَلْيِه ُحتَْشُروَن﴾[َوَمْن ََخََّر َفَال ِإْمثَ َعَلْيِه ِلَمِن اتـََّقى َواتـَُّقوا ا

لزوجـــة املطلقـــة وتعليقهـــا وذلـــك بردهـــا قبـــل انتهـــاء العـــدة مث تطليقهـــا مث ردهـــا  )٣ عـــدم الضـــرر 

َلْغَن َأَجَلُهــنَّ َفَأْمِســُكوُهنَّ ِمبَْعــُروٍف َأْو َســّرُِحوُهنَّ مبَِ وهكــذا  ــبـَ ــُتُم النَِّســاَء فـَ ْعــُروٍف َوال ﴿َوِإَذا َطلَّْق

ــُزًوا  َِّ ُهـ ِت ا َ ــُه َوال تـَتَِّخـــُذوا َآ ـــَم نـَْفَسـ ـــْد َظَل ـــَك فـََق ـــْل َذِل ـــْن يـَْفَع ـــُدوا َوَم ــُكوُهنَّ ِضـــَرارًا ِلتَـْعَت ُمتِْسـ

َِّ َعَلْيُكْم َوَما أَنـَْزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلِكَتاِب َواحلِْْكَمِة يَِعُظُكْم ِبِه َواتـَّ  ََّ َواْعَلُمــوا َواذُْكُروا نِْعَمَة ا ُقــوا ا

ََّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم﴾[  .]٢٣١البقرة: َأنَّ ا

ُتْم َوقَــدُِّموا إتيان الزوجة كيف يشاء مادام يف القبل  )٤ ﴿ِنَساؤُُكْم َحــْرٌث َلُكــْم فَــْأُتوا َحــْرَثُكْم َأىنَّ ِشــئـْ

ََّ َواْعَلُموا َأنَُّكْم ُمَالُقوهُ  ِر اْلُمْؤِمِنَني﴾[ ِألَنـُْفِسُكْم َواتـَُّقوا ا  .]٢٢٣البقرة: َوَبشِّ

ا  )٥ ــد لــــزواج حــــىت تنتهــــي عــ ا ســــًرا  ا أو مواعــــد ــت عــــد ــة يف وقــ ﴿ال عــــدم التصــــريح لألرملــ

لُــَغ اْلِكتَــابُ  ــْوال َمْعُروفًــا َوال تـَْعزُِمــوا ُعْقــَدَة النَِّكــاِح َحــىتَّ يـَبـْ َأَجلَــُه  تـَُواِعُدوُهنَّ ِسرا ِإالَّ َأْن تـَُقوُلوا قـَ

ََّ َغُفوٌر َحِليٌم﴾[وَ  ُفِسُكْم فَاْحَذُروُه َواْعَلُموا َأنَّ ا ََّ يـَْعَلُم َما ِيف أَنـْ  .]٢٣٥البقرة:اْعَلُموا َأنَّ ا

ـــاعة والتشــــاور يف الفطــــام وتقــــدمي نفقــــة الوالــــدة  )٦ ــتكمال مــــدة الرضـ ــْعَن اســ ﴿َواْلَوالِــــَداُت يـُْرِضــ

ــْن أَ  ــَوتـُُهنَّ َأْوالَدُهــــنَّ َحــــْوَلْنيِ َكــــاِمَلْنيِ ِلَمــ ــنَّ وَِكْســ ــُه ِرْزقـُُهــ ــى اْلَمْولُــــوِد لَــ ــاَعَة َوَعَلــ رَاَد َأْن يُــــِتمَّ الرََّضــ

ْلَمْعُروِف ال ُتَكلَُّف نـَْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها ال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوال َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه َوَعَلى  الْــَواِرِث ِ

ــ ــِإْن َأرَاَدا ِفَصــ ــُل َذلِــــَك فَــ ــاُوٍر فَــــال ُجنَــــاَح َعَلْيِهَمــــا َوِإْن َأَرْدُمتْ َأْن ِمثْــ ــا َوَتَشــ ُهَمــ ــــَراٍض ِمنـْ اال َعــــْن تـَ

ََّ َواْعلَ  ْلَمْعــُروِف َواتـَُّقــوا ا ِ ــُتْم  ُمــوا َأنَّ َتْستَـْرِضُعوا َأْوالدَُكْم فَــال ُجَنــاَح َعلَــْيُكْم ِإَذا َســلَّْمُتْم َمــا َآتـَيـْ

ََّ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ   .]٢٣٣البقرة: ﴾[ا

ا يف أداء متاعها  )٧ ﴿َوِإْن َطلَّْقُتُمــوُهنَّ ِمــْن عدم نسيان الفضل مع الزوجة املطلقة الغري مدخول 

َرْضُتْم َهلُنَّ َفرِيَضًة فَِنْصُف َما فـََرْضُتْم ِإالَّ َأْن يـَْعُفوَن َأْو يـَْعُفَو الَّ  ِذي بَِيِدِه قـَْبِل َأْن َمتَسُّوُهنَّ َوَقْد فـَ



  - ٢٢٤  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ـــ ــوَن ُعْقـ َــــا تـَْعَملُـــ ََّ ِمب ـــَنُكْم ِإنَّ ا ــ ـــَل بـَيـْ ــــُوا اْلَفْضـ ـــَوى َوال تـَْنَس ْقــ ـــَرُب ِللتـَّ ـــوا َأقْــ ـــاِح َوَأْن تـَْعُفــ َدُة النَِّكـ

 .]٢٣٧البقرة: َبِصٌري﴾[

ََّ َوَذُروا َما بَِقــَي ِمــترك الر يف التعامالت املادية والتجارة  )٨ َن الــرَِّ ﴿َ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا ا

ُتْم ُمْؤِمِنَني﴾[  .]٢٧٨البقرة: ِإْن ُكنـْ

ُتْم بِــَدْيٍن ِإَىل َأَجــٍل كتابــة الــدين لرعايــة احلقــوق ومصــاحل العبــاد  )٩ ﴿َ َأيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمنُــوا ِإَذا تَــَدايـَنـْ

ـــٌب أَ  ََْب َكاِت ـــْدِل َوَال  ْلَع ِ ـــٌب  ــَنُكْم َكاِت ـ ــْب بـَيـْ ــاْكتُـُبوُه َوْلَيْكتُـ َُّ ُمَســـمى فَـ ـــا َعلََّمـــُه ا ــَب َكَم ْن َيْكتُـ

ًئا فَــِإْن َكــاَن الَّــ َ رَبَّــُه َوَال يـَــْبَخْس ِمْنــُه َشــيـْ َّ ِذي َعَلْيــِه فـَْلَيْكتُــْب َوْلُيْمِلــِل الَّــِذي َعَلْيــِه اْحلَــقُّ َوْليَـتَّــِق ا

ْلَعــْدِل َواْسَتْشــِهُدوا َشــِهيَدْيِن اْحلـَـقُّ َســِفيًها َأْو َضــِعيًفا َأْو َال َيْســَتِطيُع َأْن ُميِــلَّ ُهــَو فـَْلُيمْ  ِ ِلــْل َولِيُّــُه 

ــَهَداِء َأْن َتِضــلَّ إِ  ِن ِممَّــْن تـَْرَضــْوَن ِمــَن الشُّ َ ْحــَداُمهَا ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإْن َملْ َيُكوَ رَُجلَــْنيِ فـََرُجــٌل َواْمــَرَأ

ََْب الشَُّهَداُء ِإذَ  بُــوُه َصــِغريًا َأْو َكبِــريًا فـَُتذَكَِّر ِإْحَداُمهَا اْألُْخَرى َوَال  ا َما ُدُعوا َوَال َتْســأَُموا َأْن َتْكتـُ

بُــوا ِإالَّ َأْن َتُكــوَن ِجتَــ ــَهاَدِة َوَأْدَىن َأالَّ تـَْرَ ــَوُم ِللشَّ َِّ َوأَقـْ ارًَة َحاِضــَرًة ِإَىل َأَجِلــِه َذِلُكــْم َأْقَســُط ِعْنــَد ا

ــَنُكْم فـَلَــْيَس َعَلــْيُكمْ  ُجنَــاٌح َأالَّ َتْكتُـُبوَهــا َوَأْشــِهُدوا ِإَذا تـَبَــايـَْعُتْم َوَال ُيَضــارَّ َكاتِــٌب َوَال  تُــِديُرونـََها بـَيـْ

َُّ ِبُكــلِّ َشــْيٍء َعِليمٌ  َُّ َوا ََّ َويـَُعلُِّمُكــُم ا البقــرة: ﴾[َشِهيٌد َوِإْن تـَْفَعلُــوا فَِإنَّــُه ُفُســوٌق ِبُكــْم َواتـَُّقــوا ا

٢٨٢[.  

   يف أدق املعامالت للنجاح يف وظيفة االستخالفآية الدَّْين: تقوى هللا

  ــا تفصــيلية يف ــة تشــرع أحكاًم ــة هــي أطــول آيــة يف كتــاب هللا، آي يت يف أواخــر ســورة (البقــرة): آي

ــة  ــذه األحكــام الدقيقــة دســتورًا يف حفــظ احلقــوق ورعاي مســألة كتابــة الــديون بــني العبــاد لتصــوغ 

الدائن واملدين يف املعامالت املؤجلة ليكون ذلــك:  املصاحل وذلك بضرورة وجود كاتب يكتب بني

 أحفظ ملقــداره وميقــات أداءهــا، وثبــت يف الصــحيحني عــن ابــن عبــاس، قــال: "قــدم رســول هللا 

: "مــن أســلف فليســلف (ملسو هيلع هللا ىلص) لُفون يف الثمــار الســنتني والــثالث، فقــال رســول هللا ساملدينة وهم يُ 

إىل أجل معلوم".. رواه البخــاري، وهــذا التحديــد الــدقيق لكــل شــيء يف كيل معلوم، ووزن معلوم، 

 حىت ال تضيع احلقوق.



 
  - ٢٢٥  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  إلشــهاد مــع الكتابــة وضــرورة أن يكــون الشــاهد مــن العــدول دة يف التوثيــق أمــرت اآليــة  بــل ز

ََْب  وَ ﴿الذين ارتضاهم الطرفني، وأن كًال من الكاتب والشهداء ال ميتنعــوا إذا مــا طلبــوا لــذلك  َال 

﴾َُّ ََْب الشَُّهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا﴾، َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه ا  ...﴿َوَال 

  يت إىل متام إرشادات اآلية وهو األمر بكتابة احلق وإظهاره صغريًا كان أو كبــريًا ﴿َوَال َتْســَأُموا مث 

ال متلــوا أن تكتبــوا احلــق علــى أي حــال كــان مــن القلــة أي:  ِإَىل َأَجِلــِه﴾ َأْن َتْكتُـبُــوُه َصــِغريًا َأْو َكبِــريًا

ايتها على ضرورة أال يضار الكاتب وال الشــهيد  ت يف  ﴿َوَال ُيَضــارَّ َكاتِــٌب والكثرة.. مث تعيد اآل

أي فــال يكتــب الكاتــب خــالف مــا ميلــى، وال يشــهد الشــاهد خبــالف مــا مســع.. حــق  َوَال َشــِهيٌد﴾

 .أوجبه هللا على الكاتب والشاهد

  إننا أمام آية عجيبة ارتقت مبستوى التقوى إىل ذروته.. تقوى هللا يف أدق املعــامالت وأقــل الــديون

ََّ رَبَّه﴾و ﴿ تَِّق ا ا.. واســتدعاء كاتــب ال يضــجر ْليـَ .. حتث املؤمنني على إظهار احلقوق وعدم كتما

حلــق مهمــا كــان أو ميــل مــن دقــة التفاصــيل البســيطة مهمــا صــغرت وال يتضــرر شــاهد أن يشــهد 

لعــدل)، (ذلكــم  لعــدل (وليكتــب كاتــب بيــنكم  قامــة القســط والكتابــة  بسيطًا، كما أمرت اآلية 

حلقــوق اخلفيــة كمــا أن تــرك االعــرتاف  أقسط عند هللا).. إن من أعظــم خصــال التقــوى االعــرتاف 

الشــاهد  ــا مــن نــواقض التقــوى ونواقصــها، كمــا حثــت اآليــة علــى التــذكري يف الشــهادة لــو نســى

فيذكره الشاهد اآلخر مما يؤكــد أن الشــهادة مــدارها علــى العلــم واليقــني ال عــن جهــل وشــك فمــىت 

 .)١(مل حيل له أن يشهد إال مبا يعلم -ولو غلب على ظنه -صار عند الشاهد ريب يف شهادته

 ولكن ما عالقة هذه اآلية بوظيفة االستخالف يف األرض؟ 

 فتها هي:إن األمة املستخلفة يف األرض وظي 

 .إقامة احلق وحتقيق العدل وحفظ احلقوق بني الناس 

 .الشهادة على الناس فهي أمة الشهادة 

ــؤمنني املســــتخلفني يف األرض إىل أرقــــى  ــن تقــــيم هــــذه الوظيفــــة إال إذا ارتقــــى مســــتوى املــ ولــ

  مستوى يف تقوى هللا عز وجل.

                                                             
  ١١٠: ١٠٨دي، صتيسري الكرمي الرمحن، تفسري الشيخ السع) ١(



  - ٢٢٦  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ذا فقد مجعــت وهذه املعاين هي اليت أشارت إليها اآلية يف عرضها ألحكام كتاب ة الديون، و

  "آية الدَّْين" وخلصت وظيفة األمة املستخلفة.

  اية اآلية ما يؤكد أن هللا عز وجل حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم وأن اإلســالم جــاء ويف 

ً لكل شيء  َُّ ليصلح كل مناحي احلياة وأن القرآن الكرمي تبيا ََّ َويـَُعلُِّمُكُم ا َُّ ِبُكــلِّ  ﴿َواتـَُّقوا ا َوا

 .]٢٨٢البقرة: َشْيٍء َعِليٌم﴾[



 
  - ٢٢٧  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  

  الرهن: ضمان للحقوق وحفظ مصاحل العباد

ُتْم َعَلى َسَفٍر َوَملْ َجتُِدوا َكاتًِبا َفرَِهاٌن َمْقُبوَضٌة﴾[قال تعاىل:   أي: إن كنــتم  ]٢٨١البقرة: ﴿َوِإْن ُكنـْ

ل مســمى ومل جتــدوا كاتًبــا يوثــق الــدين، فلــيكن بــديل الكتابــة عنــد مسافرين وتداينتم بــدين إىل أجــ

 انعدامها أخذ صاحب احلق رهان مقبوضة من الشخص املدين.

لذلك فالرهن شرع كتوثيــق للــدين وحلفــظ احلقــوق يف حالــة انعــدام الكتابــة، وتيســري للتعامــل بــني  

نهم إقــراض الغــري أو مــنح أجــل الناس، ويبث الطمأنينة يف نفوس الدائنني، فقد ال يقبل الكثــري مــ

م إال بتقدمي ضمان.  لديو

لكتابــة   ﴿َ وشريعة اإلسالم وضعت وســائل عديــدة لتوثيــق احلقــوق وحفــظ مصــاحل العبــاد بــدًءا 

ـــاْكتُـُبوُه﴾[ ـــمى فَــ ــٍل ُمَسـ ــَدْيٍن ِإَىل َأَجـــ ُتْم بِـــ ــَدايـَنـْ ــ ــوا ِإَذا َت ـــِذيَن َآَمنُـــ ــــا الَّــ ، وكـــــذلك ]٢٨٢البقرة: َأيـَُّه

ــِهُدوا ِإَذا تـَبَــايـَْعُتْم﴾[هاد الستشــ ، مث كــان الـــرهن وســيلة قويــة مــن وســـائل ]٢٨٢البقرة: ﴿َوَأْش

 ضمان احلقوق.

ـــس أن رســـول هللا   تُـــويفَّ ودرعـــه مرهونـــة عنـــد يهـــودي علـــى  وقـــد ثبـــت يف الصـــحيحني عـــن أن

 ثالثني وُسقا من شعري، رهنها قوً ألهله.

جــل ويف هذا التشريع مصلحة للــدائن واملــدين، ف  شــرع هللا فيــه مصــلحة العبــاد فاملــدين: يتمتــع 

الدين يف مقابل الضمان الذي قدمه للدائن حىت تتاح له الفرصة للوفــاء بدينــه، والــدائن: يطمــئن 

ستيفاء حقه من العني املرهونة عنــد حلــول  لوفاء أو  مع الرهن إىل أنه حتًما سيستويف دينه إما 

 .)١(أجل الدين دون وفاء

ــمان أو التوثيـــق إذا حتقـــق األمـــان والثقـــة الـــيت مصـــدرها وجـــود وازع تقـــوى هللا  وال ضـــرورة  للضـ

ََّ رَبَّــُه﴾[ومراقبته قال تعاىل:  تَّــِق ا ْليُـَؤدِّ الَِّذي اْؤمتَُِن َأَمانـََتُه َوْليـَ البقرة: ﴿َفِإْن َأِمَن بـَْعُضُكْم بـَْعًضا فـَ

٢٨٣[. 

                                                             
ن"، د. دمحم جنيب املغريب، ص) ١( لنسبة للدائن املر ر الرهن احليازي    ٢٤كتاب "أ



  - ٢٢٨  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

  األحكام بتشريعي الــدين والــرهن، ومهــا تشــريعات ومن هنا ختتتم سورة البقرة عرضها للتشريعات و

تمــع والتأكيــد علــى ضــرورة التقــوى كــوازع ورادع داخلــي يســاعد  حلفــظ حقــوق العبــاد وصــيانة ا

 على أداء التكليفات اإلهلية، بل ويؤدي للنجاح يف إقامة منهج هللا يف األرض.

 

حلث علــى تقــوى هللا عــز وجــل تبدأ سورة (النساء •• ) مبا اختتمت به التشريعات يف سورة (البقرة) 

 َ ُهَمــا رَِجــاًال   أَيـَُّها َ﴿  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

ـــريًا َوِنَساء﴾[ ــاء: َكِث ــى حفـــظ احل ]١النسـ تمـــع للضـــعفاء مـــن األيتـــام واحلـــث علـ ــيانة ا قـــوق وصـ

َتـــاَمى َأْمـــَواَهلُْم﴾والنســـاء  ... يف تـــرابط عجيـــب بـــني ﴿َوَآتُـــوا النَِّســـاَء َصـــُدَقاِِنَّ ِحنَْلـــًة﴾، ﴿َوَآتُـــوا اْليـَ

ذن هللا عنه يف بداية عرض سورة النساء، وهللا املستعان وعليه التكالن.   السورتني سنتحدث 

  ة وصول املنهج اإلهلي إىل األرض كافةاألساس الثاين: طريق

  ذكــرت مالحمــه ســلفاً من حق البشرية أن تبلغ إليها الدعوة إىل هذا املنهج اإلهلي الشامل الذي مت

ي حــال مــن  - حبــول هللا وتوفيقــه - ــة أو ســلطة يف وجــه التبليــغ  وأن حقهــا أيًضــا أال تقــف عقب

عــد وصــول الــدعوة إلــيهم أحــرارًا يف اعتنــاق األحــوال، مث مــن حــق البشــرية كــذلك أن يــرتك النــاس ب

هذا الدين ال تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة فإذا اعتنقها من هداهم هللا إليها كان من حقهــم 

قامــة أوضــاع مــن  إلغــراء وال  ألذى وال  ي وســيلة مــن وســائل الفتنــة ال  أيًضــا أال يفتنــوا عنهــا 

ا صد الناس عن اهلدى وتعويقهم عن اال الفئة املؤمنة صــاحبة مهمــة  لزامًا علىستجابة، فكان شأ

لقــوة لكــل قــوة تعــرتض  قيادة البشرية وفق منهج هللا عز وجل إلقامة دينه يف األرض أن تتصدى 

دد حرية اعتنــاق العقيــدة أو تفــنت النــاس عنهــا حــىت ال  طريق الدعوة وإبالغها للناس يف حرية أو 

، لــذلك )١(الذي جاء به منهج هللا حلياة الناس يف هــذه األرض"" حترم البشرية من ذلك اخلري العام

ــا  جنــد أن ســورة البقــرة حــددت طريقــة واحــدة لوصــول مــنهج قيــادة البشــرية إىل األرض كافــة متغلًب

 على كل العوائق اليت ذكرت وهذه الطريقة نستخلصها من سورة البقرة يف النقاط التالية:

                                                             
  يف ظالل القرآن، سيد قطب، تفسري سورة البقرة) ١(



 
  - ٢٢٩  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 كتب عليكم القتال. 

 وجو املعركة. التشريع األعظم 

 جهاد بنو إسرائيل إلقامة دولتهم. 

 سنة التدافع. 

 آية الكرسي: إعالن سلطان امللك يف مملكته. 

 طرد سلطان الطواغيت. 

 بواعث اجلهاد ومربراته. 

 تقدمي األموال وبذهلا للجهاد. 

 النموذج التطبيقي: مسار قيام دولة اإلسالم األوىل. 

 

  :قــال الزهــري يف تفســري هــذه ]٢١٦البقــرة: ﴿ُكتِــَب َعلَــْيُكُم اْلِقَتــاُل َوُهــَو ُكــْرٌه َلُكْم﴾[قال تعاىل ،

مــن مــات ومل يغــز ومل «اآلية: "اجلهاد واجب على كل أحــد غــزا أو قعــد، وهلــذا ثبــت يف الصــحيح: 

لغزو مات ميتة جاهلية  (صــلىقــال: قــال رســول هللا رضــى هللا عنــه ، وعن أنــس )١(»حيدث نفسه 

مــوالكم وأنفســكم وألســنتكم«: هللا عليــه وســلم)  ، وقــال اإلمــام أبــو عبــد )٢(»جاهــدوا املشــركني 

ملــؤمنني وتســليط املــؤمنني  ن ســبحانه أنــه لــوال دفــع هللا املشــركني  هللا احلليمي الفقيه الشافعي: "أ

رتفعــت على دفعهم عن بيضة اإلسالم وكسر شوكتهم وتفريق مجعهم لغلب الشرك علــى األرض وا

ــذه املنزلــة  ذا أن سبب بقاء الدين واتساع أهله للعبادة إمنــا هــو اجلهــاد، ومــا كــان  نة فثبت  الد

ــى احلـــدود  ـــه يف أقصـ ـــون مـــن احلـــرص علي ــون املؤمن ــون مـــن أركـــان اإلميـــان وأن يكـ ــق أن يكـ فحقيـ

ت" رضــى هللا ، وما يؤكد أن اجلهاد ركن مــن أركــان اإلميــان، مــا جــاء عــن ابــن اخلصاصــية )٣(والنها

يعــه علــى اإلســالم فاشــرتط علــّي "تشــهد أن ال إلــه إال هللا وأن  قــال: أتيــت رســول هللا عنــه  أل
                                                             

  )٢/١٩) واحلاكم يف املستدرك (٣٧٤/ ٢صحيح: رواه أمحد يف مسنده () ١(
  )٣/٢م، كتاب اجلهاد (صحيح: رواه أبو داود يف كتاب اجلهاد على شرط مسل) ٢(
  )٤٦٦/ ٢كتاب املنهاج يف شعب اإلميان () ٣(



  - ٢٣٠  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

حممًدا عبده ورسوله وتصلي اخلمــس وتصــوم رمضــان وتــؤدي الزكــاة وحتــج البيــت وجتاهــد يف ســبيل 

 .)١(هللا"

 بتة عليه يف كل واجلهاد واجب على هذه األمة وماٍض إىل يوم القيامة وال تزال طائفة من ا ألمة 

، إذ دخــل رجــل (ملسو هيلع هللا ىلص) قال: بينا أ جالس مــع رســول هللا رضى هللا عنه زمان فعن سلمه بن نفيل 

فقال:  رسول هللا! إن اخليل قد ُسيَّبت ووضع السالح، وزعم أقوام أن ال قتال وأن قد وضــعت 

القتــال، وإنــه ال تــزال أمــة مــن أمــيت يقــاتلون يف  احلرب أوزارها فقال رسول هللا: "كذبوا، اآلن جــاء

ــم قلــوب أقــوام، لــريزقهم مــنهم يقــاتلون حــىت تقــوم  ســبيل هللا، ال يضــرهم مــن خــالفهم، يزيــغ هللا 

تضع احلرب أوزارها، حىت خيرج ال الساعة وال يزال اخلري معقوًدا يف نواصي اخليل إىل يوم القيامة، 

 .)٢(جوج ومأجوج"

 ب على هذه األمة املسلمة وُفرض لبقاء الدين إىل يوم القيامةإن اجلهاد ُكت 

ــبالغ والشــهادة حــىت ال يكــون يف األرض وضــع أو نظــام مينــع الــبالغ أو  فــرض علــى أمــة ال

حيول بني شهادة األمة على الناس أو حيجب نور هللا وهداه أن يصــل لــألرض قاطبــة إىل يــوم القيامــة، 

ن أداء رســالتها الســامية والنهــوض لوظيفتهــا الــيت أخرجــت مــن واجلهــاد هــو الســبيل لتمكــني األمــة مــ

  أجلها للناس.

  ُكتب اجلهاد على أمة اإلسالم كما كتبت الصالة والصــيام واحلــج ولكــن اجلهــاد فريضــة شــاقة كمــا

ــقال تعاىل:  ًئا َوُهــَو َخيـْ ٌر َلُكــْم َوَعَســى ﴿ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكــْرٌه َلُكــْم َوَعَســى َأْن َتْكَرُهــوا َشــيـْ

ُتْم َال تـَْعَلُموَن﴾[ َُّ يـَْعَلُم َوأَنـْ ًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َوا  .]٢١٦البقرة: َأْن حتُِبُّوا َشيـْ

ــة: "إن القتــال يف ســبيل هللا فريضــة شــاقة ولكنهــا فريضــة   يقــول الشــيخ ســيد قطــب عــن هــذه اآلي

جماعـــة املســـلمة، وللبشـــرية كلهـــا، وللحـــق واجبـــة األداء ألن فيهـــا خـــريًا كثـــريًا للفـــرد املســـلم، ولل

واخلــري والصــالح. واإلســالم حيســب حســاب الفطــرة فــال ينكــر مشــقة هــذه الفريضــة وال يهــون مــن 

أمرهــا وال ينكــر علــى الــنفس البشــرية إحساســها الفطــري بكراهيتهــا وثقلهــا، فاإلســالم ال يصــادم 

                                                             
  )١٠/ ٢صحيح اإلسناد: رواه احلاكم يف املستدرك ووافقه الذهيب () ١(
  )١٠٤/ ٤، وأمحد يف مسنده (٦/٢١٤حسن: رواه النسائي، كتاب اخليل، ) ٢(



 
  - ٢٣١  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ئض مــا هــو شــاق مريــر كريــه املــذاق الفطرة ولكنه يعاجل األمر من جانب آخر، فيقــرر أنــه مــن الفــرا

ــون مشــقته وتســيغ مرارتــه وحتقــق بــه خــريًا خمبــوًءا قــد ال يــراه النظــر اإلنســاين  ولكــن وراءه حكمــة 

ت البعيدة، املطلــع علــى العواقــب املســتورة هــو الــذي يعلــم وحــده حيــث  لغا القصري، إن العليم 

َُّ يـَْعَلُم ال يعلم الناس شيًئا من احلقيقة  ُتْم َال تـَْعَلُموَن﴾[﴿َوا ، إن مــنهج القــرآن ]٢١٦البقرة: َوأَنـْ

ــا الكثــرية  ها ودرو يف الرتبية منهج عجيب منهج يعرف طريقه إىل مسارب النفس اإلنسانية وحنا

لصدق.. فهو حق أن تكره النفس اإلنسانية القاصرة الضعيفة أمًرا ويكــون فيــه اخلــري كــل  حلق و

حتب النفس أمــًرا وتتهالــك عليــه وفيــه الشــر كــل الشــر.. لــذلك طريقــة اخلري.. وهو حق كذلك أن 

جلهــاد جتعــل النفــوس تســتيقن أن اخلــرية فيمــا اختــاره هللا وأن اخلــري يف االمتثــال  التكليــف اإلهلــي 

ـــه الربهـــان...  ـــا وأن تطلـــب من ــرب ر ـــة منهـــا أن جتـ ــتجابة لتكليفـــه دون حماول ــام االسـ ــره ومتـ ألوامـ

ألن إميانــه  ويقينــه مبــا أخــربه ربــه أن ذلــك هــو اخلــري إمنــا هــو تعبــريًا عــن فيستســلم املســلم لربــه 

لغيـــب أوىل صـــفات املـــؤمنني الـــيت ذكـــرت يف أول ســـورة  الصـــفة األوىل هلـــذه األمـــة مـــن: اإلميـــان 

ت املاديـــة املنظـــورة الـــيت تـــرى يف اجلهـــاد هـــالك لألنفـــس واألمـــوال ودمـــاء  البقـــرة، ولـــيس احلســـا

مي للنســاء وتغفــل عــن اخلــري كــل اخلــري"وأشــالء ويــتم لأل .. اخلــري الضــخم الــذي أراده هللا )١(بنــاء و

ــاة يف عــزة برفــع رايــة الــدين واخلــري للبشــرية بطــرد الشــر وإزالــة الفســاد  حلي للمســلمني يف الــدنيا 

واخلــري الضــخم الالحمــدود يف اآلخــرة مــن رفعــة الــدرجات يف جنــة اخللــد، كمــا يف صــحيح البخــاري 

ه هريــرة عــن أيب  ى هللا عن لم) قــال رســول هللا رض ه وس لى هللا علي ــة مائــة درجــة أعــدها هللا «: (ص إن يف اجلن

اهــدين يف )٢(»للمجاهدين يف سبيل هللا ما بــني الــدرجتني كمــا بــني الســماء واألرض . وهــذا أجــر ا

أجــٌر عظــيٌم  سبيل هللا حىت لو مل يستشهدوا، وأما إذا رزقهم هللا عز وجل الشــهادة يف ســبيله فلهــم

َِّ أَْمــَواٌت بَــْل َأْحيَــاٌء﴾[فضًال من هللا قال تعاىل:   ]١٥٤البقرة: ﴿َوَال تـَُقوُلوا ِلَمْن يـُْقَتُل ِيف َسِبيِل ا

وكما جاء يف احلــديث أن أرواح الشــهداء يف حواصــل طــري خضــر تســرح يف اجلنــة حيــث شــاءت مث 

اطالعه فقال: مــاذا تبغــون؟ فقــالوا:  ربنــا وي إىل قناديل معلقة حتت العرش فاطلع عليهم ربك 

ــم  وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما مل تعط أحًدا من خلقك؟ مث عاد علــيهم مبثــل هــذا، فلمــا رأوا أ
                                                             

  يف ظالل القرآن، سيد قطب، تفسري سورة البقرة) ١(
  )٢٧٩٠، فتح الباري رقم (صحيح: البخاري) ٢(



  - ٢٣٢  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ال يرتكون من أن يسألوا، قالوا: نريد أن تــرد إىل الــدار الــدنيا فنقاتــل يف ســبيلك حــىت نقتــل فيــك 

م إليها ال يرجعون" -ملا يرون من ثواب الشهادة -مرة أخرى   .)١(فيقول الرب هلالج لج: إين كتبت أ

وملــا كــان اجلهــاد فيــه إزهــاق النفــوس وقتـــل الرجــال نبّــه تعــاىل علــى أن انتشــار الشـــرك  

ــَن وظهــور الكفــر بــه والصــد عــن ســبيله أبلــغ وأشــد وأعظــم مــن القتــل وهلــذا قــال:  ــُة َأَشــدُّ ِم َن ﴿َواْلِفتـْ

ت تقـــرر حرمـــة الشـــهر احلـــرام وتقـــرر أن القتـــال فيـــه كبـــري  ،]١٩١البقرة: اْلَقْتـــِل﴾[ وإذا كانـــت اآل

ولكــن الصــد عــن ســبيل  ]٢١٧البقــرة: ﴿َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْحلََراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتــاٌل ِفيــِه َكِبٌري﴾[

ملسجد احلرام وإخراج أهله منه أكرب عند هللا من القتال يف الشهر احلرام... وفتنــة  هللا والكفر  و

ُر ِمَن اْلَقْتِل﴾[الناس عن دينهم أكرب عند هللا من القتل  َنُة َأْكبـَ   .]٢١٧البقرة: ﴿َواْلِفتـْ

 

  عرضــت ســورة البقــرة حــديثها عــن اإلنفــاق واجلهــاد يف ســبيل هللا عرًضــا يكــاد يكــون متصــًال علــى

ــاتلوا يف ســبيل هللا.. وأمتــوا احلــج والعمــرة..  مــدار عــرض تكليفــات وتشــريع ات أمــة اإلســالم: وق

 كتب عليكم القتال.. يسألونك عن اخلمر.. حافظوا على الصلوات.. وقاتلوا يف سبيل هللا.

كما يقول الدكتور دمحم عبد هللا دراز: "نرى التنويه بفضيليت اإلنفاق واجلهــاد يف ســبيل هللا ال يــزال  

نه هــو املقصــود األهــم،  يعاد ويردد يف مطالع احلديث ومقاطعه يف إمجاله وتفصيله، ترديًدا ينادي 

 واهلدف األعظم من التشريع يف هذه السورة...

فلو أننا يف ضوء هــذا األســلوب متثلنــا تلــك البيئــة وأحــداثها ومتثلهــا القــوم وهــم تتلــى علــيهم 

بتًــا للجهــاد ا ملــزدوج: املــايل والبــدين، ولتمثلنــا علــى شرائع هذه الســورة وأحكامهــا، لتمثلنــا معســكًرا 

رأس هذا املعسكر قائًدا يقًظا حريًصا، ال يعزب عنه شأن من شئون جنوده خاصها وعامها، وال يفتــأ 

يلقــي علــيهم أوامــره وإرشــاداته يف خمتلــف تلــك الشــئون كلمــا فــرغ مــن إفتــائهم يف نــوازهلم العارضـــة 

حلديث إىل جمراه العتيد يف ش  أن مهمتهم الرئيسية...الوقتية، رجع 

                                                             
  )١٢١صحيح: مسلم يف اإلمارة رقم () ١(



 
  - ٢٣٣  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ضع هذه اللوحة اجلندية أمام عينيــك... فلــن يكــون عجًبــا أن تــرى احلــديث يف شــأن اجلهــاد 

يربز اآلن على إثر تلك الشئون، ذلك أن بساطه كان أبــًدا منشــورًا، وأن داعيتــه كانــت دائًمــا قائمــة، 

  .)١("على أصله وسجيته فإذا عاد ذكره بعد أن زال ما حوله من الشواغل الوقتية، فإمنا جييء

  لسورة: مقطــع أمــة اإلســالم، وكــأن اجلهــاد إنه جو املعركة الذي يظهر بني دفيت املقطع اخلامس 

يف سبيل هللا هو اخلط املتصل يف هذا املقطع وما يتخلل هذا اخلــط هــو حــل املشــاكل الــيت تقــف 

اهــدين.. وانظــر هنــا هلــذه اللفتــة الــيت يشــري إليهــا د. دراز  فيقــول: "إن اخلطــاب يف قولــه أمــام ا

) فَــِإْن ِخْفــُتْم َفرَِجــاال ٢٣٨﴿َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّالِة اْلُوْســَطى َوُقوُمــوا َِِّ قَــانِِتَني (تعاىل: 

ََّ َكَما َعلََّمُكْم َما َملْ َتُكونُوا تـَْعَلُموَن﴾[ ُتْم فَاذُْكُروا ا ً فَِإَذا َأِمنـْ  .]٢٣٩-٢٣٨رة: البقَأْو رُْكَبا

  اهـــدين مشـــكلة الصـــالة يف احلـــرب: أال يكـــون اجلهـــاد رخصـــة يف ــاكل أمـــام ا فـــأول هـــذه املشـ

جيله؟  إسقاط هذا الواجب أو يف 

جيلها يف سلم وال يف حرب، وال يف  جييبنا الكتاب العزيز: ال رخصة يف ترك الصالة وال يف 

ـــوف:  ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــــن وال يف خـ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــَلَواِت وَ أمـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ـــى الصَّ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاِفُظوا َعَل ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــَطى﴾﴿َحــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــ ــ ــالِة اْلُوْس ــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ـــ   الصَّ

ــا  ]٢٣٨البقرة: [ ﴿فَــِإْن ِخْفــُتْم وإمنا الرخصة عند اخلــوف يف شــيء واحــد: يف صــفات الصــالة وهيأ

ََّ َكَما َعلََّمُكْم َما َملْ َتُكونُوا تـَْعَلُموَن﴾[ ُتْم فَاذُْكُروا ا ً فَِإَذا َأِمنـْ واجلنــدي  ]٢٣٩البقرة: َفرَِجاال َأْو رُْكَبا

اهــدين معــه مــن أخطــار املــوت أو يف احلــر  ب تشــغله علــى األقــل خمافتــان: خمافــة علــى نفســه وعلــى ا

اهلزمية، وخمافة على أهلــه مــن الضــياع والعيلــة لــو قتــل... لــذلك انســاق البيــان الكــرمي يطــرد عــن قلبــه  

ن تتمتـــع حــوًال كـــامًال يف ب ــا املخـــافتني، أمــا أهلـــه فقـــد وصــى هللا الزوجـــة إذا مــات زوجهـــا  يتـــه، كلت

﴿َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن وكذلك مطلقته حىت يستقر هلا حق يف املتعة ال يُنسى، فليقر عيًنا من هذه الناحية 

ــَر ِإْخــَراٍج فَــِإْن َخــَرْجَن فَــال ُجنَــا  َح َعلَــْيُكْم ِيف ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َوِصيًَّة َألْزَواِجِهْم َمَتاًعا ِإَىل اْحلَْوِل َغيـْ

َُّ َعزِيــٌز َحِكــيٌم (َما  ْلَمْعــُروِف َحقــا َعلَــى ٢٤٠فـََعْلَن ِيف أَنْـُفِسِهنَّ ِمــْن َمْعــُروٍف َوا ِ ) َولِْلُمَطلََّقــاِت َمتَــاٌع 

تِــِه لََعلَُّكــْم تـَْعِقُلــوَن﴾[٢٤١اْلُمتَِّقــَني ( َ َُّ َلُكــْم َآ ُ ا ــنيِّ ، وأمــا خــوف ]٢٤٢-٢٤٠البقرة: ) َكــَذِلَك يـُبـَ

رِِهــْم َوُهــْم م أن الذي يطلب املوت قد توهب له احلياة املوت فليعل َ ﴿َأَملْ تـََر ِإَىل الَّــِذيَن َخَرُجــوا ِمــْن ِد

                                                             
  ٢١٠النبأ العظيم، د. دمحم عبد هللا دراز، ص) ١(



  - ٢٣٤  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ََّ لَــُذو َفْضــٍل َعلَــى النَّــاِس َوَلِكــنَّ  َُّ ُموُتوا مثَُّ َأْحيَــاُهْم ِإنَّ ا َأْكثـَــَر النَّــاِس  أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فـََقاَل َهلُُم ا

  .]٢٤٣البقرة: وَن﴾[َال َيْشُكرُ 

ـــد هللا  ـــإن النصــــر بيـ ـــوف اهلزميــــة فـ ـــا خـ ِِْذِن وأمـ ـــريًَة  ـــًة َكثِــ ــــْت ِفئَـ ـــٍة َغَلَب ـــٍة َقِليلَـ ــــْن ِفئَـ ـــْم ِم ﴿َكــ

]﴾ َِّ   .]٢٤٩البقرة: ا

  اهــدين بعــد أن زودت أرواحهــم بــزاد التقــوى وعــدة هكــذا أُبعــدت املخــاوف كلهــا عــن قلــوب ا

لصــرب والصــالة).. هكــذا الصــالة كقــوة معنويــة علــى العــدو وعــدة  مــن عــدد النصــر (واســتعينوا 

ََّ أصــبحوا علــى اســتعداد نفســي كامــل لتلقــي األوامــر العليــا  َِّ َواْعَلُمــوا َأنَّ ا ﴿َوقَــاتُِلوا ِيف َســِبيِل ا

يٌع َعِليٌم ( ُيَضــاِعَفُه لَــُه َأْضــَعافً ٢٤٤مسَِ ََّ قـَْرًضــا َحَســًنا فـَ َُّ يـَْقــِبُض ) َمْن َذا الَّــِذي يـُْقــِرُض ا ا َكثِــريًَة َوا

مث تفصل هلم العرب التارخييــة والــيت تثبــت أقــدامهم  ]٢٤٥-٢٤٤البقرة: َويـَْبُسُط َوِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن﴾[

 )١(حني البأس واليت تزيدهم أمًال يف النصر".

  ــا بــدعاء املــؤمنني لنصــر وهكذا تفوح رائحــة املعركــة يف ثنــا ســورة البقــرة وتســتمر حــىت آخــر آ

ــاِفرِيَن﴾[علــى الكــافرين  ــْوِم اْلَك ــى اْلَق َ فَاْنُصــْرَ َعَل ــَت َمــْوَال ، لــذلك لــيس مــن ]٢٨٦البقرة: ﴿أَْن

الغريب أن يتنادى املسلمون يف املعارك: " أصحاب سورة البقرة" للتحفيز والتثبيت كما كــان يف 

 حنني واليمامة.

 

 متهيد: هللا عز وجل هو واهب احلياة وواهب املال 

ت قبــل ســردها لقصــة طــالوت وجــالوت جتربــة خمتصــرة يف آيــة واحــدة لفئــة أو مجاعــة   تعــرض اآل

رها فرارًا من املوت وهــرً مــن قــدر هللا، فــأدركهم قــدر هللا الــذي خرجــوا حــذرًا منــه  خرجت من د

َُّ ُموتُــوا مثَُّ ﴿َأَملْ تـََر ِإَىل قال تعاىل:  َقــاَل َهلـُـُم ا رِِهــْم َوُهــْم أُلُــوٌف َحــَذَر اْلَمــْوِت فـَ َ الَِّذيَن َخَرُجوا ِمــْن ِد

ََّ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال َيْشــُكُروَن﴾[ وقــد روى  ]٢٤٣البقرة: َأْحَياُهْم ِإنَّ ا

يت و "كــانوا أربعــة آالف خرجــ وكيــع بــن اجلــراح عــن ابــن عبــاس قــال: ا فــرارًا مــن الطــاعون قــالوا: 

                                                             
  ٢١٤: ٢١١النبأ العظيم، د. دمحم عبد هللا دراز، ص) ١(



 
  - ٢٣٥  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ا موت حىت إذا كانوا مبوضع كــذا وكــذا قــال هللا هلــم: (موتــوا) فمــاتوا فمــر علــيهم نــيب  أرض ليس 

مــن األنبيــاء فــدعا ربــه أن حييــيهم فأحيــاهم، والعــربة هنــا لألمــة املســلمة أن مــن يظــن أن املــوت يف 

رار منه والتخلي عنه، واجلنب يف اخلروج إليه فهو واهم، فاإلماتة واإلحياء اجلهاد، وأن احلياة يف الف

بيــد هللا وحــده ومشــيئته القــاهرة وإرادتــه النافــذة، ففــي مشــهد (أمل تــر) واســتعراض حشــود األلــوف 

املؤلفة وهلعها من املــوت يف حلظــة واحــدة قــال هلــم هللا كلمــة واحــدة: (موتــوا) ذهــب هــذا التجمــع 

ا القــدرة املالكــة زمــام املــوت (مث أحياهــا) إنــه وحــده املتصــرف يف زمــام احليــاة وكافــة وهذا احلذر إ

شؤون مملكته، وهو الــذي حيــي ومييــت وحــده لــذلك (وقــاتلوا يف ســبيل هللا) أي انطلقــوا للقتــال يف 

 سبيل هللا وال تقعدوا عنه ختاذًال وجبنًــا مــن املــوت أو حرًصــا وحبًــا للحيــاة، بــل قــاتلوا يف ســبيل هللا

لدفع الفساد والكفر وقتال الطواغيت الذين ينازعون ملك وسلطان صاحب امللك والســلطان يف 

ا الرســل مجيًعــا.. قــدموا األرواح فاألنفــاس معــدودة  األرض انطلقوا لرتفعوا راية التوحيد اليت جاء 

ــوقــدموا األمــوال فــاألرزاق مقـــدرة  ََّ قـَْرًضـــا َحَس ــْن َذا الَّــِذي يـُْقــِرُض ا ًنا فـَُيَضــاِعَفُه لَــُه َأْضـــَعاًفا  ﴿َم

ــرة: َكِثريًَة﴾[ ـــذهب ]٢٤٥البقــ ـــال ال يـ ــدر هللا هلــــا البقــــاء، واملـ لقتــــال إذا قــ ــذهب  ــ ــاة ال ت ــ .فاحلي

ــذل األمــوال  إلنفــاق بــل هــو قــرض حســن  يضــاعف عنــده أضــعافًا كثــرية، وال جهــاد بــدون ب

َُّ يـَْقــِبُض َويـَْبُســُط يبســطه وحــده واألنفس، وهللا حيي الروح ومييت وحــده، وهللا يقــبض املــال و  ﴿َوا

ســيأيت بعــد هــذا التمهيــد قصــة جهــاد بــين إســرائيل إلقامــة دولــتهم  ]٢٤٥البقرة: َوِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن﴾[

ت هللا يف اإلحياء واإلماتة وبيان قدرته سبحانه وتعاىل كما يف قصة إبراهيم   .الكربى مث آ

 املــال فــال تتخــاذلوا عــن اجلهــاد يف ســبيله أو تنكثــوا عنــه وال  إنه ملك امللوك واهب احلياة وواهــب

ها. موالكم اليت رزقكم إ  تضنوا 

  واآلن إىل هذه القصة املوحية عميقة الدروس والداللة قصة جهاد بين إسرائيل مع ملكهم طــالوت

ــَفَهاولكن أو ليس احلديث قد انقطع عن بين إسرائيل منذ قولــه تعــاىل:  ُء ِمــَن النَّــاِس ﴿َســيـَُقوُل السُّ

ــاُء ِإَىل  ــْن َيَش ــِرُب يـَْهــِدي َم ــْل َِِّ اْلَمْشــِرُق َواْلَمْغ ــا ُق َه ــِتِهُم الَّــِيت َكــانُوا َعَليـْ َل ــْن ِقبـْ ــْم َع ــا َوالَُّه ِصــَراٍط َم

ستثناء  ]١٤٢البقرة: ُمْسَتِقيٍم﴾[ َناُهْم ِمــْن َآيَــةٍ أكثر من مائة آية  بـَيِّنَــٍة  ﴿َسْل َبِين ِإْسَرائِيَل َكْم َآتـَيـْ

ََّ َشــِديُد اْلِعَقــاِب﴾[ َِّ ِمــْن بـَْعــِد َمــا َجاَءتْــُه فَــِإنَّ ا ْل نِْعَمــَة ا ت حتــدثنا  ]٢١١البقرة: َوَمْن يـُبَــدِّ واآل



  - ٢٣٦  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

عن: أمة اإلسالم وقيام الدولة املسلمة ودعائمها ونظام الدين وبنيان التشريع، مــا احلاجــة للرجــوع 

ا كان البــد أن نســتقي جتربــة إىل األمة املستخلفة األوىل؟ أل ن احلديث هنا عن دولة اإلسالم وبنيا

م  قيـــام دولـــة إســـرائيل الكـــربى يف األرض يف مملكـــة داود  ـــا أقيمـــت بعـــد ضـــياع مقدســـا وأ

رهم وأبناءهم بعــدما ذاقــوا الويــل، بســبب احنــرافهم عــن  وذهلم من أعدائهم الذين أخرجوهم من د

ــم وتعــ اتبــاععــن احلــق و  ، وجتربــة فشــلهم يف قيــام دولــتهم يف عهــد اليم نبــيهم موســى هــدى ر

م  النبوة الكربى فتاهوا يف األرض وتشــردوا طــويًال حتــت أقــدام املتســلطني حــىت اســتيقظت يف قلــو

العقيدة واشتاقوا إىل الطريق والسبيل األوحد إلقامة دولتهم املسلوبة وهو طريــق العــزة والكرامــة.. 

ُتْم ِإْن  ﴿إِ القتــال يف ســبيل هللا  َِّ قَــاَل َهــْل َعَســيـْ ْذ قَــاُلوا ِلَنــِيبٍّ َهلـُـُم ابـَْعــْث لََنــا َمِلًكــا نـَُقاتِــْل ِيف َســِبيِل ا

َِّ َوَقْد ُأْخرِْجَنا ِمــ َناُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ تـَُقاتُِلوا قَاُلوا َوَما لََنا َأالَّ نـَُقاِتَل ِيف َسِبيِل ا ِرَ َوأَبـْ َ ئِنَــا ْن ِد

لظَّــاِلِمَني﴾[ ِ َُّ َعِلــيٌم  ُهْم َوا ــيًال ِمــنـْ ــا ُكتِــَب َعلَــْيِهُم اْلِقتَــاُل تـََولَّــْوا ِإالَّ َقِل وعــرض  ]٢٤٦البقرة: فـََلمَّ

ت  وفيهــا الكــواليس الســابقة للمعركــة مث عــرض ) ٢٥١: اآليــة ٢٤٦(مــن اآليــة القصــة يف ســتة آ

حلـــق وتـــدافع الكفـــر املعركـــة احلامســـة مث ختامهـــا بســـنة هللا عـــز وجـــ ل الشـــرعية يف تـــدافع الباطـــل 

إلميان... فإىل أهم الدروس والعرب للجماعة املسلمة يف كل جيل والساعية إلقامــة دولــة اإلســالم 

 املسلوبة:

ترك طريق اجلهاد يعين العيش يف ذل وهوان: أورد املفسرون كما ذكــر ابــن النحــاس يف املشــارع:  .١

تركـــوا اجلهـــاد وأعرضـــوا عنـــه فتغلـــب علـــيهم  وفـــاة موســـى  "أن مـــأل مـــن بـــين إســـرائيل بعـــد

العمالقة من قوم جالوت وكانوا يســكنون بــني مصــر وفلســطني فقتلــوا مــن رجــاهلم وســبوا ذراريهــم 

. وال ســبيل )١(واســتولوا علــى كثــري مــن بالدهــم فســألوا نبــيهم أن يبعــث هلــم ملًكــا جياهــدون معــه"

لرجــوع إ اء حياة الــذل واهلــوان إال  ىل اجلهــاد إلقامــة الــدين، فعــن ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا إل

لــزرع وتــركتم «: (ملسو هيلع هللا ىلص) قــال: قــال رســول هللا  ب البقــر ورضــيتم  لعينــة وأخــذمت أذ إذا تبــايعتم 

. والعينــة: نــوع مــن البيــع بغــري )٢(»اجلهــاد ســلط هللا علــيكم ذًال ال ينزعــه حــىت ترجعــوا إىل ديــنكم

.مثن الشراء أش لر  به 
                                                             

  ٥٤٦مشارع األشواق إىل مصارع العشاق، ابن النحاس ص) ١(
  الشيخ أمحد شاكر: إسناده صحيح) وقال ٤٨٢٥) رقم (٣٣/ ٧رواه أمحد يف مسنده () ٢(



 
  - ٢٣٧  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

املعركــة مــع أعــداء الــدين معركــة عقيــدة: طلــب املــأل مــن بــين إســرائيل وهــم ذوو الــرأي واملكانــة  .٢

﴿ابـَْعــْث َلنَــا فيهم من نبيهم يف ذلك الزمان أن خيتار هلم ملًكا يقودهم يف معركتهم يف ســبيل هللا، 

]﴾ َِّ ــــِبيِل ا ــْل ِيف َس ــ ــــا نـَُقاِت ـــرة: َمِلًك ــتيقظت الع ]٢٤٦البقـ ـــت لقــــد اســ م وانتفضـ ـــو ـــدة يف قلـ قيـ

ليتحركوا يف سبيل هللا، ال يف سبيل غاية أخرى، وحتت راية هللا ال حتت رايــة أخــرى، وهــذا حتديــد 

م أهــل ديــن وعقيــدة وحــق وأن أعــداءهم علــى  منهم لطبيعة القتال، كما يقول أ. سيد قطب: "أ

طل ووضوح الطريق أمامهم للجهاد يف سبيل هللا" هم أثنــاء ئقد ذكــروا يف دعــاو  )١(ضاللة وكفر و

ًرا َوثـَبِّْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرَ َعَلى اْلَقْوِم النزال أن أعداءهم من الكافرين  َنا َصبـْ ﴿َقاُلوا رَبـََّنا َأْفرِْغ َعَليـْ

إذن فاملعركــة مــع الكفــر معركــة عقيــدة، وليســت معركــة سياســية أو  ]٢٥٠البقرة: اْلَكــاِفرِيَن﴾[

يــاء العقيــدة يف نفــوس األمــة هــو الســبيل إلزكــاء روح اجلهــاد يف ســبيل هللا اقتصــادية، كمــا أن إح

لالنطــالق وعــودة احلــق املغتصــب والدولــة الضــائعة مــن أعــداء هللا وأعــداء دينــه، والطريــق واحــدة 

 وهي القتال، والغاية يف سبيل هللا.

ُتْم ِإْن  ﴿قَــاَل القتــال فريضــة ال ســبيل عنــه لــدفع الفســاد يف األرض عنــه: ســأهلم نبــيهم  .٣ َهــْل َعَســيـْ

ـــاُلوا﴾[ ـــاتُِلوا َق ــاُل َأالَّ تـَُق ـــْيُكُم اْلِقتَـ ــَب َعَل أراد أن يســـتوثق مـــن صـــدق عـــزميتهم  ]٢٤٦البقرة: ُكتِـ

لتبعــة الثقيلــة، فــأنتم اآلن يف ســعة مــن األمــر فأمــا إذا  وثبــات نيــتهم وتصــميمهم علــى النهــوض 

ة وال سبيل بعدها إىل النكول عنها، استجبت لكم فتقرر القتال عليكم فتلك فريضة إذن مكتوب

رهــم وســبوا أبنــاءهم  وهم قد أقــروا حينهــا أن أعــداءهم قــد أفســدوا يف األرض وأخرجــوهم مــن د

 فقتاهلم صار واجًبا.

لشـــعارات والـــدعاوى وال يـــنهض لـــه إال الصـــادقون: محاســـة بنـــو إســـرائيل وكثـــرة   .٤ اجلهـــاد لـــيس 

يف ســبيل هللا يف ســاعة الرخــاء غــري حقيقيــة  كالمهــم عــن اســتعدادهم للجهــاد وشــوقهم للخــروج

ُهْم﴾[األمر ملا صار واقًعا  إن رجــل  ]٢٤٦البقــرة: ﴿فـََلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل تـََولَّــْوا ِإالَّ َقِلــيًال ِمنـْ

القــول غــري رجــل العمــل، وأنــه ال يــنهض إىل اجلهــاد إال أصــحاب الرتبيــة اإلميانيــة العاليــة الطويلــة 

ميقــة التــأثري، الصــادقني، بينمــا النــاكثون هــم الظــاملون ألنفســهم وظــاملون للحــق الــذي األمــد، الع

                                                             
  يف ظالل القرآن، سيد قطب، تفسري سورة البقرة) ١(



  - ٢٣٨  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

م فهو اخلبــري بصــدق النفــوس والســرائر  خذلوه وهم يعرفون أنه احلق مث يتخلون عنه وهللا عليم 

 حىت لو بدت احلماسة يف الظاهر والعالنية.

رخيــه: لقــد كــان مطلــب بــين إســرائيل من اختاره هللا حلمل راية اجلهاد دون النظر المســ اتباع .٥ ه أو 

م يريدون أن يقــاتلوا يف ســبيل هللا، فكيــف جيــادلون يف اختيــار  ملًكا يقاتلون حتت لوائه وقالوا: إ

هللا ملن يقــودهم؟ أليســت الغايــة يف ســبيل هللا وإرجــاع احلــق املغتصــب؟ ملــاذا يســتنكرون أن حيمــل 

َنــا َوَحنْــُن َأَحــقُّ روف ليس له وزن مــادي معــالراية قائًدا من سبط  ﴿قَــاُلوا َأىنَّ َيُكــوُن لَــُه اْلُمْلــُك َعَليـْ

ََّ اْصــطََفاُه َعلَــْيُكْم َوزَاَدُه َبْســطًَة ِيف اْلِعْلــ ْلُمْلِك ِمْنُه َوَملْ يـُْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل قَــاَل ِإنَّ ا ِم َواجلِْْســِم ِ

 َُّ ـــاُء َوا ـــْن َيَشـ ــُه َمـ ــ ــْؤِيت ُمْلَك ــ َُّ يـُ ــــٌع َعِليٌم﴾[َوا ـــرة:  َواِس ــرة ]٢٤٧البقـ ــي نظــ ــة هــ ــايري املاديــ . واملعــ

ذن هللا  (أصحاب) لتفصــيل يف ســورة الزخــرف  ﴿َوقَــاُلوا لَــْوَال الدنيا ملن حيمل احلــق كمــا ســيأيت 

نيــ]٣١الزخــرف: نـُزَِّل َهــَذا اْلُقــْرءاُن َعلَــى رَُجــٍل ِمــَن اْلَقــْريـَتَـْنيِ َعِظيٍم﴾[ ة كحمــل ، أمــا املعــايري الر

﴿َوزَاَدُه َبْســَطًة ِيف اْلِعْلــِم  -أويل األيــدي واألبصــار -راية اجلهاد فهــي خمتلفــة ومنهــا: العلــم والقــوة

ت اخلارقــة الــيت  ]٢٤٧البقرة: َواجلِْْسِم﴾[ ت الدنيوية يبهرهم رؤيــة اآل لذلك فأصحاب احلسا

م  َْتَِيُكُم التَّاُبوُت ِفيِه َسِكيَنٌة ِمْن رَبُِّكْم َوبَِقيٌَّة ِممَّا تـََرَك ﴿َوقَاَل َهلُْم نَِبيـُُّهْم ِإنَّ َآيََة ُمْلِكِه ز قلو َأْن 

ُتْم ُمْؤِمِنَني﴾[  .]٢٤٨البقرة: َآُل ُموَسى َوَآُل َهاُروَن َحتِْمُلُه اْلَمَالِئَكُة ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلَيًَة َلُكْم ِإْن ُكنـْ

خلــروج قــال هلــم طــالوت: ال التخلي عن الدنيا ومتاعها الزائل شــرط للخــرو  .٦ ج للجهــاد: ملــا مهــوا 

مــرأة مل  ،حاجــة يل يف كــل مــا أرى ــه، وال رجــل تــزوج  ــاء مل يفــرغ من فــال خيــرج معــي رجــل بــىن بن

ا، وال من له أو عليه دين، وال كبري وال عليل، فخرج معه على شرطه مثانون ألًفا وقيل:  يدخل 

جلنــود الــذين صــدقوا بعــدما تــوىل الكثــري مــنهم . فخرج طالوت من بيــت املقــ)١(تسعون ألًفا دس 

ُهْم﴾ملا كتب عليهم القتال:   .﴿تـََولَّْوا ِإالَّ َقِليًال ِمنـْ

ــوهن واهلزميـــة: وطــالوت القائـــد  .٧ ــار صــدق اإلرادة واالنضـــباط ضــرورة الســـتبعاد أصــحاب ال اختب

هلزميــة، وهــو يواجــه ُمقِدم على معركة ومعه جــيش مــن أمــة مغلوبــة مل تعتــاد القتــال فعرفــت الــذل وا

جيش أمة غالبة، فالبد لــه مــن اختبــار إرادة اجلنــود وصــدقها يف الــتحكم يف النــزوات والشــهوات 

                                                             
  ٥٤٦ذكره وهب بن منبه يف مشارع األشواق البن النحاس، ص) ١(



 
  - ٢٣٩  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

وهل لديهم قوة التحمل والصمود أمام املشاق واحلرمان وجتتاز االبتالء بعد االبــتالء وللقائــد أن 

لمعركــة رجــال عقيــدة خيترب صمود جنــوده وصــربهم أمــام الشــهوات، مث أمــام املتاعــب فــاملطلوب ل

ت أن مســريهم كــان يف حــر شــديد،  س شديد، وكما تقــول الــروا ختلوا عن الدنيا ومقاتلني أويل 

ين الــذي اصــطفاه هللا عــز  فشكوا إليه قلة املاء وخافوا العطــش فصــحت فراســته فهــو القائــد الــر

ــم بــذرة ضــع ف وخــذالن وجــل هلــذه املعركــة الفاصــلة، فانفصــل عنــه أغلــب اجلــيش الزاحــف أل

َلــْيَس ِمــينِّ َوَمــنْ وهزمية  َهٍر َفَمْن َشــِرَب ِمْنــُه فـَ َتِليُكْم ِبنـَ ََّ ُمبـْ ْجلُُنوِد َقاَل ِإنَّ ا ِ  ﴿فـََلمَّا َفَصَل طَاُلوُت 

ُهمْ  َرَف ُغْرفًَة بَِيِدِه َفَشرِبُوا ِمْنــُه ِإالَّ َقِلــيًال ِمنـْ وهــذا  ]٢٤٩البقــرة: ﴾[َملْ َيْطَعْمُه َفِإنَُّه ِمينِّ ِإالَّ َمِن اْغتـَ

دليل على أن النية الكامنة وحدها ال تكفي يف احلروب والبد مــن التجربــة العمليــة قبــل الــدخول 

 يف املعركة.

ً مع أهل الباطل: صار مــع طــالوت يف أرض املعركــة  .٨ سنن الدعوات: أهل احلق ال يتكافئون ماد

ث عشر رجًال كما روى ابــن جريــر عــن القلة القليلة اليت جاوزت النهر وقيل هم ثالث مائة وثال

الــذين كــانوا يــوم بــدر ثالمثائــة وبضــعة  الــرباء بــن عــازب قــال: "كنــا نتحــدث أن أصــحاب دمحم 

فلمــا  .)١( عشر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوزه معــه (إال مــؤمن)"

ــ ــري العمالقـــة وملكهـــم وكــــان يف تسـ ــالوت وجنــــوده وكـــان أمــ ــروا إىل جـ ــاكوا نظـ عني ألًفــــا كلهـــم شــ

ـــْوَم ِجبَـــاُلوَت َوُجُنـــوِدِه﴾[)٢(الســـالح ـــا اْليَـ ت املاديـــة  ]٢٤٩البقرة: ﴿قَـــاُلوا َال َطاقَـــَة لََن إن احلســـا

نيـــة يف  تقــول: أنـــه ال تكـــافئ مطلًقـــا بــني اجليشـــني يف آيـــة حـــروب يف التــاريخ، ولكـــن الســـنن الر

إل ت املاديــة املســتطاعة الدعوات تقول: أن املؤمنني املخلصــني املــؤهلني  ﴿َوَأِعــدُّوا َهلـُـْم َمــا مكــا

ــِل﴾ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ِط اْخلَْيـ ـــْن ِرَ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــــ ــــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــــ ٍة َوِم ــوَّ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــــْن قـُـ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــَتطَْعُتْم ِمـ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــ   اْس

م املاديـــة أبـــًدا]٦٠األنفـــال: [ إىل نفـــس  -العـــدة والعتـــاد -. هـــؤالء املـــؤمنني لـــن تصـــل إمكـــا

ت عدوهم، والذي سيتفوق علــيهم مــادً ولكــن ســيجرب هللا عــز وجــل هــذا  الفــارق املــادي إمكا

ين واإلميــاين علــى عــدوهم  ُــوا والعســكري بتأييــده اإلهلــي وذلــك لتفــوقهم الــر ــوا َوَال َحتَْزن ُِن َ ﴿َوَال 

ُتْم ُمْؤِمِنَني﴾[  .]١٣٩آل عمران: َوأَنـُْتُم اْألَْعَلْوَن ِإْن ُكنـْ
                                                             

  فتح) ٢٢٨/ ٨صحيح: البخاري عن الرباء ( )١(
  شاكوا السالح أي: أصحاب شوكة وحد يف سالحهم) ٢(



  - ٢٤٠  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

لظــاملني إذن اتصال هؤالء املؤمنني مبصدر القوى القاهر فوق عباده، حمطم اجلبــارين وخمــزي ا

وكــان فــًىت صــغريًا مــن بــين  وقــاهر املتكــربين، ميــنحهم قــوة َجتــُرب كســرهم وضــعفهم... وهــذا داود 

إســـرائيل قـــام برمـــي جـــالوت بثالثـــة أحجـــار مـــن مقالعـــه، ليصـــيب جـــالوت ذلـــك العمـــالق املتـــرتس 

لدروع احلديديــة كمــا وصــفه الزخمشــري يف الكشــاف: "كانــت بيضــة جــالوت الــيت علــى رأســه ثــالث 

ذن هللا  .)١(مائــة رطــل" ــَل ورغــم ذلــك أصــابته حجــارة داود فســقط قتــيًال  َت َِّ َوقـَ ِِْذِن ا ﴿فـََهَزُمــوُهْم 

َُّ اْلُمْلَك َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمُه ِممَّا َيَشاُء﴾[ ُه ا َ   .]٢٥١البقرة: َداُووُد َجاُلوَت َوَآ

 عارك:العائشون  املشتاقون لرؤيته هم الثابتون يف امل .٩

م واتصــلت   ال يثبت يف اللحظة احلارجــة يف املعركــة وال يصــمد فيهــا إال مــن اكتمــل إميــا

م وأصبحت هلم مــوازين غــري تلــك املــوازين الــيت يســتمدها النــاس مــن واقــع حــاهلم، وهــؤالء هــم:  قلو

لغيــب  م.. إميــان  إلميــان بــر ــم مالقــوا هللا) فــامتألت مــوازينهم  تلــك الصــفة األوىل (الذين يظنــون أ

ــا أن األمــور كلهــا جيريهــا ملــك امللــوك وحــده ال  للمتقــني كمــا جــاءت يف أول ســورة البقــرة.. فتيقنــوا 

شريك له.. وهؤالء الذين يتوجهون إىل هللا عــز وجــل يف أحلــك اللحظــات وســط األهــوال الرهيبــة يف 

م مستغيثني به  ًرا َوثـَبِّــْت َأقْــَداَمَنا ﴿َقاُلوا رَبـَّ قلب املعركة فريفعون أكف الضراعة لر نَــا َصــبـْ َنــا َأفْــرِْغ َعَليـْ

قي اجليش بتحقيــق موعــود  ]٢٥٠البقرة: َواْنُصْرَ َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن﴾[ وهؤالء هم سبب تثبيت 

ـــم وجـــواره  ـــم املشـــتاقون لرؤيـــة ر ألســـباب، إ هللا احلـــق مـــع تـــذكريهم للجنـــود وربطهـــم  ولـــيس 

َِّ َكــْم ِمــْن ِفَئــٍة َقِليلَــٍة َغَلبَــْت ِفئَــًة َكثِــريًَة اىل يف دار كرامته سبحانه وتع ﴿َقاَل الَِّذيَن َيظُنُّوَن أَنـَُّهْم ُمَالُقو ا

َُّ َمَع الصَّاِبرِيَن﴾[ َِّ َوا   .]٢٤٩البقرة: ِِْذِن ا

  ذن هللا) وكما لنتيجة اليت استيقنوها (فهزموهم  يقول الشيخ ســيد قطــب: وهكذا تنتهي املعركة 

ــا علًمــا، وليتضــح التصــور  ذن هللا" ليعلمهــا املؤمنــون أو ليــزدادوا  "ويؤكــد الــنص هــذه احلقيقــة "

الكامل حلقيقة ما جيري يف هذا الكون، ولطبيعة القوة اليت جتريه أن املؤمنني ستار القــدرة يفعــل هللا 

ذنــه ولــيس هلــم مــن األ ــم مــا خيتــار  مــر شــيء وال حــول هلــم وال قــوة ولكــن هللا م ما يريــد وينفــذ 

ن متــأل قلــب املــؤمن  ذنــه، وهــي حقيقــة خليقــة  خيتــارهم لتنفيــذ مشــيئته فيكــون مــنهم مــا يريــده 
                                                             

  ٢٧٦/ ١انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل ) ١(



 
  - ٢٤١  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

لطمأنينة واليقني.. إنه عبد هللا اختاره هللا لدوره وهذه منة من هللا وفضل، وهو يؤدي هذا الدور 

هللا بعــد كرامــة االختيــار بفضــل الثــواب ولــوال فضــل هللا مــا املختار وحيقق قدر هللا النافــذ مث يكرمــه 

إلميــان )١(فعل ولوال فضل هللا ما أثيــب" ... وهــؤالء هــم طليعــة املــؤمنني األمنــاء علــى دفــع الكفــر 

لصالح.  ودفع الفساد 

 

  وبــني الباطــل متمــثًال يف وبعــد ذكــر منــوذج الصــراع بــني احلــق متمــثًال يف طــالوت وجنــوده املــؤمنني 

ََّ ُذو وَ ﴿ه قال تعاىل: اتباعجالوت و  ْعٍض َلَفَســَدِت اْألَْرُض َوَلِكــنَّ ا َِّ النَّاَس بـَْعَضــُهْم بِــبـَ َلْوَال َدْفُع ا

 .]٢٥١البقرة: َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمَني﴾[

عــل املســببات مرتبطــة إن هللا عز وجل قد أودع كونه قوانني وسنن تضمن استقراره واستمراره وج 

ألسباب وفق إرادته ومشيئته، وهكذا اقتضت حكمته بتوجيه عباده مبراعــاة هــذه الســنن، وعــدم 

ا ميكن أن حتابيهم.  م خالف هذه السنن أو فوقها أو أ تون يف زمان ويظنون أ  جتاوزها أو 

ا سورة البقرة: سنة التــدافع، فــاملؤم  نني يف كــل وقــت مكلفــني ومن هذه السنن الشرعية اليت قرر

لصــالح.. وعلــيهم أن  خلــري.. ودفــع الفســاد  بــدفع الباطــل وإقــرار احلــق يف األرض ودفــع الشــر 

يعلموا أن سبب الشر والفساد هو: ظهور الشرك وغلبته، وأن هؤالء املؤمنني مكلفني مــن هللا عــز 

يديهم، وهم حتت مشيئة هللا وقد لتوحيد وذلك   رته.وجل لدفع هذا الشرك 

إن هللا عز وجل قادر على دفع الفساد يف األرض، وقادر مقتــدر علــى إزالــة الكفــر والشــرك مــن  

ال حيتــاج إىل بشــر وال حيتــاج إىل مالئكــة وال إىل أي  -حاشــاه -األرض، ال حيتــاج ســبحانه وتعــاىل

ُهْم﴾[خملوق  َُّ َالنْـَتَصَر ِمنـْ  .]٤دمحم: ﴿َوَلْو َيَشاُء ا

يــدي إنه مالك امللوك القــ وي العزيــز ولكنــه عــز جــاه وجــل ثنــاؤه أراد أن يكــون هــذا الــدفع 

َْيِديُكْم َوُخيْزِِهْم َويـَْنُصرُْكْم َعلَــْيِهْم َوَيْشــِف عباده املؤمنني الصادقني قال تعاىل:  ِ  َُّ ُهُم ا بـْ ﴿قَاِتُلوُهْم يـَُعذِّ

  .]١٤التوبة: ُصُدوَر قـَْوٍم ُمْؤِمِنَني﴾[

                                                             
  يف ظالل القرآن، سيد قطب، تفسري سورة البقرة) ١(



  - ٢٤٢  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

الك الكــافرين وجنــاة املــؤمنني بنــزول عــذاب االستئصــال مــن خســف أو ريــح إن التدخل اإلهلي إله 

ُهْم َمْن َأْرَســْلَنا َعَلْيــِه َحاِصــًبا أو صيحة أو إغراق للكافرين كما قال تعاىل:  َ ِبَذْنِبِه َفِمنـْ ﴿َفُكال َأَخْذ

ُهْم َمْن َخَســْفَنا بِــِه اَألرْ  ُهْم َمْن َأَخَذْتُه الصَّْيَحُة َوِمنـْ َُّ لِــَيْظِلَمُهْم َوِمنـْ ُهْم َمــْن َأْغَرقْـَنــا َوَمــا َكــاَن ا َض َوِمــنـْ

ُفَســُهْم َيْظِلُموَن﴾[ وعــذاب االستئصــال كانــت ســنة هللا يف األرض  ]٤٠العنكبــوت: َوَلِكْن َكــانُوا َأنـْ

قبل إقراره سبحانه وتعاىل لسنة التدافع، واليت وجب بعــد إقرارهــا علــى املــؤمنني أن يتصــدوا ألهــل 

طل.. إن الفساد يف األرض وسفك الدماء بسبب ظهــور الكفــر والشــرك ومــن َمثَ علــى املــؤمنني البا

التصــدي هلمــا إلحقــاق احلــق وإبطــال الباطــل (انظــر لعــرض ســورة األنفــال بعــد ســورة األعــراف يف 

ذن هللا، وكذلك لعــرض ســورة دمحم بعــد ســورة األحقــاف للتأكــد مــن انتهــاء  املنهج احلركي للقرآن 

قرار اجلهاد).عذاب ا  الستئصال يف األمم السابقة 

إن اإلسالم البد له أن ينطلــق ســواًء حتركــت اجلاهليــة أم مل تتحــرك ألن حركــة اإلســالم حركــة ذاتيــة  

وفًقا لقانون التدافع والذي يقر أن الشأن الدائم يف األرض أنه ال تعــايش بــني الكفــر واإلميــان.. ال 

رض.. هــذا هــو الشــأن الــدائم األصــيل يف طبيعــة هــذه احليــاة تعــايش بــني احلــق والباطــل يف هــذه األ

ــون الفســـاد عـــن األرض  ـــدفع املؤمنـ َمْت الـــدنيا أن ي ُـــدِّ ـــبَـْعٍض َهل َِّ النَّـــاَس بـَْعَضـــُهْم ِب ـــُع ا ـــْوَال َدْف ﴿َوَل

َِّ َكِثريًا﴾[  .]٤٠احلج: َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم ا

ن اإلسالم ال يقف عند حدود الدفاع لتــأمني احلــدود إمنــا ينطلــق ليــدفع عــن اإلنســان يف األرض إذ 

ذلك السلطان الغاصب مــن الكفــر والشــرك فيطهــر األرض منهمــا، ومــن الفســاد املصــاحب هلمــا، 

وهكذا تصري األرض إمــا إســالم وإمــا جاهليــة.. واإلســالم ال يقبــل أنصــاف احللــول ألن دوره دفــع 

ها مـــن قيـــادة البشـــرية، وتـــويل هـــذه القيـــادة علـــى املـــنهج اإلهلـــي القـــومي اخلـــاص، ؤ وإقصـــااجلاهليـــة 

ا اخلري للبشــرية بردهــا إىل خالقهــا لتخــرج  املستقل املالمح، األصيل اخلصائص قيادة رشيدة يراد 

، وبذلك تصبح سنة التدافع فضل هللا على العاملني وإنعــام علــى البشــرية  )١(من الظلمات إىل النور

ــا  ـــاَلِمَني﴾[كلهـ ـــى اْلَع ــٍل َعَل ََّ ُذو َفْضـ ـــدفع ]٢٥١البقرة: ﴿َوَلِكـــنَّ ا ـــذلك لـــو توقـــف اجلهـــاد وال ل

  لفسدت األرض واستقر الكفر وفنت الناس به.

                                                             
  ١٥١معامل يف الطريق، سيد قطب، ص) ١(



 
  - ٢٤٣  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

وســنة التــدافع تقتضــي: امــتالك القــوة املطلوبــة لــدفع الكفــر والشــرك فقيــام دولــة إســرائيل الكــربى   

ت طــالوت وجــالوت مل تــتم إال مــن خــالل اجلهــاد، ووفًقــا لقــانون التــدافع وهــو الســنة  كمــا يف آ

ً كانــت مســلمة أو كــافرة.. فالــدول  الشرعية، وهو ما يتنــاغم مــع الســنن الكونيــة يف قيــام الــدول أ

شيء وجودي واحد جامع للبشر مجيًعا فقيام الدولة يتطلــب القــوة املاديــة، ولكــن الدولــة املســلمة 

ملســتوى الــذي يريــده هللا عــز لتحديــد تتطلــب مــع القــوة املاديــة  ين واإلميــاين  وجــود اجلانــب الــر

وجــل، وهــو األصــل هلــا ولكنهــا ال جيــوز هلــا إمهــال ســنة امــتالك القــوة.. فالــدنيا دار ســنن ال جيــوز 

لعبادة.. السنن اإلهلية ال حتايب أحًدا.  تركها أو معارضتها حتت دعوى االهتمام 

ملــ  ــه وفضــله  ؤمنني أنــه مل يطلــب مــنهم فــوق اســتطاعتهم مــن األســباب إن هللا عــز وجــل مــن رمحت

ت  ــا ــى االســــتطاعة واإلمكــ ــل أقصــ ــن فعــ ِط ولكــ ــْن ِرَ ــ ٍة َوِم ــــوَّ ــْن قـُ ـــَتَطْعُتْم ِمــ ـــا اْسـ ـــْم َمـ ـــدُّوا َهلُـ ﴿َوَأِعـ

وما يزيد على اســتطاعتهم يتكفــل هللا تعــاىل بــه وبتأييــده الالحمــدود، إن هللا  ]٦٠األنفال: اْخلَْيِل﴾[

نتيجــة املعركــة وبيــده حســمها.. ومــا علــى املــؤمنني إال امــتالك القــدرة واجلاهزيــة مــع عز وجــل بيــده 

م.  متام التوكل وحسن االستعانة على ر

 

ــُه َمــا ِيف ال ــْوٌم َل َُْخــُذُه ِســَنٌة َوَال نـَ َُّ ال ِإَلــَه ِإالَّ ُهــَو اْحلَــيُّ اْلَقيُّــوُم َال  ــَماَواِت َوَمــا ِيف اْألَْرِض َمــْن َذا ﴿ا سَّ

ِِْذنِِه يـَْعَلُم َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَال حيُِيُطوَن ِبَشــْيٍء ِمــْن عِ  ْلِمــِه ِإالَّ ِمبَــا َشــاَء الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ 

  .]٢٥٥البقرة: ْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم﴾[َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَال يـَُئوُدُه حِ 

  أعظم آية يف كتاب هللا -فضل آية الكرسي

  عـــن ٌأيب بـــن كعـــب أن النـــيب  ســـأله، "أي آيـــة يف كتـــاب هللا أعظـــم؟" قـــال: هللا ورســـوله أعلـــم

يــده إن هلــا فرددها مرارًا مث قال ُأيب: آية الكرسي. قال: "ِلَيهنــك العلــم أ املنــذر والــذي نفســي ب

ً وشفتني تقدس امللك عند ساق العرش"  ليهنك العلم: أي هنيًئا لك العلم. )١(لسا

                                                             
  )٢٢٣/ ١حليب) وصحيح مسلم ( ١٤٢/ ١٤١/ ٥صحيح: رواه أمحد يف مسنده () ١(



  - ٢٤٤  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

  أفضــل القــرآن: (ملسو هيلع هللا ىلص) ومبقارنتها بفاحتة الكتــاب أفضــل ســورة يف القــرآن الكــرمي كمــا قــال النــيب :

ـــو حامـــد الغـــزايل: "وإمنـــا قـــال يف ا)١( (احلمـــد  رب العـــاملني) ــول أب ـــة . يقـ لفاحتـــة أفضـــل ويف آي

دة واألفضــل  الكرسي سيدة، ألن اجلامع بني فنون الفضل وأنواعه يسمى أفضل إذ الفضل: الــز

ىبهــو األزيــد، والســؤدد: رســوخ يف معــىن  التبعيــة، فالفاحتــة  الشــرف الــذي يقتضــي االســتتباع و

شـــمل علـــى تتضـــمن التنبيـــه علـــى معـــاٍن كثـــرية ومعـــارف خمتلفـــة فكانـــت أفضـــل، وآيـــة الكرســـي ت

ا أليق"  .)٢(املعرفة العظيمة املتنوعة اليت يتبعها سائر املعارف فاسم السيادة 

  ومن أسباب عظمتها اشتماهلا على اسم هللا األعظــم كمــا جــاء عــن أمســاء بنــت يزيــد ابــن الســكن

َُّ ال ِإلَــَه ِإالَّ ُهــَو اْحلـَـيُّ الْ يقــول يف هــاتني اآليتــني:  قالت: مسعــت رســول هللا  البقرة: َقيُّــوُم﴾[﴿ا

َُّ َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْحلَيُّ اْلَقيُّوُم ﴾[١﴿ امل (. و]٢٥٥  .)٣(]١٢آل عمران: ) ا

  من قرأ آية الكرسي ُدبُر كل صالة مكتوبة مل مينعــه «: (ملسو هيلع هللا ىلص) وعن أيب أمامة قال: قال رسول هللا

 )٤(»من دخول اجلنة إال أن ميوت

ية ا   لكرسي وداللتهاتسميتها 

  الكرسي: خلق من خلق هللا يقع بني يــدي العــرش وعنــه  :مــا الســماوات الســبع يف «أنــه قــال

رض فــالة، وفضــل العــرش علــى الكرســي كفضــل تلــك الفــالة علــى تلــك  الكرســي إال كحلقــة 

 .)٥(»احللقة

 ت القرآنيــة واألح اديــث أمــا العــرش فخلــق عظــيم جــًدا أعظــم مــن الكرســي بكثــري كمــا دلــت اآل

رضــى هللا النبوية لذا ملا نزلت آية الكرسي تعجَّــب الصــحابة غايــة العجــب، فعــن الربيــع بــن أنــس 

قال: ملا نزلت: (وسع كرســيه الســموات واألرض) قــالوا:  رســول هللا! هــذا الكرســي هكــذا عنه 

ََّ َحـــقَّ قَـــْدرِِه﴾[فكيـــف العـــرش؟! فـــأنزل هللا:  فـــي احلـــديث أن ف )٦( "]٦٧الزمر: ﴿َوَمـــا قَـــَدُروا ا
                                                             

  )١١٢٥صحيح: رواه احلاكم والبيهقي عن أنس كما يف صحيح اجلامع رقم () ١(
  )٤٦/ ٢فيض القدير () ٢(
  )٢٥٣/ ٤ح: رواه الرتمذي (حسن صحي) ٣(
  ٦٤٦٤صحيح: رواه النسائي يف صحيح اجلامع رقم: ) ٤(
  ١٠٩السلسلة الصحيحة رقم: ) ٥(
  )٢٤٦/ ٧الدر املنثور () ٦(



 
  - ٢٤٥  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

أحد محلة العرش ما بني شحمة أذنيــه وعاتقــه خفقــان الطــري ســبعمائة عــام، ويقــول الــدكتور خالــد 

أبو شادي يف عظمة الكرسي والعرش: "املقصــود هــو أن تستشــعر عظمــة هللا مــن خــالل التعــرف 

ــه تعــاىل:  ــَماَواِت ﴿َوِســَع ُكْرِســيُُّه اعلــى عظمــة بعــض خملوقاتــه والتعبــري بصــيغة املاضــي يف قول لسَّ

لضــرورة  َواْألَْرَض﴾ لفعل، بعكس صيغة املضارع اليت تعين إخبارًا لــيس  تدل على أنه وسعهما 

أن يكــون قــد حصــل"، مث يقــول يف هــدف آيــة الكرســي: "وعلــى الــرغم مــن أن عــدد كلمــات آيــة 

اىل الكرسي مخسون كلمة ومجلها تسع مجل فحسب لكنها اشتملت على مثانية عشر امسًــا  تعــ

ما بني ظاهر ومضمر وكل مجلة من مجلهــا تغــرس التعظــيم واإلجــالل  رب العــاملني وهــو هــدف 

 .)١(اآلية األمسى على اإلمجال"

  وداللــة (الكرســي) وهللا أعلــم هــو: أنــه دليــل ُمْلــٍك عظــيم ال يســتوعب عظمتــه خملــوق، ودليــل

على كل شيء فيها وكل  وجود ملكوت ومملكة هلا مالك واحد وهلا سلطان واحد وحاكم مهيمن

ً وشــفتني تقــدس  مــا فيهــا خيضــع لقهــره وســلطانه، وانظــر لقولــه  أن آيــة الكرســي: (هلــا لســا

ــا تشــتمل علــى كــل أنــواع التوحيــد  املَِلــكَ  عنــد ســاق العــرش)، إننــا أمــام أعظــم آيــة يف القــرآن أل

ا حتتوي على وصف شامل ملقتضيات املُلك، وما يستوجبه م ن إثبات العبــادة  ومعانيه، كما أ

وحده وإثبات أنه مالك مجيع املماليك ومجيــع مــا يف الســماوات واألرض عبيــد  مماليــك لــه، ال 

 شريك يف عبادته، وال شريك له يف ُمِلْكه.

 

 علــى  مجعت آية الكرسي مجيع أنواع التوحيد: األلوهية والربوبية واألمساء والصفات مث اشــتملت

 مقتضيات هذا التوحيد يف ُمِلكه سبحانه وتعاىل.

 ﴾ال ِإلَـــَه ِإالَّ ُهـــَو َُّ إلهليـــة جلميـــع اخلالئـــق فـــال ﴿ا : هللا الـــذي لـــه مجيـــع معـــاين األلوهيـــة املنفـــرد 

طلــة، وكــل معبــود أو متبــوع أو  يســتحق األلوهيــة والعبوديــة إال هــو، فألوهيــة غــريه وعبــادة غــريه 

طل ) النفــي: ١، وهذا هــو توحيــد األلوهيــة وهــذه هــي أركــان شــهادة التوحيــد: مطاع سواه فهو 

ــا.  ــا وعــدم االعــرتاف  ــر  ــة  وحــده ال ٢إلغــاء مجيــع اآلهلــة والكف ) اإلثبــات: إثبــات األلوهي

                                                             
  ١١١ليلى بني اجلنة والنار، خالد أبو شادي، اجلزء األول، ص) ١(



  - ٢٤٦  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

شريك له، ومن صفات اإلهلية: الدين والشرع واألمر والنهي والسلطان واحلاكمية فال معبود إال 

 هللا وال حاكم إال هللا. هللا وال ُمطاع إال

 ﴾ُّــة مــن الســمع والبصــر والقــدرة واإلرادة وغريهــا، ﴿اْحلَــي ــاة الكامل ــع معــاين احلي : الــذي لــه مجي

والـــذي مل يســـبق وجـــوده عـــدم ومل يلحـــق بقـــاءه فنـــاء و(احلـــي) تـــدخل فيهـــا معـــاين مجيـــع األمســـاء 

لتايل فيها توحيد (األمساء والصفات).  والصفات و

 ﴾لقائم بنفسه مطلًقا ال بغريه، والقائم بتدبري أمور اخللــق مــن إجيــادهم ورزقهــم وحتديــد : ا﴿اْلَقيُّوُم

آجــاهلم وأعمــاهلم، وال قيــام ألي موجــود إال بــه ســبحانه وتعــاىل، فالقيوميــة هنــا تــدخل فيهــا مجيــع 

لضــر والنفــع وتــدبري أمــور  صفات األفعال من العطاء واملنع ونفوذ املشيئة وكمال القوة والتفــرد 

 اخلليقة ففيها توحيد (الربوبية).

ومن مقتضيات توحيد هللا يف مملكته: أنه املطــاع وحــده وأن لــه األمــر والنهــي والســلطان واحلاكميــة  

َُّ ال ِإلََه ِإالَّ ُهوَ وحده كما يف قوله ( حليــاة ا ) وأنه احلي له الكمال يف احلياة يفيض على كل خلقه 

ا وأن مجيـــع خملوقاتـــه عـــاجزون مفتقـــرون إليـــه كمـــا يف قولـــه وكـــل مـــن عـــداه ميوتـــون مقهـــورون مجيًعـــ

 .﴿اْحلَيُّ اْلَقيُّوُم﴾

ومن مقتضيات توحيد هللا يف مملكتــه: أن ال ســلطان ألحــد عليــه حاشــاه فــالنوم ســلطان وأي خلــق  

م كــان مغلــوً علــى أمــره مقهــور ألن النــوم غلــب النــائم وقهــره ومــن متــام قيوميتــه علــى مجيــع  لــو 

﴿َال َُْخــُذُه ِســَنٌة َوَال م كــل خلقــه بــه أنــه ال يعرتيــه غفلــة ولــو حلظــة واحــدة كمــا يف قولــه: خلقه وقيــا

 .نـَْوٌم﴾

ومن مقتضيات توحيد هللا يف مملكته: أن مجيع ما يف السموات واألرض عبيد لــه، مماليــك ال خيــرج  

ء  أحد عن سلطانه وحتت قهره، فهو املالك جلميع املماليك وله صفات امللــك والتصــ رف والكــرب

 .﴿َلُه َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض﴾كما يف قوله: 

ذنــه فكــل الشــفعاء   ومن مقتضيات توحيد هللا يف مملكته: أنه ال يستطيع أحد أن يشفع عنــده إال 

ذن هلم قال تعاىل:   عبيد له مماليك عنده، ال يقدمون على شفاعة حىت 

يًعا لَُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض مثَُّ ِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن﴾[﴿ُقْل َِِّ الشََّفاَعُة    .]٤٤الزمر: مجَِ



 
  - ٢٤٧  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ذن ألحـــد أن يشـــفع عنـــده إال مـــن أراد هللا فـــيمن ارتضـــى، وال يرضـــى إال توحيـــده  وهللا ال 

ِِْذنِِه﴾[رسله كما يف قوله تعاىل:  اتباعو    .]٢٥٥بقرة: ال﴿َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ 

ومن مقتضيات توحيد هللا يف مملكته: علمه الواسع احمليط بكــل مــا يــدور يف مملكتــه، فــيعلم مــا بــني  

اية هلا، وما خلفهم من األمور املاضية اليت ال حــد هلــا  أيدي مماليكه من األمور املستقبلية اليت ال 

  .]١٩غافر: ُنيِ َوَما ُختِْفي الصُُّدوُر﴾[﴿يـَْعَلُم َخائَِنَة اْألَعْ فال ختفى عليه خافيه لقوله تعاىل: 

وإن خلقه ال حييطون بشيء من علمه إال مــا شــاء وأطلعهــم عليــه وهــو جــزء يســري مضــمحل 

  يف جانب علمه لقوله تعاىل:

  .]٢٥٥بقرة: ال﴿يـَْعَلُم َما بـَْنيَ َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَال حيُِيُطوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِمبَا َشاَء﴾[

ومن مقتضيات توحيد هللا يف مملكته: أنه له عرش، ولــه كرســي، وكرســيه وســع الســموات واألرض،  

لنــاموس العــام الــذي قــدَّره وال يســتطيع  وأنه قــد حفــظ الســموات واألرض ومــن فــيهن مــن العــوامل 

َلــٍك َيْســَبُحوَن﴾[أن يتخلــف عنــه شــيء لقولــه تعــاىل:  يف قولــه تعــاىل: كمــا   ]٤٠يٍس: ﴿وَُكــلٌّ ِيف فـَ

  .]٢٥٥البقرة: ﴿َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَال يـَُئوُدُه ِحْفُظُهَما﴾[

لعلــو والعظمــة يف ذاتــه وصــفاته ال يشــاركه   ومــن مقتضــيات توحيــد هللا يف مملكتــه: تفــرده ســبحانه 

ــعاب  ــ ــ ــ ـــــه الصــ ــ ـــ ــعت جلربوت ــ ــــ ــاب وخضــ ـــ ــــ ــــه الرقـ ــ ــ ــ ــــت لعظمت ــ ــ ــــد، ذلــ ــ ــ ــا أحــ ــ ــــ ـــــيُّ فيهــ ـــ ــ ــَو اْلَعِل ــ ــ ـــ  ﴿َوُهـ

 .]٢٥٥البقرة:﴾[اْلَعِظيمُ 

  ثبــات امللكيــة الشــاملة وامللكيــة املطلقــة  عــز وجــل وحــده ال ــة الكرســي  ــذلك جــاءت آي وب

 شريك له وهللا عز وجل مالك امللك يؤيت امللك من يشاء وينزع امللك ممن يشاء.

حــد الــذي فا عز وجل هو مالك امللك وحده ال شريك لــه، والبشــر مســتخلفون مــن املالــك الوا 

ـــاىل:  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــه تعـ ــ ـــ ــــ ــــ ــ ـــ ــــيء لقول ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــل شــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ــك كــ ــــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ـــًة﴾ميلــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ــٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَف ـــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ   ﴿ِإّينِ َجاِعـ

  .]٣٠البقرة: [



  - ٢٤٨  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ومــن مث وجــب أن خيضــع املماليــك يف خالفــتهم لشــروط املالــك املســتخلف فهــو الــذي يــؤيت 

امللــك مــن يشــاء وينزعــه ممــن يشــاء فهــو مالــك امللــك علــى احلقيقــة واملخلوقــات لــيس هلــا مــن امللــك 

  شيء..

﴿َوَآتُــوُهْم ِمــْن كــل مــا يف أيــديهم ُمعــار هلــم ألمــد حمــدود علــى ســبيل االختبــار قــال تعــاىل:   بل

ُكْم﴾[ َ َِّ الَِّذي َآ   .]٣٣النور: َماِل ا

  .]٧احلديد: ﴿َوَأْنِفُقوا ِممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفَني ِفيِه﴾[

  فمن موجبات توحيد هللا يف مملكته:

ــه وحــده فــال  )١ ــادة إال لــه ســبحانه وتعــاىل فهــو مالــك إثبــات العبــادة ل ــود غــريه وال تنبغــي العب معب

السموات واألرض ومن فيهن بغري شريك ألن اململوك طوع يــد مالكــه ولــيس لــه خدمــة غــريه إال 

 .)١(مره

إثبات احلاكمية له وحده فال حاكم غريه سبحانه وتعاىل يف ُملِكه وهــو املتصــرف وحــده يف خلقــه  )٢

ده السيادة، وله وحده حق الطاعة واألمر والنهي والسلطان وهو الــذي وهو السيد الذي له وح

وضع نظاًما يسري له حركة الكون يف مملكته ووضع نظاًمــا يســري بــه حيــاة البشــر أيًضــا فــال ينازعــه 

 سلطان أحد من مماليكه.

  القرآن جاء ليثبت توحيد هللا يف مملكته

جل يف مملكته، فقرر القرآن: كما أن هللا عز وجل جاء القرآن الكرمي ليقرر ويثبت توحيد هللا عز و  

 له اخللق، فهذا يقتضي أن يكون له األمر أيًضا.

ـــ ـــر وينهـــ مـــ ـــذي  ـــو الـــ ـــق وهـــ ــــذي خلـــ ــــو الــ َُّ َربُّ : ىفهــ ــاَرَك ا َبــــ ــــُق َواْألَْمــــــُر تـَ ـــُه اْخلَْلــ ــ ﴿َأَال لَـ

  .. واألمر والنهي حق للمتصرف يف شئون مماليكه.]٥٤األعراف: اْلَعاَلِمَني﴾[

  ـــه، قـــال يف لســـان العـــرب: "و لشـــيء والتصـــرف في هـــو هللا تعـــاىل  املَلِـــكاملُلـــك هـــو: االســـتبداد 

ــم"، ومعلــوم أنــه ال ينــازع هللا يف ذلــك إال  وتقدس، ملك امللوك، وله امللــك، وهــو ملــك اخللــق ور
                                                             

  إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن قيم اجلوزية) ١(



 
  - ٢٤٩  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــــا، وتقــــرر  ــل دعــــوى هــــؤالء امللــــوك، وتكشــــف بطال ت القــــرآن تبطــ ــاءت آ ملــــوك األرض، وجــ

ــة هللا ــل قولــــه تعــــاىل: وحدانيــ ــه ومملكتــــه مثــ َُّ اْلَملِــــُك اْحلَقُّ﴾[ عــــز وجــــل يف ملكــ ــاَىل ا تَـَعــ طــــه: ﴿فـَ

َُّ اْلَمِلُك اْحلَقُّ َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِرِمي﴾[، ]١١٤ َعاَىل ا تـَ  .]١١٦املؤمنون: ﴿فـَ

لباط ل، وقد أكد ذلك بقوله (رب فهو سبحانه هلالج لج امللك احلق، وكل ملك سواه هو ملك 

لباطــل، قــال  العرش العظيم)، لبيان بطالن العروش الزائفة مللوك األرض الذين ينازعون هللا يف ذلــك 

الفرقــان: ﴿الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَملْ يـَتَِّخــْذ َولَــًدا َوَملْ َيُكــْن لَــُه َشــرِيٌك ِيف اْلُمْلِك﴾[تعاىل: 

٢[.  

ئـــه، وجربوتـــه وملكـــه كمـــا يف احلـــديث  لـــذلك  توعـــد هللا عـــز وجـــل مـــن يـــدعون منازعـــة هللا يف كرب

زعــين فيهمــا أدخلتــه النــار، ويف لفــظ:  ء ردائــي، والعــزة إزاري، فمــن  الصحيح قال تعاىل: "الكرب

ء ردائي، فمن ينازعين عذبته" م يقــبض هللا األرض يــو «وجاء يف احلديث:  .)١("العز إزاري، والكرب

 .)٢(»القيامة، ويطوي السماء، مث يقول: أ امللك، أين ملوك األرض

 .م يضرون وينفعون وأن هلم السلطان وحدهم  وملوك األرض ينازعون هللا يف مملكته، فيدعون أ

  ئــه وجربوتــه، وادعــوا حــق زعــو هللا يف كرب إن هــؤالء الطواغيــت فرضــوا طــاعتهم علــى اخللــق، و

ن ال ي لتشــريع مــن دون )٣(رد أحد أمرهم، وال يستدرك عليهم قوهلمالسيادة عليهم  ، مث قاموا 

م:  ﴿َأْم َهلـُـْم ُشــرََكاُء هللا وقهروا اخللق على اخلضوع لقوانينهم وشرعهم فقال هللا عز وجــل يف شــأ

]﴾َُّ ََْذْن ِبِه ا  .]٢١الشورى: َشَرُعوا َهلُْم ِمَن الدِّيِن َما َملْ 

 ي) وهــي أعظــم آيــة يف كتــاب هللا عــز وجــل لتقــرر وتثبــت تفــرد هللا عــز وقــد جــاءت آيــة (الكرســ

مللــك فهــو ملــك امللــك وحــده ال شــريك لــه، وقــررت ذلــك مــن خــالل ذكرهــا مقتضــيات  وجــل 

توحيــد هللا يف مملكتــه، مث جــاء موقــع آيــة الكرســي بــني منــاذج أعطاهــا هللا عــز وجــل امللــك لتقــيم 

 احلق والعدل يف األرض، 

                                                             
  )٢٦٢٠، ومسلم (ح صحيح: البخاري) ١(
  )٢٧٨٧)، ومسلم (ح ٧٣٨٢صحيح: البخاري (ح ) ٢(
  ٦٧حترير اإلنسان وجتريد الطغيان، حاكم املطريي، ص) ٣(



  - ٢٥٠  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ه هللا امللـــك ليجاهـــد يف ســـبيل هللا ببـــين إســـرائيل مثـــل طـــالوت الـــ  ــْد بـََعـــَث َلُكـــْم ذي أ ََّ قَـ ﴿ِإنَّ ا

ه هللا امللــك بعــد جهــاده يف ســبيل هللا  ، ومثــل داود ]٢٤٧البقرة: طَــاُلوَت َمِلًكــا﴾[ الــذي أ

ـــــه زع هللا يف ملكــ ــــذي  ـــة الـــ ـــالق الطاغيــــ ــك العمــــ ــ ـــالوت ذلـــ ـــة جــــ ــــه مملكــــ ـــَل َداُووُد  وإزالتـــ ــ ﴿َوقـََتــ

 .]٢٥١البقرة: َجاُلوَت﴾[

  لباطــل أنــه حيــي ومييــت ﴿َأَملْ مث جاء بعد آية الكرسي منوذج لطاغوت ينازع هللا يف ملكه وادعى 

َ الَّــِذي حيُْ  َُّ اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل ِإبْـَراِهيُم َريبِّ ُه ا َ اَل يِــي َوميُِيــُت قَــتـََر ِإَىل الَِّذي َحاجَّ إِبْـَراِهيَم ِيف رَبِِّه َأْن َآ

َ ُأْحِيي َوُأِميُت﴾[ ت بعده تثبت أن اإلحيــاء واإلماتــة بيــد ملــك ]٢٥٨البقرة: َأ . مث جاءت اآل

 امللك وحده ال شريك له.

ت بعدها   تناسب آية الكرسي مع اآل

  أللوهيــة والربوبيــة واحلاكميــة وبعــد تقريــر عقيــدة التوحيــد (ال إلــه وبعــد إفــراد هللا ســبحانه وتعــاىل 

د أن ما أثبتته آية الكرسي هو الركن الثاين لشهادة (ال إلــه إال هللا) كمــا يقــول العلمــاء إال هللا) جن

وهو: إثبات اإلميان  وأن هللا عز وجل هو اإلله املعبود وهو احلــاكم اآلمــر وهــو مالــك امللــك 

ي  آهلــة، وبقــى الــركن األول لشــهادة (ال إلــه إال هللا) وهــو: نفــي مجيــع اآلهلــة وعــدم االعــرتاف 

ــي تـــدعو للكفـــر  ت بعـــد آيـــة الكرسـ ــاغوت) فجـــاءت اآل وهـــو مـــا مســـاه القـــرآن الكـــرمي: (الطـ

﴿َال ِإْكــَراَه ِيف لطاغوت مع اإلميان  ليكتمل ركنا شهادة التوحيد (ال إله إال هللا) قال تعاىل: 

لطَّا ِ ْلُعْرَوِة الْــُوثـَْقى الدِّيِن َقْد تـَبـَنيََّ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر  ِ َقِد اْسَتْمَسَك  َِّ فـَ ِ ُغوِت َويـُْؤِمْن 

يٌع َعِليٌم﴾[ َُّ مسَِ وهذا هــو ديــن اإلســالم الواضــح براهينــه، اجللــي  ]٢٥٦البقرة: َال اْنِفَصاَم َهلَا َوا

) دالئله، فال حيتاج بعد ذلــك البيــان أن يكــره أحــد علــى الــدخول فيــه (قــد تبــني الرشــد مــن الغــي

لدين احلق والعروة القويــة احملكمــة الــيت ال تنفــك  ومن استمسك به جبميع أركانه فقد استمسك 

 أبًدا.

  

  

 



 
  - ٢٥١  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 

 ولكن ما هو الطاغوت؟ وكيف نكفر به؟ 

 أي طغى.الطاغوت يف اللغة: من الطغيان أي: جماوزة احلد، جتاوز الشيء حده:  

الطاغوت اصطالًحا: أمشل تعريف ما جاء به ابن القيم وهو: "الطاغوت هو كل ما جتاوز بــه العبــُد  

(صــلى حَّده من معبود أو متبوع أو مطاع، وطاغوت كل قوم مــن يتحــاكمون إليــه غــري هللا ورســوله 

و مطــاع فــذلك ، إذن إذا جتــاوز اإلنســان حــد العبوديــة يف معبــود أو متبــوع أ)١("هللا عليــه وســلم) 

املعبود أو املتبوع أو املطاع امسه: طاغوت سواء أكان بشًرا أو قانوً أو عرفًا يتحاكم إليه يعبدونــه 

 من دون هللا أو يتبعونه على غري بصرية من هللا.

 ولكن هل الطاغوت صنف واحد؟ 

  بارك وتعاىل؟وما هي أصناف الطواغيت اليت تعبد من دون هللا أو تتبع فيما خيالف توحيد هللا ت

  واحلقيقة أن هناك أصناف للطواغيت رئيسية منها:

 

  من دون هللا، لذا يعترب طاغوت: يطاعالشيطان 

ــْيطَاَن ِإنَّــُه َلُكــْم َعــُدوٌّ ُمِبــٌني (قــال تعــاىل:  َ بَــِين َآَدَم َأْن َال تـَْعبُــُدوا الشَّ ) ٦٠﴿َأَملْ َأْعَهــْد ِإلَــْيُكْم 

  .]٦١-٦٠يٍس: اْعُبُدوِين َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم﴾[ َوَأنِ 

 

ــَك ُهــُم اْلَكاِفُروَن﴾[قــال تعــاىل:  َُّ َفُأولَِئ ــَزَل ا َــا َأنـْ ــْن َملْ َحيُْكــْم ِمب ﴿َوَمــْن َملْ ، ]٤٤املائــدة: ﴿َوَم

َُّ فَُأولَئِــَك ُهــمُ  ــَزَل ا ُ فَُأوَلئِــَك ُهــُم ، ]٤٥املائــدة: الظَّاِلُموَن﴾[ َحيُْكْم ِمبَا َأنـْ َّ ﴿َوَمــْن َملْ َحيُْكــْم ِمبَــا أَنْـــَزَل ا

  .]٤٧املائدة: اْلَفاِسُقوَن﴾[

                                                             
  ٥٠، ص١إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن قيم اجلوزية، ج) ١(



  - ٢٥٢  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

  ألنــه قــد جتــاوز بــذلك حــده الــذي خلقــه هللا تعــاىل لــه كعبــد ُأمــر أن يستســلم لشــرعه فــأىب وطغــى

 وبدل شرع ربه.

 

ــالس هــي ســن القــوانني الوضــعية ووضــع التشــريعات بــديًال عــن شــرع هللا  ألن مهمــة هــذه ا

تبـــارك وتعـــاىل فبـــذلك جتـــاوز حـــده كعبـــد يصـــف التشـــريع الـــيت ال جيـــوز أن يوصـــفها غـــري هللا ســـبحانه 

  وتعاىل:

ََْذنْ قال تعاىل:  َُّ َوَلْوَال َكِلَمُة اْلَفْصــِل َلُقِضــَي  ﴿َأْم َهلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َهلُْم ِمَن الدِّيِن َما َملْ  ِبِه ا

ُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِمَني َهلُْم َعَذاٌب أَِليٌم﴾[ نـَ   .]٢١الشورى: بـَيـْ

 :يقول الدكتور دمحم علي حمجوب يف تعريف التشريع الوضعي 

ة "فهــو جمموعــة األوامــر والنــواهي والقواعــد الــيت يضــعها فــرد أو مجاعــة ختتارهــا األمــة بواســط

  .)١(من له السلطان لتحتكم إليها وتسري على ضوئها يف احلياة"

 

ـــاىل:   ـــ ـــــال تعـــ ــ ــْريِي﴾قــ ــــ ــــٍه غَـــ ــْن ِإلَـــــ ــ ــْم ِمـــــ ــــ ــُت َلُكـــ ـــ ــ ـــــا َعِلْمــ ـــــَألُ َمــــ ــ ـــا اْلَمــ ــ َ أَيـَُّهــــ ــــْوُن  ـــ ــاَل ِفْرَعــ ـــ   ﴿َوقَــــ

 ،]٣٨القصص: [

َ الَّ   لشَّــْمِس ﴿ِإْذ قَاَل ِإبْـَراِهيُم َريبِّ ِ َِْيت   ََّ ــَراِهيُم فَــِإنَّ ا َ ُأْحِيي َوُأِميُت قَــاَل ِإبـْ ِذي ُحيِْيي َوميُِيُت قَاَل َأ

َُّ َال يـَْهــِدي اْلَقــْوَم الظـَّـاِلِمَني﴾[ ــَر َوا ــَت الـَّـِذي َكَف َــا ِمــَن اْلَمْغــِرِب فـَُبِه ــَن اْلَمْشــِرِق فَــْأِت ِ البقرة: ِم

٢٨٥[. 

أو ينــازع هللا  األلوهيــةنمرود طاغوت وكل من على شاكلتهم ممــن يــدعي ففرعون طاغوت وال

  يف ملكه وسلطانه أو يدعو الناس إىل عبادته.

                                                             
ته العامة اجلنائية واملدنية) ١(   ٢٤ص -دمحم علي حمجوب -كتاب التشريع اإلسالمي ونظر
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  لطاغوت كما أمرتنا اآلية َِّ فـََقــِد اْسَتْمَســَك ولكن كيف نكفر  ِ لطَّــاُغوِت َويـُــْؤِمْن  ِ ﴿َفَمْن َيْكُفْر 

ْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى﴾  ؟ِ

لطاغو   جلنــان ونطًقــا الكفر  : اعتقــاًدا  جلــوارح كمــا أن اإلميــان  للسان و لقلب و ت يكون: 

ألركان.  للسان وعمًال 

لطاغوت بقليب؟ )١  كيف أكفر 

 االعتقاد ببطالن الطاغوت وبطالن عبادته. 

 العداوة والبغضاء له. 

لطاغوت بقويل؟ )٢  كيف أكفر 

 ظهار كفره. 

للسان.   وتكفريه 

 ه.اتباعاءة منه ومن دينه ومن وإظهار الرب  

 بيان ما هم عليه من الكفر. 

  :بـُــَرَآُء والدليل قوله تعاىل َّ ﴿َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِيف ِإبـَْراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا لَِقــْوِمِهْم ِإ

َِّ َكَفْرَ ِبُكمْ  ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا ْغَضــاُء أَبَــًدا َحــىتَّ تـُْؤِمنُــوا  ِمْنُكْم َوِممَّا تـَ ــَنُكُم اْلَعــَداَوُة َواْلبـَ نَـَنا َوبـَيـْ َوَبَدا بـَيـْ

َِّ ِمــْن َشــْيٍء رَ  ــَك ِمــَن ا ــا أَْمِلــُك َل ــَك َوَم ْغِفَرنَّ َل ــِه َألَْســتـَ ــَراِهيَم ِألَبِي ــْوَل ِإبـْ َِّ َوْحــَدُه ِإالَّ قـَ ــَك ِ بـََّنــا َعَلْي

َنا َوِإَلْيَك اْلَمِصُري﴾[تـَوَكَّْلَنا َوِإَلْيَك أَنَـ   .]٤املمتحنة: بـْ

لطاغوت جبوار  )٣  حي؟كيف أكفر 

ــْر عتزاله واجتنابه   َِّ َهلـُـُم اْلُبْشــَرى فـََبشِّ بُــوا ِإَىل ا َ ﴿َوالَِّذيَن اْجتَـنَـُبوا الطَّاُغوَت َأْن يـَْعُبُدوَها َوَأ

 .]١٧الزمر: ِعَباِد﴾[

﴿فـََقــاتُِلوا ب، وهــذا مــن أصــل اإلميــان قــال تعــاىل: ه عنــد القــدرة والوجــو اتباعــجبهاده وجهــاد  

تَـُهوَن﴾[  .]١٢التوبة: َأِئمََّة اْلُكْفِر إِنـَُّهْم َال َأْميَاَن َهلُْم َلَعلَُّهْم يـَنـْ
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لطــاغوت، والــركن الثــاين مــن   وهــذا الــركن األول مــن أركــان (ال إلــه إال هللا) وهــو: الكفــر 

ثباتـــه آيـــة الكرســـي وفصـــلت فيـــه أركـــان (ال إلـــه إال هللا) هـــو: اإلميـــان   والـــذي جـــاءت 

 ببيان:

 .توحيد األلوهية 

 .توحيد الربوبية 

 .توحيد األمساء والصفات 

  مع إثبات آية الكرسي توحيد هللا يف مملكتــه مبعــىن أن: احلاكميــة والســلطان ملالــك امللــك وحــده ال

ل، وأال يتلقــى النــاس يف شــريك لــه ومــن مقتضــى ذلــك أال خيضــع النــاس أو ينقــادوا إال  عــز وجــ

املسلم لكي يكمــل إميانــه تدعو األرض الشرائع إال منه دون سواه، مث جاءت اآلية التالية كما بينَّا 

ــدٍ  ــان توحيـــده أال يعـــرتف ألي معتـ ـــذا  وأركـ ــل، أو  اإلدعـــاءعلـــى ســـلطان هللا منـــازع مللكـــه  الباطـ

الذي استســلم  وشــرعه أن ينتــزع  يتسلط على رقاب العباد بتعطيله حكم هللا، وأنه على املسلم

حاكميــة البشــر والطواغيــت مــن العبــاد ويــرد ســلطان احلكــم والتشــريع  وحــده ال شــريك لــه وأن 

 خيرج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد.

  ولكــن كيــف الســبيل إلعــالن توحيــد هللا يف مملكتــه؟ وقــد صــار أغلــب األرض اآلن يتحــاكمون إىل

ثنائنـــا عـــن صـــراط هللا الطـــاغوت، و  قـــد عبـــدوا الشـــيطان الـــذي أخـــرج أبوينـــا مـــن اجلنـــة، وتعهـــد 

ــة األرض عـــن عبوديــة هللا وحتكـــيم شــرعه، وانتشـــرت اجلاهليـــة يف األرض   املســتقيم، وجنـــح يف غواي

كلهــا وفســدت األرض بظهــور الكفــر واســتعالء الشــرك؟.. فلنرجــع إىل داللــة موقــع آيــة الكرســي 

ذن هللا على  قــي األدلــة البينــة واحلجــج الواضــحة لنحصل  اإلجابة الشــافية الكافيــة ولتنضــم إىل 

 اليت ساقتها سورة البقرة لبيان الطريقة الوحيدة لوصول املنهج اإلهلي إىل األرض كافة.

 

  ضــع يف املصــحف إن آية الكرسي آية جليلة الشأن عميقة الداللــة، فهــي درة أي القــرآن، فهــل تو

ــاء يف ترتيـــب حمكـــم متماســـك وخـــط  ــوره جـ ت القـــرآن وسـ يف أي مكـــان؟ معـــاذ هللا.. إن نظـــم آ

متصل ومرتابط، فجاءت أعظم آية يف القرآن بعد جهــاد بــين إســرائيل إلقامــة دولــتهم الكــربى بعــد 
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إلميــان ومنــع الفســاد  يف األرض انتفاضة العقيــدة يف نفوســهم، مث إقــرار ســنة التــدافع لــدفع الكفــر 

وإقامة دولة وفق السنن الشرعية، مث مشيئة هللا يف اقتتال األمم اليت اختلفت بني الكفــر واإلميــان، 

مث احلث على اإلنفاق وبذل األمــوال لقتــال الكفــار واجلهــاد يف ســبيل هللا، مث جــاءت آيــة الكرســي 

و صاحب السلطان ومالك لتقرر األلوهية  وحده واحلاكمية  وحده والتشريع  وحده ألنه ه

ت التاليـــة هلـــا أن إثبـــات توحيـــد هللا يف مملكتـــه  امللـــك ومجيـــع العبـــاد مماليـــك عنـــده، مث بينـــت اآل

لطاغوت كي تكتمل أركان هذا التوحيد وأن إقراره يف األرض يقتضــي طــرد هــؤالء  يستلزم الكفر 

ا ومقـــد م وأن هـــذه النتيجـــة لـــن تقـــع إال مبســـببا ا وهـــي: إعمـــاًال لســـنة الطواغيــت مـــن ســـلطا ما

التدافع اليت كتبها هللا عز وجل على هذه األمة املسلمة، كما كتبها على بــين إســرائيل قبلهــا والــيت 

تتطلب البذل والتضحية واإلنفاق لتملك اجلاهزية املطلوبــة جلعــل كلمــة (ال إلــه إال هللا) هــي العليــا 

ات توحيده يف مملكته وهللا سبحانه وتعاىل أعلى يف األرض ولقيام مملكة هللا يف األرض وفًقا ملقتضي

 وأعلم.

  ومـــن هنـــا نصـــل يف عرضـــنا لســـورة البقـــرة عـــن أمهيـــة اجلهـــاد يف ســـبيل هللا وكونـــه الركيـــزة الكـــربى

متيـــاز إلقامـــة بنيـــان هـــذا الـــدين ونظامـــه يف األرض، نســـتخلص يف هـــذه احملطـــة  واألســـاس األول 

من أجلها، على ما جــاء يف ســورة البقــرة  ُشرِّعلسفته اليت ومربراته، وأصل فالقادمة بواعث اجلهاد 

 من حقائق جلية وبصائر نرية.

 

عــدة أهــداف  لتكفــلأحــًدا علــى الــدخول فيــه، ولكــن مل تكــن بواعــث اجلهــاد يف اإلســالم إلكــراه  

واعــث اجلهــاد مرتبطــة تقتضــي كلهــا اجلهــاد وهــذا هــو صــاحب املعــامل والظــالل يعلنهــا مدويــة أن ب

ــاد يف اإلســـالم ينبغـــي  ـــا، فيقـــول رمحـــه هللا: "إن بواعـــث اجلهـ ــه وأهدافـــه العلي بطبيعـــة اإلســـالم ذاتـ

تلمسها يف طبيعة اإلسالم ذاته ودوره يف هذه األرض، وأهدافه العليا اليت قررها هللا، وذكر هللا أنه 

يــني، وجعلهــا خامتــة الرســاالت، إن ذه الرسالة وجعلــه خــامت النب أرسل من أجلها هذا الرسول 

عــالن ألوهيــة  هــذا الــدين إعــالن عــام لتحريــر "اإلنســان" يف "األرض" مــن العبوديــة للعبــاد وذلــك 

هللا وحده سبحانه وربوبيته للعــاملني..! إن إعــالن ربوبيــة هللا وحــده للعــاملني معناهــا: الثــورة الشــاملة 
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تها وأوضاعها ذلك أن احلكم الــذي مــّرد األمــر على حاكمية البشر يف كل صورها وأشكاهلا وأنظم

ً مــن  ليــه للبشــر جيعــل بعضــهم لــبعض أر فيه إىل البشر ومصــدر الســلطات فيــه هــم البشــر، هــو 

دون هللا.. إن هــذا اإلعــالن معنــاه انتــزاع ســلطان هللا املغتصــب، ورده إىل هللا وطــرد املغتصــبني لــه، 

ب، ويقــوم النــاس مــنهم الذين حيكمون الناس بشرائع من عند أنفســه م، فيقومــون مــنهم مقــام األر

لتعبري القرآين الكرمي:  مكان العبيد، إن معناه: حتطيم مملكة البشر إلقامة مملكة هللا يف األرض أو 

 .]٨٤الزخرف: ﴿َوُهَو الَِّذي ِيف السََّماِء ِإَلٌه َوِيف اْألَْرِض ِإلٌَه﴾[ 

ـــَر   ـــ ــُم ِإالَّ َِِّ َأَمــ ـــ ـــاِس َال ﴿ِإِن اْحلُْكـــ ـــ ــــَر النَّــ ــــ ــنَّ َأْكثـَ ــــ ـــــيُِّم َوَلِكــ ــ يُن اْلَقـ ــــدِّ ـــَك الــــ ُه َذلِـــــ َّ ـــُدوا ِإالَّ ِإ ــ َأالَّ تـَْعبُـــ

 .]٤٠يوسف: يـَْعَلُموَن﴾[

  وقيام مملكة هللا يف األرض وإزالــة مملكــة البشــر، وانتــزاع الســلطان مــن أيــدي مغتصــبيه مــن العبــاد

وانني البشــرية... كــل ذلــك ال يــتم مبجــرد ورده إىل هللا وحده، وسيادة الشــريعة وحــدها وإلغــاء القــ

التبليغ والبيان، ألن املتسلطني على رقاب العباد واملغتصبني لســلطان هللا يف األرض ال يســلمون 

م مبجرد التبليغ والبيان، وإال فما كان أيسر عمل الرسل يف إقــرار ديــن هللا يف األرض،  يف سلطا

ريــخ الرســل صــلوات هللا  ــا عرفــه  ــخ هــذا الــدين علــى مــر وهــذا عكــس م ري وســالمه علــيهم و

  األجيال.

ومن مث مل يكن بٌد لإلســالم أن ينطلــق يف األرض إلزالــة الواقــع املخــالف لــذلك اإلعــالن العــام  إال  

لســيف  لبيــان واحلركــة جمتمعــني، وهــذه هــي حتميــة االنطــالق احلركــي لإلســالم يف صــورة اجلهــاد 

لبالغ وال بيان، البد من إزالــة العوائــق والســدود الــيت تعبــد النــاس لغــري والسنان إىل جانب اجلهاد 

هللا.. أي حتكمهم بغري شريعة هللا وسلطانه واليت حتــول بيــنهم وبــني االســتماع إىل (البيــان) واعتنــاق 

(العقيدة) حبرية ال يتعرض هلا السلطان.. إنــه مل يكــن مــن قصــد اإلســالم قــط أن يكــره النــاس علــى 

إلسالم ليس جمرد "عقيدة"، الدين أمشل مــن العقيــدة فالــدين نظــام عــام فيــه اعتناق عقيدته ولكن ا

الدينونة  رب العاملني، فهو يهدف ابتداء إىل إزالة الطواغيت كل الطواغيت، حىت يكون النظــام 

الـــذي حيكـــم البشـــر يف األرض قاعدتـــه العبوديـــة  وحـــده وذلـــك بتلقـــي الشـــرائع منـــه وحـــده، مث 

ــذا يكــون الــدين  ليعتنق كل فرد يف  ظل هذا النظام العام ما يعتنقــه مــن عقيــدة مــع دفعــه اجلزيــة، و



 
  - ٢٥٧  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

والعبودية كلها  مــع تقريــر مبــدأ: "ال إكــراه يف الــدين" أي  تباعكله  أي الدينونة واخلضوع واال

ال إكــراه علــى اعتنــاق العقيــدة بعــد اخلــروج مــن ســلطان العبيــد واإلقــرار مببــدأ أن الســلطان كلــه  

  ال يبقى يف األرض إال مسلم أو مسامل.ف

  واملــد اإلســـالمي لـــيس يف حاجـــة إىل مـــربرات أدبيـــة لـــه أكثـــر مـــن املـــربرات الـــيت محلتهـــا النصـــوص

﴾[القرآنيـــة:  يُن َِِّ ــدِّ ــٌة َوَيُكـــوَن الـ نَـ ـــوا ، ]١٩٣البقـــرة: ﴿َوقَـــاتُِلوُهْم َحـــىتَّ َال َتُكـــوَن ِفتـْ ــِذيَن َآَمُن ﴿الـَّ

ــْيطَاِن ِإنَّ َكْيــَد يـَُقــاتُِلوَن ِيف َســبِ  َقــاتُِلوا َأْولَِيــاَء الشَّ َِّ َوالَّــِذيَن َكَفــُروا يـَُقــاتُِلوَن ِيف َســِبيِل الطَّــاُغوِت فـَ يِل ا

 .]٧٦النساء: الشَّْيطَاِن َكاَن َضِعيًفا﴾[

 .اجلهاد ليست حالة عارضة لوقوع ظلم أو دفعه فحسب إنه حالة مستمرة دائمة 

 بالغ عقيدتــه للنــاس بوســيلة البيــان إمنــا هــو مــنهج يتمثــل يف اإلسالم ليس جمرد عقيدة حىت  يقنع 

جتمع حركي يزحف لتحرير كل الناس فيزيل الطواغيت بوصفها معوقات للتحرير العام وهذا معــىن 

.  أن يكون الدين 

  إن مــن حــق اإلســالم أن يتحــرك ابتــداء فاإلســالم لــيس حنلــة قــوم وال نظــام وطــن ولكنــه مــنهج إلــه

ام ومـــن حقـــه أن يتحـــرك لـــيحطم احلـــواجز مـــن األنظمـــة واألوضـــاع الـــيت تغـــل مـــن حريـــة ونظـــام عـــ

اإلنســـان يف االختيـــار وحســـبه أنـــه ال يهـــاجم األفـــراد ليكـــرههم علـــى اعتنـــاق عقيدتـــه إمنـــا يهـــاجم 

 .)١(األنظمة واألوضاع ليحرر األفراد من التأثريات الفاسدة املفسدة للفطرة املقيدة حلرية االختيار

 جــاءت ســورة البقــرة مــع بدايــة كتــاب هللا لتبــني الرشــد مــن الغــي.. وهــا قــد تبــني الرشــد  ومــن هنــا

ن احلــق.. هــذا هــو الطريــق الصــحيح واحلقيقــي إلقامــة ديــن هللا إلــه الســموات  واتضح الطريــق.. و

واألرض وملــك الســموات واألرض ورب الســموات واألرض إنــه اجلهــاد يف ســبيل هللا وهــذه هـــي 

 مربراته:

 لوهية هللا يف األرض يف مملكته.تقرير أ .١

 حتقيق منهجه يف حياة الناس. .٢

 مطاردة الشياطني ومناهجهم. .٣

                                                             
  ٨٠: ٦٠معامل يف الطريق، سيد قطب، ص )١(



  - ٢٥٨  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ب اليت تتخذ من دون هللا. .٤  حتطيم سلطان البشر الذين يتعبدون الناس وكل الطواغيت واألر

وهذه املربرات مل تنقضي من األرض حلظة فاجلهاد عبادة ماضية إىل يــوم القيامــة وهــو وظيفــة 

م إىل هللا عــز وجــل لتحكــيم شــرعه، وإقامــة مملكتــه، ورفــع كلمتــه حــىت يكــون املســلم ني ووســيلة تقــر

.   الدين كله 

 

  ت حتــث علــى بــذل املــال واإلنفــاق ت اجلهاد والقتال يف ســبيل هللا يف ســورة البقــرة،  اقرتنت آ

لعــدة والراحلــة، كمــا أن بــذل املــال صــنو يف سبيل هللا ، فاملال عصب اجلهاد، فبه يتجهــز الغــازي 

بــذل الــنفس يف ســبيل هللا، فلــن يقــدم روحــه مــن يضــن مبالــه يف ســبيل هللا وأيًضــا جــاء احلــث علــى 

اإلنفــاق يف ســبيل هللا كمــا يقــول الشــيخ ســيد قطــب: "وخباصــة يف تلــك الفــرتة حيــث كــان اجلهــاد 

اه د ينفق على نفسه وقد يقعد به املال حني ال يقعد بــه اجلهــد فلــم يكــن بــد مــن احلــث تطوًعا وا

 .)١( املستمر على اإلنفاق لتيسري الطريق للمجاهدين يف سبيل هللا)

ــاىل:   ــ ــال تعـ ََّ قـــ ــُنوا ِإنَّ ا ـــــِة َوَأْحِســـ ْهُلَك ــِديُكْم ِإَىل التـَّ ــ َيْـ ِ ــوا  ـــ َِّ َوَال تـُْلُق ــــِبيِل ا ـــــوا ِيف َسـ ـــبُّ  ﴿َوأَنِْفُق ــ حيُِ

 .]١٩٥البقرة: اْلُمْحِسِنَني﴾[

ُ يـَْقــِبُض َويـَْبُســُط قال تعاىل:   َّ ََّ قـَْرًضا َحَسًنا فـَُيَضاِعَفُه لَُه َأْضَعافًا َكثِــريًَة َوا ﴿َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض ا

 .]٢٤٥البقرة: َوِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن﴾[

َِْيتَ يـَــْوٌم َال بـَْيــٌع ِفيــِه َوَال ُخلَّــٌة َوَال ﴿َ َأيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا أَ قال تعاىل:   ْبــِل َأْن  ْنِفُقوا ِممَّا َرزَقْـَنــاُكْم ِمــْن قـَ

 .]٢٥٤البقرة: َشَفاَعٌة َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُموَن﴾[

َِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنْـ قال تعاىل:   َلٍة ﴿َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل ا بـُ َتْت َسْبَع َسَناِبَل ِيف ُكــلِّ ُســنـْ بـَ

َُّ َواِسٌع َعِليٌم﴾[ َُّ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َوا  .]٢٦١البقرة: ِمَئُة َحبٍَّة َوا

                                                             
  يف ظالل القرآن، سيد قطب، تفسري سورة البقرة) ١(



 
  - ٢٥٩  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 ) :َيْــِديُكْم ِإَىل روى البخاري وابن أيب حامت يف تفسريه وغريمها عــن حذيفــة يف قولــه تعــاىل ِ َوَال تـُْلُقــوا 

 .)١(ال: يعين برتك النفقة يف سبيل هللا) قالتـَّْهُلَكةِ 

َِّ َكَمثَــِل َحبَّــٍة أَنْـبَـتَــْت َســْبَع َســَناِبَل قال ابن عمر ملا نزلت:   ﴿َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمَواَهلُْم ِيف َســِبيِل ا

َُّ َواِسعٌ  َُّ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َوا بُـَلٍة ِمَئُة َحبٍَّة َوا قال رسول هللا  ]٢٦١البقرة: َعِليٌم﴾[ ِيف ُكلِّ ُسنـْ

ــت:  »رب زد أمــيت«: (ملسو هيلع هللا ىلص)  ََّ قـَْرًضــا َحَســًنا فـَُيَضــاِعَفُه لَــُه َأْضـــَعاًفا  فنزل ــْن َذا الـَّـِذي يـُْقـــِرُض ا ﴿َم

ـــوَن﴾[ ـــِه تـُْرَجُع ــُط َوِإلَْي ـــِبُض َويـَْبُسـ َُّ يـَْق ــريًَة َوا ــول هللا  ]٢٤٥البقرة: َكثِـ رب زد «: ) (ملسو هيلع هللا ىلصفقـــال رسـ

ـــت:  »أمـــيت ــاٍب﴾[فنزل ـــْريِ ِحَسـ ـــَرُهْم ِبَغ ــاِبُروَن َأْج ـــَوىفَّ الصَّـ َـــا يـُ ـــان يف  ]١٠الزمر: ﴿ِإمنَّ ــن حب رواه ابـ

 .)٢(صحيحه

 مــن أنفــق يف ســبيل هللا كتبــت بســبع مائــة «: (ملسو هيلع هللا ىلص) قــال: قــال رســول هللا  )٣(وعــن خــرمي بــن فاتــك

 .)٤(»ضعف

 بُـَلٍة ِمئَــُة َحبَّــة﴾[اىل: وقال تع وقــد ذكــر  ]٢٦١البقرة: ﴿َكَمَثِل َحبٍَّة أَنْـبَـَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِيف ُكــلِّ ُســنـْ

ابن كثري يف تفسريه: "وهذا املثل أبلغ يف النفوس من ذكر عدد السبعمائة فــإن هــذا فيــه إشــارة إىل 

ـــ ا كمــــا ينمــــي الـ ـــحا ــل ألصـ ــز وجــ ــا هللا عــ ـــال الصــــاحلة ينميهــ ــذره يف األرض أن األعمـ ــ ـــن ب زرع ملـ

، وهللا عــز وجــل يضــاعف ملــن يشــاء أي: حبســب إخــالص العبــد يف عملــه ونفقتــه، (وهللا )٥(الطيبة"

واسع عليم) أي: فضله واسع كثــري أكثــر مــن خلقــه، علــيم مبــن يســتحق ومــن ال يســتحق وتفــاوت 

ألخــص إذا الدرجات مبيزان دقيق، واألحاديث كثــرية يف الفضــل املضــاعف للنفقــة يف ســبيل هللا  و

 جاهد صاحبها وأنفقها يف جهاده ومن هذه األحاديث الشريفة: 

                                                             
  )٤٥١٦صحيح: البخاري يف فتح الباري رقم () ١(
  ٣٩٧موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان، كتاب اجلهاد: ص )٢(
/ ١سربه قاله البخاري: جتريد أمساء الصحابة: قال الذهيب: خرمي بن فاتك وقيل: خرمي بن عمرو بن الفاتك شهد بدرًا مع أخيه ) ٣(

١٥٨  
  )٤٩/ ٦) والنسائي قال: إسناده صحيح على شرط مسلم كتاب اجلهاد (٩٠/ ٣صحيح: سنن الرتمذي أبواب اجلهاد ( )٤(
  ٢٨٥ص -عمدة التفسري -خمتصر تفسري ابن كثري) ٥(



  - ٢٦٠  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

أتــى بفــرس جيعــل كــل خطــو منــه أقصــى بصــره فســار  أن رسول هللا رضى هللا عنه عن أيب هريرة  

وســار معــه جربيــل فــأتى علــى قــوم يزرعــون يف يــوم وحيصــدون يف يــوم كلمــا حصــدوا عــاد كمــا كــان 

اهــدون فقال:  جربيل من هؤالء؟ يف ســبيل هللا تضــاعف هلــم احلســنة بســبع مائــة  )١(قال هؤالء ا

 .)٢(ضعف وما أنفقوا من شيء خيلفه وهو خري الرازقني

قــال: جــاء رجــل بناقــة خمطومــة فقــال: هــذه يف ســبيل هللا رضى هللا عنه وعن أيب مسعود األنصاري  

ــا يــوم القيامــة «: (ملسو هيلع هللا ىلص) فقال رسول هللا  قــة كلهــا خمطومــةلك  ــا يــوم  »ســبع مائــة  وقولــه: "لــك 

قة، وحيتمل أن يكون على ظاهره  ا أجر سبع مائة  قة": حيتمل أن معناه لك  القيامة سبع مائة 

قة كل واحدة منهم خمطومــة يــركبهن حيــث شــاء للتنــزه كمــا جــاء  ا يف اجلنة سبع مائة  ويكون له 

 حتمال أظهر وهللا أعلم".يف خيل اجلنة قال النووي: "وهذا اال

مــن أنفــق «قــال:  عــن النــيب رضــى هللا عنــه روى ابــن أيب شــيبة يف مصــنفه عــن الربيــع عــن خــرمي  

وجاء يف احلديث أيًضــا أن: النفقــة إمنــا تكــون بســبع  »نفقة يف سبيل هللا جعلت يف ميزانه كل غداة

ا من جياهد وأما من جاهد و  ــا تكــون مائة ضعف إذا أرسلها الرجل أو جهز  أنفقها يف جهــاده فإ

 .)٣(له عند هللا بسبع مائة ألف ضعف

روى ابن ماجه والبيهقي يف الشعب عن علي بــن أيب طالــب وأيب الــدرداء وأيب هريــرة كلهــم حيــدث  

من أرسل نفقــة يف ســبيل هللا وأقــام يف بيتــه فلــه بكــل درهــم ســبع «: أنه قال: (ملسو هيلع هللا ىلص) عن رسول هللا 

م، ومــن غــزا بنفســه يف ســبيل هللا وأنفــق يف وجهــه ذلــك فلــه بكــل درهــم ســبع مائــة ألــف مائــة درهــ

َُّ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء ﴾درهم مث تال هذه اآلية:   .)٤( ]٢٦١البقرة: »[﴿َوا

قال: من أنفق زوجني يف ســبيل هللا دعــاه خزنــة  عنه عن النيب رضى هللا عنه وحديث أيب هريرة  

ب أي ُفُل َهُلمَّ، قال أبو بكر:  رسول هللا ذاك الــذي التــوى عليــه، فقــال النــيب اجلنة كل خزنة 

                                                             
  وفيها: املهاجرون يف سبيل هللا. ١٤٣/ ٢دالئل النبوة: ) ١(
  )١٨٩٢يح: مسلم يف كتاب اإلمارة رقم (صح) ٢(
  .٣١٨/ ٥سنده: صحيح على شرط مسلم ويف مصنف ابن أيب شيبة: ) ٣(
ب فضل النفقة يف سبيل هللا:  )٤(   ٩٢٢/ ٢رواه ابن ماجة كتاب اجلهاد، 



 
  - ٢٦١  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

وهـــذه روايـــة البخـــاري ويف روايـــة ألمحـــد صـــحيحة قـــال  )١(»إين ألرجـــو أن تكـــون مـــنهم«: (ملسو هيلع هللا ىلص) 

وقــال: رضــى هللا عنــه ما نفعين مال قط إال مال أيب بكر قــال فبكــى أبــو بكــر «: (ملسو هيلع هللا ىلص) رسول هللا 

ني أو »وهل نفعين هللا إال بك وهل نفعين هللا إال بك ، وكلمة (من أنفــق زوجــني): أي اثنــني متشــا

صنفني من أي شيء مثــل: بعــريين شــاتني محــارين درمهــني، فُــُل: نــداء  فــالن و فالنــة، َهلُــمَّ: أي 

ب و  س عليه أن يدخل اجلنة من   يرتك أخر. تعال، ال توى عليه: أي ال 

وقد روي عن كعب أنه قال: "دخل اجلنة رجل يف إبرة أعارها يف سبيل هللا ودخلت امرأة اجلنــة يف  

ـــا يف ســـبيل هللا". واِملســـلة: بكســـر املـــيم هـــي املخـــيط الضـــخم، ومـــازال الســـلف  ِمســـلة أعانـــت 

اســتطاعتهم يبــذلون جهــدهم يف اإلنفــاق يف ســبيل هللا، ومســاعدة الغــزاة مبــا تصــل إليــه  الصــاحل 

 إىل اجلهاد يف سبيل هللا وال يقــوىقليًال كان أو كثريًا وقد يقوى اإلنسان على الشيطان يف خروجه 

عليه يف سعة اإلنفاق مع القدرة، ملا يوسوس إليه من أنك إذا رجعت من جهادك ال جتد لــك مــاًال 

رك مالــك إىل أن وقد حيصل لك جراح فرتجع فقريًا ليس معك شيء وال لك مــال تعــول عليــه، فــات

ترجع واجتهد على توفري النفقة ما أمكنك وحنو هذا الكالم، وإمنا يسكن إىل الــدنيا وكراهــة القتــل 

يف هللا والبخل ببذل النفس يف سبيل هللا، إذ لو كــان يصــمم العــزم علــى طلــب الشــهادة صــادقًا يف 

لرجــوع أبــًدا ذن هللا التفصــيل  .)٢(قصدها ملا تفكر يف أحوال رجوعه إذ ال حيــدث نفســه  وســيأيت 

 يف: جتهيز الغزاة وبذل األموال والتخلي عن حب الدنيا يف عرض سورة (التوبة) وهللا املستعان.

وقــد تناولــت ســورة (البقــرة) بعــد حثهــا علــى املبــادرة يف اإلنفــاق يف ســبيل هللا بــذكر املضــاعفة يف  

ت أمهية اإلخالص  عز وجل يف ه ذه النفقة وحــذرت مــن أيــة شــائبة األجر والثواب ذكرت اآل

ت يف ذلــك ثالثــة أمثلــة لبيــان خطــورة الشــرك يف النيــة ممــا  ٍء أو َمــٍن أو أذى، وأعطــت اآل مــن ر

حلث على املسارعة يف اخلريات ولكن يربينا  ،يبطل النفقة وحيبط العمل وهكذا القرآن ال يكتفي 

ذن هللا.القرآن على اإلخالص  عز وجل مع هذه املسارعة ليأخ يدينا إىل قبول األعمال   ذ 

                                                             
  )٥٦صحيح: البخاري يف كتاب اجلهاد والسري رقم () ١(
  ٢٩٧س: صمشارع األشواق إىل مصارع العشاق، ابن النحا) ٢(



  - ٢٦٢  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

َِّ مثَُّ َال يـُْتِبُعــوَن َمــا أَنـَْفُقــوا َمنــا َوَال َأًذى َهلـُـْم َأْجــرُ قال تعاىل:   ُهْم ﴿الَّــِذيَن يـُْنِفُقــوَن َأْمــَواَهلُْم ِيف َســِبيِل ا

ُعَهــا  ) قـَــْولٌ ٢٦٢ِعْنَد َرِِّْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُوَن ( بـَ ــٌر ِمــْن َصــَدَقٍة يـَتـْ َمْعــُروٌف َوَمْغِفــَرٌة َخيـْ

َُّ َغِينٌّ َحِليٌم ( ْلَمنِّ َواْألََذى َكالَِّذي يـُْنِفــُق ٢٦٣َأًذى َوا ِ َ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال تـُْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم   (

َِّ َواْليَـوْ  ِ َء النَّاِس َوَال يـُْؤِمُن  رََكــُه َماَلُه ِرَ تـَ ِم اْآلَِخِر َفَمثـَُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيــِه تـُــَراٌب فََأَصــابَُه َوابِــٌل فـَ

َُّ َال يـَْهــِدي اْلَقــْوَم اْلَكــاِفرِيَن﴾[  ]٢٦٤-٢٦٢البقرة: َصْلًدا َال يـَْقــِدُروَن َعلَــى َشــْيٍء ِممَّــا َكَســُبوا َوا

جهه وال مينــون بــه علــى أحــد ال بقــول وال فعــل ميدح هللا عز وجل الذين ينفقون يف سبيله وابتغاء و 

وال أذى أو مكروًهــا حيبطــون بــه مــا ســلف مــن اإلحســان، وقــد ورد يف صــحيح مســلم عــن أيب ذر 

ثالثــة ال يكلمهــم هللا يــوم القيامــة وال ينظــر إلــيهم وال يــزكيهم وهلــم «: (ملسو هيلع هللا ىلص) قــال: قــال رســول هللا 

حللف الكاذبعذاب أليم: املنان مبا أعطى وا  .)١(»ملسبل إزاره واملنفق سلعته 

نـــه جـــواد وكـــرمي   والتحـــذير بـــبطالن الصـــدقة والنفقـــة إذا قصـــد العبـــد مـــدح النـــاس لـــه أو شـــهرته 

ء الناس) وهلــذا قــال: (وال يــؤمن  واليــوم  لُيشكر بينهم ويشار وينظر إليه (كالذي ينفق ماله ر

عاملــة هللا تعــاىل وال يفعــل ذلــك مــن اتصــف بصــفات اآلخــر) أي مــن يفعــل ذلــك قطــع نظــره عــن م

ــا ســورة البقــرة  لغيــب الــيت بــدأت  اإلميان واليقني يف جزيل ثواب هللا وهذه هــي صــفات املــؤمنني 

واليت تدور عليها مدار األعمال الصاحلة من اجلهاد واإلنفاق واالستســالم ألوامــر هللا وشــرعه قــال 

ْثِبيًتـــا ِمـــْن أَنـُْفِســـِهْم َكَمثَـــِل َجنَّـــٍة ِبَربْــــَوٍة ﴿َوَمثَـــُل الـَّــِذيَن يـُْنفِ تعـــاىل:  َِّ َوتـَ ُقـــوَن َأْمـــَواَهلُُم اْبِتغَـــاَء َمْرَضـــاِة ا

َُّ ِمبَـــا تـَْعَملُـــوَن َبِصـــٌري﴾[ َها َوابِـــٌل َفطَـــلٌّ َوا البقرة: َأَصـــابـََها َوابِـــٌل َفَآتَـــْت ُأُكَلَهـــا ِضـــْعَفْنيِ فَـــِإْن َملْ ُيِصـــبـْ

٢٦٥[.  

ن ُمثبتــون أن هللا ســيجزيهم علــى ذلــك أوفــر اجلــزاء ولــذلك ال خيشــى أن يــنقص أي: متحققو 

ماله من صدقة وهو على يقني أن هللا عز وجل يضــاعف عنــده وأن مــا عنــد هللا خــري لــه وأبقــى وأنفــع 

  من إنفاقه على نفسه.

  

  
                                                             

  )٤١/ ١صحيح: رواه مسلم () ١(



 
  - ٢٦٣  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

لبستان املرتفع لصخرة امللساء واإلخالص  ء    مثال: الر

ــُه َكَمثَــِل َصــْفَواٍن ﴿َكالَّــِذي يُـ قــال تعــاىل:   ــْوِم اْآلَِخــِر َفَمثـَُل َِّ َواْليَـ ِ ــْؤِمُن  َء النَّــاِس َوَال يـُ ْنِفــُق َمالَــُه ِرَ

َُّ َال يـَْهــِدي الْ  ــى َشــْيٍء ِممَّــا َكَســُبوا َوا تَـرََكــُه َصــْلًدا َال يـَْقــِدُروَن َعَل ــٌل فـَ ــَراٌب فََأَصــابَُه َواِب ــْوَم َعَلْيــِه تـُ َق

 .]٢٦٤البقرة: [اْلَكاِفرِيَن﴾

  ضربت اآلية مثال تشبيهي للمنفق املرائي يف ضياع أجره كالصخرة امللساء (صــفوان عليــه تــراب

فأصابه وابل) فلما جاء املطر الشديد ذهب كل الرتاب من علــى الصــخرة وكــذلك عمــل املرائــي 

 يذهب ويضيع وإن ظهر للناس كالرتاب.

ــَوٍة  ﴿َوَمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقونَ قال تعاىل:   ُفِســِهْم َكَمثَــِل َجنَّــٍة ِبَربـْ ْثِبيًتا ِمْن أَنـْ َِّ َوتـَ َأْمَواَهلُُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِة ا

ــوَن َبِصــٌري﴾[ َــا تـَْعَمُل َُّ ِمب ــٌل َفَطــلٌّ َوا َها َواِب ــِإْن َملْ ُيِصــبـْ ــا ِضــْعَفْنيِ َف ــْت ُأُكَلَه ــٌل فََآَت البقرة: َأَصــابـََها َواِب

حســب صــدقه وإخالصــه   ومنائــهي للمنفق املخلص يف مضاعفة أجــره ، وهذا مثال تشبيه]٢٦٥

ا وابــل) فلمــا جــاء املطــر الشــديد فأنبتــت  كالبستان املرتفــع مــن األرض (كمثــل جنــة بربــوة أصــا

لنسبة إىل غريها من البســاتني األخــرى (فــإن مل يصــبها وابــل فطــل) أي لــو جاءهــا  ا ضعفني  مثرا

طر الشديد فهي أيًضا لن تبور وستنمى، وهنا تفاوت يف األجــر املطر اخلفيف أو الرذاذ وليس امل

 على قدر درجة اإلخالص وهللا أعلم.

 أخطر مثال: ضياع كل شيء من األجر يف أحوج اللحظات إليه

َهاُر لَُه ِفيَهــا ِمــْن  ﴿َأيـََودُّ َأَحدُُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة ِمْن خنَِيٍل َوَأْعَناٍب َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَنْـ قال تعاىل:  

ٌر فَاْحتَـَرقَــْت َكــَذِلكَ  َ َُّ ُكلِّ الثََّمَراِت َوَأَصابَُه اْلِكبَـُر َولَُه ُذرِّيٌَّة ُضَعَفاُء فََأَصابـََها ِإْعَصاٌر ِفيِه  ُ ا  يـُبَـــنيِّ

ِت لََعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّروَن﴾[  .]٢٦٦البقرة: َلُكُم اْآلََ

رضــى هللا ن ابــن عبــاس الــذي ســئل فيــه عمــر بــن اخلطــاب وقد روى البخاري فيها حديث ع

عــن هــذه اآليــة فقــال يف آخرهــا عمــر: ضــربت مــثًال لرجــل غــين يعمــل بطاعــة هللا مث بعــث هللا لــه عنــه 

ملعاصــي حــىت أغرقتــه أعمالــه" ويف هــذا احلــديث تفســري هــذه اآليــة: بعبــد أحســن  .)١(الشيطان فعمل 

ــدل احلســـ ــس ســـريه فبـ ــت الســـيئات العمـــل أوًال مث انعكـ ـــك فأكلـ ــن ذل ــاًذا  مـ لســـيئات عيـ نات 
                                                             

  فتح الباري) ١٥١/ ٨صحيح البخاري () ١(



  - ٢٦٤  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

احلســنات وأبطلــت بعملــه الثــاين مــا أســلفه مــن صــاحلات، فاحتــاج إىل شــيء مــن احلســنات يف أحــوج 

اللحظــات أثنــاء تطــاير الصــحف يــوم القيامــة فلــم حيصــل لــه منــه شــيء وخانــه أحــوج مــا كــان إليــه كمــا 

  وهللا أعلم. .")١(ه وضعف ذريتهحرم هذا جنته عند أفقر ما كان إليها عند كرب 

نفــاق أفضــل مــا لــديهم مــن صــدقات وأجــود مــا عنــدهم وأال يقصــدوا    ت املــؤمنني  مث تــدعو اآل

م قــال تعــاىل:  َِِخِذيــِه ِإالَّ َأْن تـُْغِمُضــوا اخلبيــث مــن نفقــا َيمَُّمــوا اْخلَِبيــَث ِمْنــُه تـُْنِفُقــوَن َوَلْســُتْم  ﴿َوَال تـَ

يـــٌد﴾[ِفيـــِه َواْعَلُمـــوا أَ  ََّ َغـــِينٌّ محَِ أي: تنفـــق ممـــا ترضـــاه لنفســـك وحتبـــه ألهلـــك،  ]٢٦٧البقرة: نَّ ا

والشيطان دائم الوسوسة بتقطري النفقة وإمساك اليد، واألنفــس أحضــرت الشــح فــإن أنفقــت فلهــا 

ء واملن... واإلخــالص أن يعافيــك هللا مــن وســاوس الشــيطان ومــن حظــوظ الــنفس  حظوظ من الر

ــْيَطانُ  ــــٌع  ﴿الشَّــــ َُّ َواِســ ـــًال َوا ــــُه َوَفْضـــ ــَرًة ِمْنــ ـــدُُكْم َمْغِفــــ َُّ يَِعـــ ْلَفْحَشــــــاِء َوا ِ ــرُُكْم  َُْمــــ يَِعــــــدُُكُم اْلَفْقــــــَر َو

م، واســع العطــاء كــرمي جــواد، جيــازي  ]٢٦٨البقرة: َعِليٌم﴾[ وهللا عز وجل غين عــن عبــاده ونفقــا

عالــه وأقوالــه وشــرعه وقــدره ال إلــه إال ويضاعف بغري حســاب، وهــو احلميــد أي احملمــود يف مجيــع أف

 هو وال رب سواه.

ن أمة اإلسالم ستقيم مملكة هللا يف األرض  البشارة 

َُّ الَّــِذيَن َآَمنُــوا َوَعِمُلــوا الصَّــاِحلَاِت َهلـُـْم َمْغِفــَرٌة َوَأْجــٌر َعِظيٌم﴾[قــال تعــاىل:   ، ]٥٥النــور: ﴿َوَعــَد ا

ـــــاىل:  ـــــال تعــــ ــ ــــا ِيف وقــ ــ َنـــ بـْ ـــْد َكتـَ ــ ــاِدَي  ﴿َولََقــــ ــ ــــ ــــا ِعبَـ ــذِّْكِر َأنَّ اْألَْرَض َيرِثـَُهـــــ ــ ـــ ـــِد الــ ـــ ـــْن بـَْعـــ ــــ ــوِر ِمــ ـــ الزَّبُــــ

 .]١٠٥األنبياء: الصَّاِحلُوَن﴾[

ــا وإن «: (ملسو هيلع هللا ىلص) ويف احلديث الصــحيح عــن النــيب   إن هللا زوى يل األرض فرأيــت مشــارقها ومغار

 .»ملك أميت سيبلغ ما زوى يل منها

وراة واإلجنيل ونبوءات أنبياء بين إسرائيل ما يؤكد مــا جــاء يف القــرآن لقد جاءت البشارات يف الت 

ن النـــيب دمحم  طغيــان امللـــوك ويقيمـــون مملكـــة هللا يف األرض،   ســـيحطمونوأمتـــه  واألحاديــث 

 .)١(عبد األحد داود بنيامني ركما جاء يف كتاب (دمحم يف الكتاب املقدس) للربوفيسو 

                                                             
  ٢٨٨خمتصر تفسري ابن كثري، ص) ١(



 
  - ٢٦٥  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  شارات:ومما ورد يف هذه النبوءات والب

لقــوة العســكرية والقــرآن ليحــل حمــل الصــوجلان والشــريعة القدميــة الــيت  "لقــد جــاء دمحم 

ن وهو توحيد اإلله احلــق، ووضــع أفضــل القواعــد  نقى األد دى دمحم  تقوم على الرهبنة الفاسدة، و

مل رســالة أصدق رجل يف مكة، ولكنه بعد أن حتو  ىالعملية، والضوابط األخالقية للبشر، وكان أهد

النبوة أصبح حيارب الكفار وسيفه بيده، ليس ملصلحته الشخصية، بل من أجل جمد هللا، وقيــام دينــه 

ــال  ــوز األرض، فرفضــها وتــويف فقــريًا، وجــاء يف رؤ داني وهــو اإلســالم، وقــد عــرض عليــه مفــاتيح كن

نــة الشــيطان وغــريه مــن الــرؤى عــن (ابــن اإلنســان) الــذي أرســل وســيبقى إىل آخــر الــدهر لتحطــيم د

  وقرنه أي امللوك الطواغيت، واملقصود بـ (ابن اإلنسان) هو دمحم، مث تكمل رؤ النيب دانيال:

القـــرن الرهيـــب (قســـطنطني األكـــرب) قـــد أتـــيح هلـــم أن  اتبـــاعإن عقيـــدة الثـــالثوث يف الشـــرق 

ومتحــى حيــاربوا املوحــدين، وأن يقهــروهم ويعــذبوهم ملــدة ثالثــة قــرون ونصــف مث بعــد ذلــك تستأصــل 

مجيع القوى الوثنية من جهة وممالك الشر والطغيان مــن جهــة أخــرى علــى يــد دمحم الــذي اســتل ســيفه 

  .)٢(وعاقب العدو الكافر تنفيًذا ألمر هللا لتأسيس مملكة هللا على األرض"

 

 ها الصراط املستقيم الــذي نطلــب مجيًعــا االهتــداء إليــه بقولــه تعــاىل: أردفت سورة الفاحتة يف توصيف

(صراط الذين أنعمت عليهم) وهم: السالكني له من أنعم هللا عز وجل عليهم منوذًجا لنا، فنســب 

م فهم الذين قــال هللا عــنهم  ﴿الَّــِذيَن إليهم الصراط املستقيم ملرورهم عليه وما علينا إال االقتداء 

ـــَم ا ـــَك رَِفيًقا﴾[َأنـَْع ــاِحلَِني َوَحُســـَن ُأولَِئ ـــَهَداِء َوالصَّـ يِقَني َوالشُّ ـــدِّ ــَني َوالصِّ ــَن النَِّبيِّـ ـــْيِهْم ِمـ ــاء: َُّ َعَل النسـ

، وإذا أرشدتنا سورة البقرة إىل معرفة احلق وبينت لنا يف أجلى بيان املنهج الشرعي يف إقامــة ]٦٩

إىل أســوتنا وقــدوتنا الــذي أنعــم هللا عليــه وأقــام دولــة ديــن هللا يف األرض، فمــا كــان لنــا إال أن ننظــر 

ــذه  اإلســـالم األوىل يف األرض إىل الرســـول دمحم  ـــة هـ ــة يف إقام ــه النبويـ والنظـــر يف ســـريته وطريقتـ

                                                                                                                                                                               
وأسلم وتسمى بعبد  ١٩هو الربوفيسور عبد األمحد داود بنيامني من كبار علماء الطائفة املسيحية يف إيران يف أواخر القرن ) ١(

  األحد.
  بتصرف يسري ٢٦٣: ٢٦٢دمحم يف الكتاب املقدس ص ) ٢(



  - ٢٦٦  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ــرآين يف إقامـــة ديـــن هللا ــق العملـــي للمـــنهج القـ ــق التطبيـ ـــة املســـلمة فكانـــت حبـ  وكانـــت حبـــق الدول

نني يف كل وقت وحني، إلقامة هذا الدين، ولــن نســتطيع هنــا لطليعة املؤم تباعاألمنوذج الواجب اال

ذن هللا بتوضــيح  يف معرض احلديث عن سورة (البقرة) احلديث عن السرية كلها ولكن نقوم فقط 

والذي ميثل الرتمجــة  أهم العالمات البارزة املضيئة يف الطريق النبوي واملسار الذي سلكه النيب 

يف األســس الــيت قــام عليهــا نظــام الــدين وهيكلــه ومــن هــذه العالمــات  احلية ملا عرضته سورة البقرة

 البارزة ما يلي:

  .لطاغوت يف فرتة االستضعاف  أوًال: الرباءة من الشرك والكفر 

 .نًيا: ال مداهنة يف العقيدة أو مساومة عليها ولو املقابل السلطة 

 م هلا.لثًا: إنقاذ العصبة املؤمنة من طول الفتنة وعدم االستسال 

 .رابًعا: اهلجرة خطوة الزمة لقيام الدولة ال تنقطع أبًدا 

 .خامًسا: اختاذ مسار اجلهاد ألنه مبدأ مستقر حلماية الدعوة ونشر الدين 

لطاغوت يف فرتة االستضعاف   أوًال: الرباءة من الشرك والكفر 

م الباطلــة يــدعوه إلعــالن براءتــه مــن الكفــار ومعبــودا نــزل القــرآن املكــي علــى الرســول 

لــدعوة َ أَيـَُّهــا ه واستضــعافهم يف مكــة قــال تعــاىل: اتباعــوذلــك علــى قلــة  -وذلــك بعــد اجلهــر  ﴿قُــْل 

ْعبُــُدوَن (١اْلَكــاِفُروَن ( ــُتْم َعابِــُدوَن َمــا َأْعبُــُد (٢) ال َأْعبُــُد َمــا تـَ َ َعابِــٌد َمــا َعَبــْدُمتْ (٣) َوال أَنـْ ) ٤) َوَال َأ

ــُتْم َعابِـــدُ  وســـورة الكـــافرون  ]٦-١الكــافرون: )﴾[٦) َلُكـــْم ِديــُنُكْم َوِيلَ ِديـــِن (٥وَن َمــا َأْعبُـــُد (َوَال أَنْـ

أن يتربأ من الشرك ويصــرح بكفــر أهلــه وبراءتــه مــن ديــنهم، وبــراءة دينــه مــنهم،  مكية تدعوا النيب 

ت القرآنية تدعو النيب  بــت علــى طريقتــه هــذه بــرئ ممــن واستمرت اآل  خالفهــا أن يعلن هلم أنــه 

َِّ َوَلِكــ ْعبُــُدوَن ِمــْن ُدوِن ا ُتْم ِيف َشكٍّ ِمْن ِديِين َفَال َأْعبُــُد الَّــِذيَن تـَ َ أَيـَُّها النَّاُس ِإْن ُكنـْ ََّ ﴿ُقْل  ْن َأْعبُــُد ا

﴿َوِإْن َكــذَّبُوَك وقولــه تعــاىل خماطبًــا لــه  ]١٠٤يونس: الَِّذي يـَتَـَوفَّاُكْم َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني﴾[

ْعَمُلوَن﴾[ َ بَــِريٌء ِممَّــا تـَ ــُتْم َبرِيُئــوَن ِممَّــا َأْعَمــُل َوَأ وســورة  ]٤١يــونس: فـَُقــْل ِيل َعَمِلــي َوَلُكــْم َعَمُلُكــْم َأنـْ

لطــاغوت وكــل  لكفــر  مــر  يــونس مكيــة، وال يــزال القــرآن ينــزل وســط جــو التعــذيب واالضــطهاد 

ــوح قـــال  ـــودات الباطلـــة بوضـ ـــوا تعـــاىل: املعب ََّ َواْجَتِنُب ـــُدوا ا ـــٍة َرُســـوًال َأِن ُاْعُب ـــا ِيف ُكـــلِّ ُأمَّ َن ـــْد بـََعثـْ ﴿َوَلَق



 
  - ٢٦٧  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

براءته من املشــركني  يصدع مبا أمره به القرآن وأعلن  فانطلق النيب  ]٣٦النحل: الطَّاُغوَت﴾[

لطــاغوت، ورىب صــحابته علــى ذلــك ومــا داهــن الكفــار حلظــة واحــدة وحاشــاه مــن أن  وأظهــر كفــره 

طلهــم  هلــم مــن األذى كقولــه:  يــداهنهم ومــا ســكت عــن  وأخــذ يثبــت طليعــة املــؤمنني علــى مــا 

ســر فــإن موعــدكم اجلنــة« قــد كــان مــن قــبلكم يؤخــذ «رواه احلــاكم وغــريه وقولــه خلبــاب:  »صــربًا آل 

ملنشار فيوضع على رأســه فيجعــل نصــفني ومي فيهاالرجل فيحفر له يف األرض فيجعل  شــطه مث يؤتى 

 رواه البخــاري وغــريه، بــل قــام النــيب  »مشاط احلديد دون حلمه وعظمه ما يصّده ذلك عن دينــه

م كالالت والعزى ومناة الثالثة األخرى آهلتهم الباطلة فقال هلم  (صلى هللا بتسفيه أحالمهم ومعبودا

ـــُتْم َوآَ : عليــه وســـلم)  ُتُموَهـــا أَنـْ ـــْلَطاٍن﴾[﴿ِإْن ِهـــَي ِإالَّ َأْمسَـــاٌء َمسَّيـْ َـــا ِمـــْن ُس ِ َُّ ـــَزَل ا ؤُُكــْم َمـــا أَنـْ النجم: َ

٢٣[.  

فقــالوا لــه: " دمحم إ قــد  وهذا ما أغضب املشركني وجعل أشراف قريش يرســلون للنــيب 

بعثنا إليك لنكلمك وإ وهللا ال نعلم رجًال من العرب أدخل على قومه ما أدخلت علــى قومــك لقــد 

ء وعبت الدين    .)١(وشتمت اآلهلة وسفهت األحالم وفرقت اجلماعة"سببت اآل

لطــاغوت ويقــول هلــم بوضــوح: آهلــتكم  وهذا الكالم معناه بوضوح أن النــيب  كــان يكفــر 

ــون التوحيــــد يف مكــــة رغــــم  طلــــة، وأصــــبح املســــلمون يــــدعون  جهــــارًا ويعبــــدون هللا جهــــارًا ويعلنــ

حاولة لتحطيم األصنام حينما متكن من ذلك قام مب التعذيب الرهيب واالستضعاف، بل إن النيب 

ســناد حســن عــن علــي بــن  وقدر عليه فعل ذلك يف احلقيقة كما روى اإلمام أمحد وأبو يعلي والبزار 

 حـــىت أتينـــا الكعبـــة فقـــال يل رســـول هللا  قـــال: "انطلقـــت أ والنـــيب رضـــى هللا عنـــه أيب طالـــب 

ــض بــه فــرأى مــين  وقــال:  ضــعًفا فنــزل وجلــس يل نــيب هللا اجلس وصعد علــى منكــيب فــذهبت أل

اصــعد علــى منكــيب: قــال فصــعدت علــى منكبيــه قــال: فــنهض يب قــال: فإنــه خييــل إّيل أين لــو شــئت 

لنلــت أفــق الســماء حــىت صــعدت علــى البيــت وعليــه متثــال صــفر أو حنــاس فجعلــت أزاولــه عــن ميينــه 

: اقــذف بــه فقــذفت بــه (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا ومشاله وبني يديه ومن خلفه حىت إذا استمكنت منه قال يل رســول 

ــت فانطلقــت أ ورســول هللا  لبيـــوت  فتكســر كمــا تتكســر القـــوارير، مث نزل نســـتبق حــىت توارينــا 

                                                             
  ٢٩٥/ ١/١السرية النبوية البن هشام ) ١(



  - ٢٦٨  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ب تكســريه  .)١(خشية أن يلقا أحد مــن النــاس" وبــّوب لــه اهليثمــي يف جممــع الزوائــد حتــت عنــوان: (

  ،وهكــذا ســار النــيب األصــنام) وقــال: ورجالــه اجلميــع ثقــات  متبًعــا مللــة أبيــه إبــراهيم  يف

لطاغوت واملعبودات الباطلة، يف كل وقت حــىت زمــن االستضــعاف  التربء من الشرك وأهله، والكفر 

  فهو طريق واحد.. ومنهج واحد.

 نًيا: ال مداهنة يف العقيدة أو مساومة عليها ولو املقابل السلطة

للتنــازل عــن دينــه ومنهجــه وتقــدمي أيــة  رية ملســاومة الرســول دخــل مشــركوا قــريش يف حمــاوالت كثــ

عروًضــا تبــدو للــدعاة مغريــة منهــا  تنــازالت هلــم، يتخلــى فيهــا عــن عقيــدة التوحيــد، وعرضــوا عليــه 

حلظــة واحــدة وحاشــاه أن يــداهنهم وأعلنهــا  تــويل الســلطة ومجــع األمــوال لــه، فمــا داهــنهم النــيب 

فعنــدما أراد أشــراف قــريش مــن كــل قبيلــة وهــم: عتبــة بــن ربيعــة بوضــوح: ال مســاومة علــى العقيــدة. 

وشــيبة بــن ربيعــة وأبــو ســفيان بــن حــرب وأبــو جهــل بــن هشــام والنضــر بــن حــارث والوليــد بــن املغــرية 

وقــالوا لــه: "فــإن كنــت إمنــا جئــت  وأمية بن خلف ومن اجتمع إليهم أرادوا التفــاوض مــع الرســول 

ــا لــ ــه مــاًال مجعن ــه ــذا احلــديث تطلــب ب ك مــن أموالنــا حــىت تكــون أكثــر مــاًال، فــإن كنــت تطلــب ب

علــيهم: "مــا  الشرف فينا حنن نســوَّدك علينــا، وإن كنــت تريــد ملًكــا ملكنــاك". فمــا كــان رد النــيب 

جئــت مبــا جئــتكم بــه أطلــب أمــوالكم وال الشــرف فــيكم وال امللــك علــيكم، ولكــن هللا بعثــين إلــيكم 

، وأمــر  ً ين أن أكــون بشــريًا ونــذيًرا فبلغــتكم رســاالت ريب ونصــحت لكــم، فــإن رسوًال، وأنزل علــيَّ كتــا

تقبلوا مين ما جئتكم بــه فهــو حظكــم يف الــدنيا واآلخــرة، وإن تــردوه علــيَّ أصــرب ألمــر هللا حــىت حيكــم 

ــار مث حيــي هلــم املــوتى  بيين وبينكم" فطلبوا منه  أن يسأل ربه أن يســري هلــم اجلبــال ويفجــر هلــم األ

لذي يسأل ربه ذلك ولكن هللا بعثين  فأعاد النيب من زعمائهم،  وقال هلم: "ما أ بفاعل وما أ 

بشريًا ونذيّرا فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة، وإن تــردوه علــيَّ أصــرب ألمــر هللا 

اولــة أخــرى قــادة قــريش يف حم وهــاهو أبــو طالــب ملــا اشــتكى النــيب  )٢(حىت حيكم هللا بيين وبيــنكم"

:  أ طالب إنك منا حيث قد علمــت وقــد حضــرك مــا تــرى، يف دينه وقالوا لعمه ملساومة النيب 

                                                             
  ) وقال: إسناده صحيح٥٨/ ٢) وصححه امحد شاكر يف هامش حتقيقه للمسند (٨٤/ ١حسن: رواه أمحد يف مسنده () ١(
  ٢٩٥/ ١/١السرية النبوية البن هشام ) ٢(



 
  - ٢٦٩  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

وقــد علمــت الــذي بيننــا وبــني ابــن أخيــك فادعــه فخــذ لــه منــا وخــذ لنــا منــه، ليكــف عنــا ونكــف عنــه 

و طالــب  فــدخل البيــت فقــال أبــ وليدعنا وديننا وندعه ودينه، فبعث إليه أبو طالب فجاء النــيب 

: (ملسو هيلع هللا ىلص) بــن أخــي هــؤالء أشــراف قومــك قــد اجتمعــوا إليــك ليعطــوك وليأخــذوا منــك فقــال رســول هللا 

ــا العجــم". فقــال القــوم: كلمــة واحــدة! قــال:  ــا العــرب وتــدين هلــم  "كلمة واحدة يعطونيها ميلكون 

إلــه إال هللا وختلعــون مــا تعبــدون "نعم". فقال أبو جهل: نعم وأبيك عشر كلمــات. قــال: "تقولــون: ال 

يديهم مث قالوا:  دمحم تريد أن جتعل اآلهلة إهلًا واحًدا؟ إن أمرك لعجب. مث قــال  من دونه". فصفقوا 

بعضهم لبعض: ما هذا الرجل مبعطيكم شيًئا مما تريدون فانطلقوا وامضوا على ديــنكم حــىت حيكــم هللا 

  .)١(بينكم وبينه. مث تفرقوا

  هذا املوقف الدكتور منري الغضبان فيقول: "وها حنن نرى أن حمــاوالت قــريش اللقــاء ويعلق على

وال ميكن التنازل عــن كلمــة  ،أخًذا وعطاًء ولقاًء يف منتصف الطريق قد رفضت كلها مع دمحم 

التوحيد اليت هي مفــرق الطريــق بــني املســلمني والكــافرين، وفشــلت املفاوضــات. ورفــض الرســول 

 طروحة إلعادة االئتالف الــوطين يف مكــة وتوحيــد الكلمــة ولــو حتــت قيــادة دمحم كل احللول امل

 ٢("على أن يتخلى عن رسالته وعن دينه(. 

  وهكذا كان طريق النيب  ــج النــيب أن يتــوىل  طريق املفاصلة ال طريق املهادنة.. ولــو كــان 

م والســلطان، لفعــل ذلــك القيادة والسيادة، مث يوجه ذلك إلقرار عقيدة التوحيــد مــن موقــع احلكــ

ولظن كثري من الــدعاة أن هــذه فرصــة ذهبيــة للتغيــري التــدرجيي مث محلهــم علــى قبــول التوحيــد مــن 

خالل هذا املسار ولكن ليس هذا هــو الطريــق كمــا يقــول الشــيخ ســيد قطــب رمحــه هللا عــن هــذه 

إذا  لنــيب املســاومات: "فلمــا اقتضــت حكمــة هللا أن تبــدأ الــدعوة بكــل هــذا العنــاء؟ رغــم أن ا

  أراد أن جيعلها:

                                                             
  ٣٤٥/ ٢دالئل النبوة للبيهقي ) ١(
  ١١١، ٩٤بوية، منري الغضبان، صاملنهج احلركي للسرية الن )٢(



  - ٢٧٠  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

قوميـــة عربيـــة: تســـتهدف جتميـــع قبائـــل العـــرب الـــيت أكلتهـــا الثـــارات ومزقتهـــا النزاعـــات لتواجـــه  )١

ت املغتصــبة ألراضــيها مــن الرومــان يف الشــمال والفــرس يف اجلنــوب الســتجابت لــه  اإلمرباطــور

 العرب قاطبة.

ل األغنيــاء علــى الفقــراء لكــان معــه عدالة اجتماعية: فيقوم حبــرب علــى طبقــة األشــراف لــرد أمــوا )٢

تمع كله يف وجه (ال إله إال هللا).  الكثرة الغالبة بدًال من وقوف ا

تمــع اجلــاهلي الســتجاب  )٣ دعوة إصالحية: تتناول تقومي األخالق من الرذائل الــيت انتشــرت يف ا

) املعارضة القوية منــ ذ أول الطريــق والــدعوة له مجهرة صاحلة بدًال من أن تثري دعوة (ال إله إال 

ت.  يف بدايتها ضعيفة العدد واإلمكا

ب املهادنــة لــو فعــل النــيب   ً مــن هــذه األمــور مــن  لم) وحاشــاه  -أ ه وس بــدًال مــن  -(صلى هللا علي

املفاصلة والصدام مث بعدما يولوه الناس القيادة والسيادة أن يوجه ذلك كلــه إلقــرار العقيــدة الــيت 

ا بعد أن عبده م لسلطانه البشري، ولكن هللا عز وجل العلــيم احلكــيم يعلــم أن هــذا لــيس بعث 

هو الطريق فاملطلوب ليس ختلــيص األرض مــن يــد طــاغوت رومــاين أو فارســي إىل يــد آخــر عــريب 

إن األرض  فالبد من الوضوح والفرقان من أول يوم أن ختلص األرض كلها لكلمة واحــدة: ال 

  ب أو أنداد أو شركاء أو طواغيت أي:إله إال هللا فتخلص من أي أر

 .  ال حاكمية إال 

 .ال شريعة إال من هللا 

 .  ال سلطان ألحد على أحد ألن السلطان كله 

ــا األوىل دعــوة قوميــة أو اجتماعيــة أو  ومــا كــان هــذا املــنهج لــيخلص  لــو أن الــدعوة بــدأت خطوا

ا العنـــاء الـــذي ســـيلقونه يف ســـبيل هـــذا ومـــن معـــه أن يتحملـــوا كـــل هـــذ أخالقيـــة وأنـــه علـــى النـــيب 

  .)١(اإلعالن العام ألن هذا هو املعىن الرئيسي لإلسالم"

                                                             
  ، بتصرف يسري٢٩معامل يف الطريق، سيد قطب، ص) ١(



 
  - ٢٧١  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  إن هللا عز وجل أرشد نبيه  :ِبَني (إىل الطريق الصحيح فقال تعاىل ) َودُّوا ٨﴿َفَال ُتِطِع اْلُمَكذِّ

ـــْدِهُنوَن﴾[ ُي ـــْدِهُن فـَ ـــْو ُت ــنهم  ]٩-٨القلم: َل ــوافقهم وتاليـ ـــو تـ ــوا ل ـــك أي أحبـ ــونه علي ــا يعرضـ فيمـ

حلق وال تقبل أنصاف حلوهلم.  فيالينونك فال تفعل واصدع 

  وهكــذا تــرىب اجليــل األول علــى عــدم املســاومة علــى العقيــدة حتــت أي ظــرف حــىت لــو اقتضــت

املصلحة فعل ذلك، فهؤالء املهاجرين إىل احلبشة ومصلحة استقرارهم يف املأوى اجلديد تقتضــي 

اشــي ومــن معــه مــن مــأله، حينمــا حــاول عمــرو بــن العــاص استئصــال جمــاراة أمــورهم وكســب النج

 وجودهم من احلبشة.

   ــزِم وهــذا هــو املوقــف بكاملــه كمــا حكــاه د. منــري الغضــبان يف املــنهج احلركــي للســرية: "لقــد ُه

ملســلمني عــرب  عمرو يف اجلولة األوىل شر هزمية ولكنه عمرو الــذي أراد إحلــاق شــر هزميــة منكــرة 

احبه: وهللا ألتينه غًدا مبــا استأصــل بــه خضــراءهم، فقــال للنجاشــي يف اليــوم الثــاين عنها بقوله لص

م يقولون يف عيسى قــوًال عظيًمــا، فيســتكمل د. منــري الغضــبان: "مل تعــد جتــدي العبقريــة  بقوله: إ

ازين  هنا ألننا أمام أصحاب مبادئ ال جتارب سياسية ألننا أمام دعاة إىل هللا وليس مع دجالني 

فــرص حــىت يصــلوا إىل احلكــم.. إننــا أمــام واقــع قــد يفقــدهم كــل املكاســب والــيت منهــا: إســالم لل

ــم والقضــاء علــيهم وتســليمهم إىل  النجاشي واليت منها حرية الــدعوة بــل قــد يــؤدي إىل التنكيــل 

ت؟ أمــام هــذه اخليــارات الصــعبة؟ أن  عدوهم.. كيف يتصرف السياسي املســلم أمــام هــذه املــواز

ــذا كلــه مــن أجــل حقيقــة عقيديــة واحــدة أبــًدا إمــا السياســي وإمــا  جيد كل ما بناه منهــارًا يضــحي 

املسلم فال خيار عنــدها لــه إال اإلســالم. انتهــى دور العبقريــة ومل يكــن مــن بــد إال إعــالن العقيــدة 

ولـــو كانـــت تغـــيظ الكثـــريين أو تقضـــي علـــى كـــل مـــا حققـــه املســـلمون مـــن مكاســـب.. فـــاجتمع 

عضهم لبعض: ماذا تقولون يف عيسى ابن مرمي؟ قالوا: "نقول وهللا مــا قــال هللا املسلمون مث قال ب

 وما جاء به نبينا كائًنا يف ذلك ما هو كائن!

هــو عبــد هللا ورســوله وروحــه وكلمتــه ألقاهــا إىل مــرمي العــذراء البتــول". فقــال هلــم النجاشــي: 

رضي)...(وهللا ماعدا عيسى ابن مرمي مما قلت هذا العود اذهبوا فأنت  .)١( م شيوم 

                                                             
  عن حديث أم سلمه  ٣٣٨ -٣٣٤/ ١/١السرية النوبية البن هشام ) ١(



  - ٢٧٢  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

  مــا يفــوق كــل دهاقنــة السياســة ً ملبدأ يكون هلا مــن الســحر احلــالل أحيــا وهكذا عظمة التمسك 

 .)١(وعباقرة الدبلوماسي

  لًثا: إنقاذ العصبة املؤمنة من طول الفتنة وعدم االستسالم هلا 

حلــق  كــان حيــث أصــحابه علــى الصــرب والثبــات ومزيــد على الرغم من أن الرسول   مــن الصــدع 

إال أنه كــان يعمــل علــى عــدم إطالــة فتنــة االضــطهاد والتعــذيب لقســوة طبيعتهــا علــيهم، فقــام النــيب 

  ا وطوهلــا بكــل الوســائل املمكنــة إلنقــاذ املستضــعفني وعــدم االستســالم لواقــع احملنــة بعــد شــد

دة  املسلمني عملية خرقــاء ويقول األستاذ منري الغضبان يف ذلك: "فالبقاء بني براثن الشرك من إ

لصرب ويثبــت علــى دينــه لكــن مهمــة القيــادة األساســية  صحيح أن اجلندي يتحتم عليه أن يتحلى 

هي محاية جنودها من اخلطر ومن أجل هذا نرى سيد القادة حممــًدا عليــه الصــالة والســالم يبحــث 

ان هـــو أرض يف األرض كلهـــا عـــن مكـــان آمـــن وال تســـتطيع يـــد الشـــرك أن تطالـــه وكـــان هـــذا املكـــ

لــو «قــال للمســلمني:  احلبشة، فقد روى ابن هشــام عــن ابــن إســحاق يف الســرية أن رســول هللا 

ــا ملًكــا ال يظلــم عنــده أحــد حــىت جيعــل هللا  -وهــي أرض صــدق -خــرجتم إىل ارض احلبشــة فــإن 

ينهم يف فخــرج املســلمون إىل أرض احلبشــة خمافــة الفتنــة وفــرارًا إىل هللا بــد »لكــم فرًجــا ممــا أنــتم فيــه

لــدعوة  رجب من السنة اخلامسة من البعثة وكان ذلك بعد عامني فقط من التعذيب بعد جهــرهم 

ــة.. عــامني فقــط مــن التعــذيب وبــدأ النــيب  يبحــث عــن إنقــاذ طليعــة  يف العــام الثالــث مــن البعث

س أن الــنف طويلــة حتــت أتــون التعــذيب لعلمــه  املؤمنني مــن الفتنــة، وهــي فــرتة اعتربهــا النــيب 

ــا وأنــه مــأمور شــرًعا  حبمايــة مــن  البشرية من حلم ودم وأعصاب وهلا طاقــة حمــدودة ينبغــي مراعا

لقـــدر الشـــرعي  معـــه وأال يستســـلم للقـــدر الكـــوين يف اســـتعالء الباطـــل وبطشـــه وعليـــه أن يدفعـــه 

ألســباب ويبحــث عــن مكــان آمــن للحفــاظ علــى الصــفوة املؤمنــة وخمــرج جــدي مــن الفــنت  خذ  و

لنــيب فينبغــي   ــة اســتعالء الباطــل حتــت دعــوى  كــذلك أســوة وقــدوة للــدعاة  أال يرضــخوا لفتن

الصــرب والثبــات حــىت يقضــي هللا أمــًرا كــان مفعــوًال فهــذا خمــالف لســنة هللا الشــرعية والــيت تتفــق مــع 

  سنته القدرية وتتناغم معها حركة الكون واحلياة.
                                                             

  ٨٩املنهج احلركي للسرية النبوية ص) ١(



 
  - ٢٧٣  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  أبًدا رابًعا: اهلجرة خطوة الزمة لقيام الدولة ال تنقطع 

ــم مل يكونــوا فقــط  .١ ومــن املالحــظ يف نوعيــة املهــاجرين إىل احلبشــة يف الســنة اخلامســة مــن البعثــة أ

املــوايل املستضــعفني، إمنــا هــاجر رجــال ذوو عصــبيات هلــم مــن عصــبيتهم مــا يعصــمهم مــن األذى 

وأيـــده األســـتاذ منـــري  )١(وحيمـــيهم مـــن الفتنـــة، كمـــا ذكـــر األســـتاذ ســـيد قطـــب يف ظـــالل القـــرآن

لغضبان بقوله: "وهذه اللفتة العظيمة من (سيد) رمحــه هللا، هلــا يف الســرية مــا يعضــدها ويســاندها ا

مل يبعث يف طلب مهاجرة احلبشــة حــىت مضــت هجــرة يثــرب وبــدر وُأحــد  وهو: أن رسول هللا 

مــن قــريش مخــس ســنوات وآخرهــا   واخلندق، واحلديبية لقــد بقيــت يثــرب معرضــة الجتيــاح كاســح

إىل أن املدينــة قــد أصــبحت  م واالجتيــاح يف اخلنــدق وحــني اطمــأن رســول هللا كان هذا اهلجو 

قاعــدة أمينــة للمســلمني وانتهــى خطــر اجتياحهــا مــن املشــركني، عندئــذ بعــث يف طلــب املهــاجرين 

من احلبشة ومل يعد مثة ضرورة هلذه القاعدة االحتياطية اليت كان من املمكن أن يلجأ إليها رسول 

 .)٢(ثرب يف يد العدو"لو سقطت ي هللا 

كمـــا أن مـــن أهـــم املالحظـــات يف هجـــرة احلبشـــة هـــي إعـــداد املهـــاجرين والـــيت مثلـــت الثقـــل الكبـــري 

) مئــة وواحــد مــن ١٠١للمسلمني فقد انتقل إىل احلبشة كما قال ابن إسحاق وغريه أعداًدا بلغت: (

ت أن عــدد بينمــا بقــي يف مكــ )٣(املسلمني: ثالثة ومثــانون رجــًال ومثــاين عشــرة امــرأة ة كمــا تــذكر الــروا

مل يكــن يتجــاوز األربعــني فكــان عــددهم يف احلبشــة كمــا ذكــر رضــى هللا عنــه املسلمني يوم أســلم عمــر 

مائة وواحد أي أن أعداد املسلمني يف مكة قبل هجرة احلبشة عــام مخســة مــن البعثــة وصــل إىل: مائــة 

ــد وأربعــــون ( ــلم، هـــاجر مــــنهم مــــا يقـــرب مــــن ســــبعني ١٤١وواحـ ـــة () مســ ــن القــــوة ٧٠ملائ %) مــ

ــيس وحــده الســبب يف  ــة، ممــا يؤكــد أن الفــرار مــن الفتنــة والتعــذيب ل األساســية ذوي النســب واملكان

لغ األمهية وهــو: "البحــث عــن مكــان آمــن ميثــل قاعــدة انطــالق جديــدة  اهلجرة إمنا هناك سبًبا آخر 

ــن أيب طالــب وكــان مــن املهــاجرين إىل  تنشــر منهــا الــدعوة وتنطلــق إلقامــة الــدين"، احلبشــة: جعفــر ب

ومــنهم الــزبري بــن العــوام وعبــد الــرمحن بــن عــوف  وفتيان بين هاشم معه والذين كــانوا حيمــون النــيب 
                                                             

  )٢٩/ ١يف ظالل القرآن () ١(
  )٦٨، ٦٧/ ١املنهج احلركي للسرية () ٢(
  )٢٢٨/ ٣، والروض األنف للسهيلي (٣٠٣ر: اهلجرة يف القرآن الكرمي صانظ) ٣(



  - ٢٧٤  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ت مكــة مثــل: حبيبــة بنــت أيب ســفيان زعــيم  وأبــو ســلمة املخزومــي وهــاجرت نســاء مــن أشــرف بيــو

  اجلاهلية.

اخلــامس مــن البعثــة ليــربهن أن رؤيــة النــيب  إن أعداد ونوعية وأمساء املهاجرين إىل احلبشــة يف العــام .٢

  بوضـــوح مـــن أول يـــوم هـــي: الســـعي إلقامـــة الدولـــة املســـلمة الـــيت تنطلـــق لنشـــر ديـــن هللا يف

لواقــع القــائم إذا جتمــدت الــدعوة ووصــلت إىل طريــق  األرض، وهذه الرؤية تطلبــت عــدم الرضــا 

الوقــت وملــدة وصــلت إىل % مــن قوتــه األساســية يف هــذا ٧٠مبكــًرا عــن  مســدود فــإن ختليــه 

 أربعة عشر عاًمــا مثلــوا فيهــا: خمــزوً اســرتاتيجًيا احتياطيًــا لقيــام الدولــة املســلمة مل يســتدعيهم 

م لظلوا جبــواره يف مكــة ومــا هــاجرت  ٧إال مع فتح خيرب عام  هجرية، ولو كان يرجو االحتماء 

هــيلهم أن ميــروا بفتنــة التعــذيب ليشــتد  هــذه الكتلــة احلرجــة، ولــو كــان املطلــوب يف إعــدادهم و

حملــن، بينمــا هــو يف منعــة مــن عمــه أيب  عــودهم وتقــوى عــزائمهم لــرتكهم النــيب  يف مكــة يرتبــوا 

عداد وتربية هذه القاعــدة املؤمنــة بغــرس العقيــدة يف  طالب ومن قبيلته بين هاشم ولكنه  قام 

عتهم أنفســهم وهللا عــز نفوســهم وضــمائرهم، مث تعرضــوا للفتنــة بشــكٍل قــدري وليســت مــن صــنا

وجل قدَّر تنوع الفنت اليت متر بطليعة املؤمنني فمنهم من تعــرض لفتنــة التعــذيب وهــم مــن بقــي يف 

ومنهم من هاجر إىل احلبشة فتعرض لفتنة الغربة والتضــحية بــرتك  مكة من الصحابة مع النيب 

حــق يب مــنكم ولــه «: ) (ملسو هيلع هللا ىلصاألهــل مــن أجــل العقيــدة والــدين وهــؤالء قــال هلــم رســول هللا  لــيس 

أي هجــرة واحــدة ولكــم أنــت أهــل الســفينة  -عمــر بــن اخلطــاب ومهــاجري مكــة  -وألصــحابه 

ن ن أي ملهاجري احلبشة«ويف رواية:  .)١(»هجر  ».هلم هجرة أي ملهاجري يثرب ولكم هجر

اســتعلى حزبــه ومن هنا قد مثلت اهلجرة: اخلالص مــن وضــع مــأزوم تصــلب فيــه موقــف الباطــل و  .٣

وجتمدت فيه الدعوة، وتعرض فيــه املــؤمنني للفتنــة يف ديــنهم ويف مثــل هــذه املالبســات كــان جلــوء 

ملشــركني، فيســتجيب  لــدعاء لنجــاة املــؤمنني وإنــزال العــذاب  م  األنبيــاء واملرســلني مــن قبــل لــر

املســلمة وأمــة  هللا عــز وجــل ويتــدخل بعــذاب االستئصــال للفئــة الكــافرة كلهــا، أمــا يف هــذه األمــة

كما سبق عرضــها   -بين إسرائيل فقد شاءت إرادة هللا أن يقر هلما سنن أخرى وهي سنة التدافع

                                                             
  ٤٢٣١صحيح: البخاري، كتاب املغازي رقم ) ١(



 
  - ٢٧٥  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

يبحث عن منعة وشوكة ينحاز إليها هو ومن معه من  ومن َمثَ انطلق النيب  -بعون هللا وتوفيقه

هلجــرة إىل هــذه املنعــة حتمــي الــد لقــوة وفًقــا لســنن العصبة املؤمنة ولن يتم هذا االحنيــاز إال  عوة 

 هللا عز وجل الثابتة له وألمته، واليت تتبدل إىل قيام الساعة.

وفق خطة واضحة املعامل حمددة األهداف، يطلب اإليواء والنصرة فــأول  ومن هنا حترك النيب  .٤

ما توجه ذهــب إىل الطــائف ودعــاهم إىل اإلســالم مث طلــب مــنهم احلمايــة واملنعــة وذلــك يف الســنة 

ة للبعثــة فكمــا يقــول د. منــري الغضــبان: "ألول مــرة جنــد عنصــر طلــب النصــرة فلقــد كــان العاشــر 

يدعو القبائل وحيضر مواسم العرب قبــل هــذه املرحلــة غــري أن هــذه الــدعوة كانــت  رسول هللا 

مل يطلــب النصــرة إال يف هــذه  حمصــورة يف الــدعوة إىل اإلســالم بــل ميكــن القــول: إن الرســول 

ماية والنصرة السابقة بناًء على عرض املشركني وليست بنــاًء علــى طلبــه، وأبــو املرحلة وكانت احل

طالب هو الذي قاد هذه املرحلة السابقة، أما حينما تسد املنافذ اليت تنطلق منها احلركــة وتصــل 

ــا مــن املــؤهالت  إىل مكان مســدود فمــن واجــب القيــادة البحــث عــن قاعــدة جديــدة لالنطــالق 

اإليــذاء الشــديد يف رحلتــه إىل الطــائف  ، وملــا حلــق النــيب )١(ؤمنــة األوىل"املناســبة للقاعــدة امل

اختلفـــت رضـــى هللا عنـــه يف مواســـم احلـــج يف نفـــس العـــام العاشـــر ومعـــه أيب بكـــر  توجـــه النـــيب 

الدعوة حينها فصار ليس من الضروري أن ُتســِلم القبيلــة، وإمنــا صــار املطلــوب أن تُــؤمَّن احلمايــة 

 لعصبة املؤمنني لتبليغ دعوة هللا عز وجل.و  الالزمة للنيب 

من رجــل حيملــين «وبين شيبة وبين حنيفة: لبين عامر  وهذه دعوة صرحية ظهرت يف قوله 

وكــان أبــو بكــر  .)٢(»إىل قومه فيمنعين حىت أبلغ رسالة ريب فإن قريًشا قد منعوين أن أبلــغ رســالة ريب؟

م: كم العدد فيكم؟ وكيــف املنعــة فــيكم؟ وكيــف احلــرب يسأل بوضوح وجوه القبائل ويقول هلرضى هللا عنـه 

ـــم خـــريًا ولنبيـــه ودعوتـــه  بيـــنكم وبـــني عـــدوكم؟ حـــىت عـــرض نفســـه علـــى رهطًـــا مـــن اخلـــزرج أراد هللا 

                                                             
  ١١٩املنهج احلركي للسرية النبوية، د. منري الغضبان، ص) ١(
  ٣١، ١/٣إمتاع األمساع ) ٢(



  - ٢٧٦  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

منوا به وصدقوه وهم ستة نفــر مــن فآ االنطالق لقيام الدولة حيث شرح هللا صدرهم لدعوة النيب 

 .)١(اخلزرج

ــام يتحــني الفر  لقــد ظــل النــيب  .٥ صــة املناســبة لينحــاز إىل منعــة وشــوكة يطلــب منهــا النصــرة لقي

الدولـــة املســـلمة الـــيت تنطلـــق لنشـــر ديـــن هللا يف كـــل األرض، حـــىت احنـــاز إىل األنصـــار املســـلحني 

املؤهلني للقتال وهذا ظهر جلًيا يف بيعة احلرب يف الســنة الثانيــة عشــر مــن البعثــة حيــث قــال هلــم 

: (على أن تنصروين إذا قدمت إليكم ومتنعوين مما متنعون منه أنفســكم وأزواجكــم  (ملسو هيلع هللا ىلص)الرسول 

. فجاءت ســرعة االســتجابة دون تــردد مــن األنصــار حيــث قــال قائــدهم )٢( وأبناءكم ولكم اجلنة)

حلق لنمنعنك مما ننمنع منه أزر فبايعنا  رسول  يف هذه البيعة الرباء بن معرور: (والذي بعثك 

 حن وهللا أبناء احلرب وأهل احللقة ورثناها كابًرا عن كابر).هللا فن

ومــن هنــا نســتطيع بعــون هللا وتوفيقــه أن حنــدد ثــالث خطــوات رئيســية لقيــام الدولــة املســلمة ال  .٦

ذن هللا وهي:  تنقطع أبًدا 

١(  .  وجود عصبة مؤمنة مؤهلة عقدً

هلجرة من دار االستضعاف واحنيازه )٢  ا إىل دار املنعة والشوكة.قيام هذه العصبة املؤمنة 

وي إليها العصبة املؤمنة األوىل. )٣  وجود أنصار لديهم املنعة والشوكة 

  إذن اهلجرة: "خطوة الزمة إلقامة الدولة" يف حالة تعثر مســار الــدعوة ووصــول الواقــع القــائم إىل

قيـــة إىل يـــوم القيامـــة وســـيظل هنـــاك مهـــاج رون طريـــق مســـدود، وهـــذه اخلطـــوة اهلامـــة مســـتمرة و

ينتقلــون مــن بلــد إىل بلــد إلقامــة ديــنهم وســيظل هنــاك أنصــار يســتقبلون املهــاجرين وميثلــون هلــم 

 املأوى والسند واملنعة، والدليل على ذلك ما يلي:

ال تنقطــع اهلجــرة حــىت تنقطــع التوبــة وال تنقطــع التوبــة حــىت تطلــع «الصــحيح:  حــديث النــيب  )١

ــا ننه الكــربى والصــغرى وابــن حبــان والطــرباين يف رواه أمحــد والنســائي يف ســ »الشــمس مــن مغر

ال تنقطــع اهلجــرة مــا «: (ملسو هيلع هللا ىلص) األوسط ويف رواية عن عبد هللا بن الســعدي قــال: قــال رســول هللا 

                                                             
  ٤٢٩، ١/٤٢٨السرية النبوية البن هشام ) ١(
  ). ١/١٩٩يحة (انظر: السرية النبوية الصح ) ٢(



 
  - ٢٧٧  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ويف رواية أليب داوود عن معاوية وصححه األلباين يف إرواء الغليــل وقــال الطيــيب: مل  »قوتل العدو

ا مضت.يرد اهلجرة من مكة إىل ا  ملدينة أل

ال هجرة بعــد الفــتح ولكــن جهــاد ونيــة «: (ملسو هيلع هللا ىلص) شرح حديث عائشة  قالت: قال رسول هللا  )٢

) واللفــظ لــه، شــرحه ١٨٦٤) ومسلم (٣٩٠٠/ ٧متفق عليه البخاري ( »وإذا استنفرمت فانفروا

ا صارت دار إس ض الصاحلني، النووي وقال: "معناه ال هجرة من مكة أل الم" قاهلا يف كتاب ر

) أن ٤٠٣. وشرح اللؤلؤ واملرجــان فيمــا اتفــق عليــه الشــيخان فقيــل يف شــرح احلــديث ص(٩ص

 املعىن هو: ال هجرة من مكة إىل املدينة ولكن جهاد ونية أي أن اهلجرة بسبب:

 اجلهاد يف سبيل هللا.  - أ

 .النية اخلالصة  عز وجل كطلب العلم والفرار من الفنت  - ب

قيان مدى الدهر.   فهما 

ــا امعــىن هــذا احليــث يقتصــر علــى فاملقصــد أن  هلجــرة مــن مكــة إىل املدينــة بعينهــا، حيــث أ

  انقضت بعد فتح مكة أما قبل فتحها فكانت اهلجرة واجبة على أهل مكة.

ــُتْم ﴿ِإنَّ الَّــِذيَن تـََوفَّــاُهُم اْلَمَالِئَكــُة ظَــاِلِمي أَ نص اآلية الصرحية يف قوله تعاىل:  )٣ نْـُفِســِهْم قَــاُلوا ِفــيَم ُكنـْ

تُـَهــاِجُروا ِفيَهــا فَُأولَِئــَك  َِّ َواِســَعًة فـَ ــاُلوا َأَملْ َتُكــْن َأْرُض ا ــْأَواُهْم َقــاُلوا ُكنَّــا ُمْسَتْضــَعِفَني ِيف اْألَْرِض َق َم

  .]٩٧النساء: َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصريًا﴾[

زلت هذه اآلية عامة يف كل من أقام بــني ظهــراين وانظر إىل تفسري اآلية للحافظ بن كثري: "فن

ــا  ــدين فهــو ظــامل لنفســه مرتكــب حراًم ــا مــن إقامــة ال ــيس متمكًن املشــركني وهــو قــادر علــى اهلجــرة ول

، وســيأيت تفصــيل: "اهلجــرة وعبــادة املراغمــة" يف عــرض ســورة (النســاء) )١(إلمجاع وبنص هــذه اآليــة"

  ذن هللا.

واليت يف رمزية أمساءها الثالثة معىن االنتقال من مكان إىل أخــر  سور (النحل واإلسراء والكهف) )٤

حتدثت هذه السور بوضــوح عــن اهلجــرة وهــي ســور مكيــة نزلــت قبــل اهلجــرة مــن مكــة إىل املدينــة 

                                                             
  ٢٤١-٢٤٠السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث، علي الصاليب، ص) ١(



  - ٢٧٨  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ترسخ صورة يف نفوس الصحابة واألمــة املســلمة مــن بعــدهم علــى معــىن "تــرك األهــل والــوطن مــن 

ت الصــرحية مــ ن ســورة النحــل تــدعو للهجــرة يف ســبيل هللا قــال تعــاىل: أجــل العقيــدة" فهــذه اآل

نْـَيا َحَســَنًة َوَألَْجــُر اْآلَِخــَرةِ  بَـــّوِئـَنـَُّهْم ِيف الــدُّ َِّ ِمــْن بـَْعــِد َمــا ُظِلُمــوا َلنـُ َأْكبَـــُر لَــْو   ﴿َوالَّــِذيَن َهــاَجُروا ِيف ا

ُروا َوَعَلى َرِِّْم يـَتَـوَ ٤١َكانُوا يـَْعَلُموَن (  .]٤١٤٢النحل: كَُّلوَن﴾[) الَِّذيَن َصبـَ

﴿مثَُّ ِإنَّ رَبَّــَك ِللَّــِذيَن َهــاَجُروا ِمــْن بـَْعــِد ويف أواخر السورة يؤكد املعىن مرة أخرى بقولــه تعــاىل: 

ــيٌم﴾ ــــ ــــ ــ ـــ ــ ـــوٌر رَِح ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــِدَها لََغُف ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــْن بـَْعـ ــــ ــــ ــ ـــ ــَك ِم ــ ــ ــــ ــ ـــ ـــــبَـُروا ِإنَّ رَبَّــ ــــ ـــ ــ ــ ــُدوا َوَصـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوا مثَُّ َجاَه ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــا فُِتُن ـــ ــ ــ ــ ــ ــ   َم

م مــن كما أن نزول سورة الكهف وحت  ]١١٠النحل: [ م وعــن هجــر دثها عن الفتية الذين آمنوا بر

قيــة  ــا مســتمرة و بلدهم إىل الكهف من أجل دينهم وعقيدة التوحيد، فرسخت مشــروعية اهلجــرة وأ

ا تتحدث عن هجرة الصحابة  ت اهلجرة يف القرآن ظننا أ وليس كما يتبادر إىل أذهاننا كلما قرأ آ

  سب.األوائل من مكة إىل املدينة فح

وإن كــان الــوطن  -يقول الــدكتور الصــاليب يف كتابــه الســرية النبويــة "مشــروعية اخلــروج مــن الــوطن )٥

لــدين وهــذا حكــم مســتمر مــىت غلــب املنكــر يف بلــد  -مكــة علــى فضــلها إذا كــان اخلــروج فــرارًا 

وأوذي على احلق مؤمن فرأى الباطل قاهًرا للحق فإن اخلروج علــى هــذا الوجــه حــق علــى املــؤمن 

َِّ ِإنَّ ه اهلجــرة ال تنقطــع إىل يــوم القيامــة وهــذ ــَثمَّ َوْجــُه ا َنَمــا تـَُولُّــوا فـَ ﴿َوَِِّ اْلَمْشــِرُق َواْلَمْغــِرُب َفَأيـْ

ََّ َواِسٌع َعِليٌم﴾[  .)١( "]١١٥البقرة: ا

مفهوم دار اإلسالم ودار احلرب، يقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا: "وإن هناك دارًا واحدة هي  )٦

إلسالم تلك الــيت تقــوم فيهــا الدولــة املســلمة فتهــيمن عليهــا شــريعة هللا، وتقــام فيهــا حــدوده دار ا

﴿ِإنَّ الَّــِذيَن َآَمُنــوا ويتــوىل املســلمون فيهــا بعضــهم بعًضــا ومــا عــداها فهــو دار حــرب قــال تعــاىل: 

َِّ َوالَّــ ــِبيِل ا ــَواِهلِْم َوأَنـُْفِســِهْم ِيف َس َْم ِ ــُدوا  ــاَجُروا َوَجاَه ــاُء َوَه ــَك بـَْعُضــُهْم َأْوِلَي ِذيَن َآَوْوا َوَنَصــُروا ُأولَِئ

وُكْم ِيف بـَْعٍض َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوملَْ يـَُهاِجُروا َما َلُكْم ِمْن َوَاليَِتِهْم ِمْن َشْيٍء َحــىتَّ يـَُهــاِجُروا َوِإِن اْستَـْنَصــرُ 

ــَنُكمْ  ــْوٍم بـَيـْ ْعَملُــوَن َبِصــٌري ( الدِّيِن فـََعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَلى قـَ َُّ ِمبَــا تـَ ــنَـُهْم ِميثَــاٌق َوا ) َوالَّــِذيَن  ٧٢َوبـَيـْ

َنٌة ِيف اْألَْرِض َوَفَســاٌد َكِبٌري﴾[  ]٧٣-٧٢األنفــال: َكَفُروا بـَْعُضُهْم َأْوِلَياُء بـَْعٍض ِإالَّ تـَْفَعُلوُه َتُكْن ِفتـْ

                                                             
  ١/٤٩٥ص  -عمدة التفسري -خمتصر تفسري ابن كثري) ١(



 
  - ٢٧٩  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

" أي أن اهلجــرة صــارت ِمــْن َشــْيٍء َحــىتَّ يـَُهــاِجُروا َما َلُكْم ِمــْن َوَاليَــِتِهمْ  وانظر إىل قوله تعاىل: " )١(

شرًطا لوالية املؤمنني لبعضهم البعض وهذا ما ظهر يف قوله تعاىل أن: اهلجرة احنيازًا للمؤمنني هــو 

﴾[شرط الوالية  َِّ ُهْم َأْوِلَياَء َحىتَّ يـَُهاِجُروا ِيف َسِبيِل ا  .]٨٩النساء: ﴿َفَال تـَتَِّخُذوا ِمنـْ

ــن كــــل  ــــا: "االنتقــــال مــــن دار ومـ ــا املقصــــود  ــرة ومـ ــام للهجــ ــل إىل تعريــــف عــ مــــا ســــبق نصـ

االستضعاف واالحنياز إىل املنعة والشــوكة إلقامــة دولــة اإلســالم الــيت حتمــل الــدعوة وجتاهــد يف ســبيلها 

ــا مــن  ". ومــن هنــا صــارت اهلجــرة هــي نقطــة التحــول دوًم ــة ويكــون الــدين كلــه  حــىت ال تكــون فتن

  فة إىل دولة الدعوة احلامية هلا.الدعوة املستضع

  خامًسا: اختاذ مسار اجلهاد ألنه مبدأ مستقر حلماية الدعوة ونشر الدين

ــيب  .١ م الباطلــة ويتحــرك يف  انطلــق الن ــودا ــربأ مــن املشــركني ومــن معب حلــق يف مكــة يت يصــدع 

ــة  مســار واضــح مرســوم لتبليــغ دعوتــه وكــان مكفــوًال لــه حريــة الــبالغ يف عصــمة مــن هللا مث حبماي

سيوف بين هاشم خياطب األذان والعقول والقلوب، فتكونت معه قاعدة صلبة مؤمنة اســتجابت 

هــم علــى النبــع  لدعوته بلغت واحد وأربعون ومائة مسلم فقط حــىت الســنة اخلامســة مــن البعثــة ر

ــح  ين الصـــايف: (القـــرآن الكـــرمي) حتـــت شـــعار: (التلقـــي للتنفيـــذ والعمـــل) غـــرس فـــيهم مالمـ الـــر

 كوين األوىل وهي:الت

) يف حتقيق العبودية وإقرار احلاكمية  تعاىل. .١  حقيقة (ال إله إال 

 التجرد من حظوظ النفس ومن حظوظ الدنيا فتخلص نفوسهم  وحده. .٢

 رابطة العقيدة أغلى من رابطة األهل والوطن. .٣

حلق دون متييع أو مساومة أو تنازل. .٤  اجلهر 

 ل كل ذلك.الصرب على حتمل األذى يف سبي .٥

فاشتد إيذاء (قريش) له ولطليعة املؤمنني وحتركت فيهم احلميــة لقتــال املشــركني والــدفاع عــن 

مبكــة فقــالوا: " نــيب هللا كنــا يف عــزة  أنفسهم، فقد أتى عبد الرمحن بن عــوف وأصــحابه إىل النــيب 

                                                             
  ١٣٧ص  -سيد قطب -معامل يف الطريق) ١(



  - ٢٨٠  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

لعفــو فــال تقــاتلوا القــو  فكــان الكــف عــن  )١(م"وحنن مشركون فلما آمنا صــر أذلــة قــال: "إين أمــرُت 

ــا  القتــال يف مكــة مل يكــن إال جمــرد مرحلــة تكتيكيــة يف خطــة طويلــة كمــا يقــول الشــيخ ســيد قطــب أ

مســألة خطــة ال مســـألة مبــدأ... مســألة مقتضـــيات حركــة ال مســألة عقيـــدة واجتهــد الشــيخ ســـيد يف 

جياز   :استخراج األسباب واحلكم من الكف عن القتال يف املرحلة املكية ومنها 

 ألن الفرتة املكية كانت فرتة تربية وإعداد يف بيئة معينة وسط ظروف معينة. )١

ألن الدعوة السلمية يف بيئة قريش أشد أثًرا وأنفــذ التســام قــريش بــذات العنجهيــة والشــرف  )٢

رات دموية جديدة كثارات العرب املعروفة.  فقد يدفعها القتال إىل نشأة 

ً إلنشاء معركة أو مقتلة داخ )٣ ل كل بيت، فلم تكن هناك سلطة نظامية عامة هــي الــيت اجتنا

ــابع املشــهد. إمنــا كــان التعــذيب موكــوًال إىل  قــي اجلمهــور القرشــي يت تعــذب املــؤمنني بينمــا 

لقتـــال فيهـــا مقتلـــة يف كـــل بيـــت، فأمـــا بعـــد اهلجـــرة فقـــد انعزلـــت  أوليـــاء كـــل فـــرد، واإلذن 

  مكة.اجلماعة املسلمة كوحدة مستقلة تواجه سلطة أخرى يف

ورمبا كان ذلــك ملــا يعلمــه هللا مــن أن كثــريًا مــن املعانــدين الــذين يفتنــون املســلمني عــن ديــنهم  )٤

نفسهم سيكونون من جند اإلسالم املخلص بل من قادته كعمر بن اخلطاب مثًال.  هم 

ورمبــا كـــان ذلـــك أيًضــا لقلـــة عـــدد املســلمني حينئـــذ واحنصـــارهم يف مكــة وحـــدها قـــد تنتهـــي  )٥

موعة املسلمة القليلة ويبقى الشــرك وال يقــوم لإلســالم يف األرض املعركة احمل دودة إىل قتل ا

 نظام وال منهج.

  إن هذه االعتبارات كلهــا كانــت بعــض مــا اقتضــت حكمــة هللا، وبعــد تربيــة وإعــداد العصــبة املؤمنــة

إلذن يف القتال حي نما يتهيأ لــه على مالمح التكوين األوىل كما ذكر وظلوا يف انتظار أمر القيادة 

إليهــا فلــم ينتظــر عشــرات األعــوام ليتــوفر  يســعي النــيب الــيت كــان اجلو املناسب والبيئة املناســبة 

يب وأمــي هــو  ــل حتــرك  ــاخ.. ب ــل العوائــق.. يبحــث عــن قاعــدة انطــالق جديــدة..  هــذا املن يزي

دة الصــلبة يطلب النصرة.. يتحني الفرصة.. حيمــي الــدعوة.. ينطلــق هــو ومــن معــه مــن أفــراد القاعــ

األوىل من الواقع املسدود إىل أرض هللا الواسعة، فأرســل كمــا ذكــر مــن قبــل جمموعــة مــن الســابقني 

                                                             
  )١٥٨/ ١انظر: السرية النبوية الصحيحة () ١(



 
  - ٢٨١  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ملائــة مــن قوتــه األساســية إليهــا  األولــني مــن املهــاجرين إىل قاعــدة انطــالق جديــدة فأرســل ســبعني 

ــاز  ــوكة فاحنـ ــؤمنني يبحـــث عـــن املنعـــة والشـ ـــة معـــه مـــن املـ ــار وانطلـــق هـــو والنســـبة الباقي إىل األنصـ

ــه  ــفهم، وصــــارت قوتــ ــد صــ ـــار ووحــ ــاجرين واألنصـ ــى بــــني املهــ ــل إىل املدينــــة وآخــ املســــلحني ووصــ

) حمارب (ألًفا ومخسمائة رجل من املسلمني) وفًقا للتعداد اإلحصائي لســكان ١٥٠٠األساسية: (

ة وأرســل فعقــد األلويــ )١(يف الســنة األوىل مــن اهلجــرة املدينة واملقــاتلني فــيهم والــذي طلبــه النــيب 

ــا وتتغلــب علــى  الســرا كــي تســتقر الدولــة املســلمة الناشــئة وتثبــت دعائمهــا وتزيــل مــا يهــدد كيا

ــا وتســتعد للفتوحــات املرتقبــة والــيت مــا فتــئ النــيب  ــا أصــحابه بــني  أعــدائها املرتبصــني  يبشــر 

ر مــن اهلجــرة بزمــام املبــادرة فأرســل أول ســرية علــى رأس ســبعة أشــه الفينة واألخرى وبدأ النيب 

ــواء عقــده  ــد املطلــب فكــان أول ل ــة خليــة حنــل  .)٢(كانــت ســرية محــزة بــن عب مث صــارت املدين

هـــ يف خــط ومســار واضــح  ٢لتنطلق منها أربعة ســرا وأربعــة غــزوات قبــل غــزوة بــدر الكــربى عــام 

يــئ القاعــدة الواســعة نســبًيا يف املدينــة لتحمــي هــذا اخلــط اجلهــادي بــل  إن وحركــة مدروســة بعــد 

اختيــار املدينــة نفســها كــان اختيــارًا علــى أســس عســكرية ملــا متتــاز بــه مــن حتصــن طبيعــي حــريب ال 

تزامحهــا يف ذلــك مدينــة قريبــة يف اجلزيــرة كمــا يقــول ابــن إســحاق: "كــان أحــد جــانيب املدينــة عــورة 

لبنيان والنخيل ال يــتمكن العــدو منهــا" كشــوفة والناحيــة الوحيــدة امل  .)٣(وسائر جوانبها مشككة 

خلنــدق ســنة مخســة يف غــزوة األحــزاب وكانــت  هي املنطقة الشمالية واليت حصــنها رســول هللا 

شــجار النخيــل الكثيفــة ال ميــر منهــا جــيش نظــامي بســبب ضــيقها وكانــت  اجلهات األخرى حماطة 

فســاد النظــام العســكري ومنعــه مــن التقــدم إن احلركــة يف هــذا  .)٤(خفارات عسكرية صــغرية كافيــة 

ذن هللا ا خــر لتملــك القــدرة حلمايتــه إذا انطلــق  لقتــال فقــط والــذي  ملســار ظلــت تنتظــر األمــر 

لقتال هذا املعىن للصــحابة املشــتاقني لقتــال أعــداء  وهو ما جعل النيب  يكرر قبل جميء األمر 

ر يريــدون وإقامــة (ال إلــه إال هللا) يف دنيــا النــاس... فاملهــاجرين متحفــزين واألنصــا هللا ورســوله 
                                                             

  انظر: السرية النبوية للصاليب.) ١(
  ٣٢٩احلركي للسرية ملنري الغضبان: صانظر: املنهج ) ٢(
  ، وقد اختلف العلماء هل كانت سرية عبيدة هي أول سرية أم سرية محزة. ٣١٧انظر السرية النبوية للصاليب: ص) ٣(
ئق السياسية، محيد هللا، ص) ٤( نقًال عن كتاب السرية النبوية عرض وقائع وحتليل وأحداث للدكتور الصاليب،  ٦٥انظر الو

  ٤٤١ص



  - ٢٨٢  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

وامليثــاق الــذي أخــذوه علــى أنفســهم فكانــت رغبــتهم مبكــًرا أن مييلــوا  الوفاء ببيعتهم مع النــيب 

على أهل مىن مبكًرا منذ السنة الثانية عشر من البعثة قبل اهلجرة وقت البيعــة فقــالوا: "منيــل علــى 

سيافنا ورسول هللا  ﴿ُأِذَن جــاء اإلذن يقول: "مل أؤمــر بــذلك"... حــىت صــدر األمــر و  أهل مىن 

ََّ َعلَــى َنْصــرِِهْم َلَقــِديٌر﴾[ َنـَُّهــْم ُظِلُمــوا َوِإنَّ ا ِ ... مث تــدرج ليبــدأ بقتــال ]٣٩احلج: ِللَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن 

ــبُّ اْلمُ املعتــدين  ََّ َال حيُِ ــُدوا ِإنَّ ا َِّ الَّــِذيَن يـَُقــاتُِلوَنُكْم َوَال تـَْعَت ــاتُِلوا ِيف َســِبيِل ا ــِديَن﴾[﴿َوَق البقرة: ْعَت

ــة  ]١٩٠ ـــرض قتـــــال املشــــركني كافــ ــل لفـ ـــىت وصــ ـــاتُِلوَنُكْم  وَ ﴿حـ ــا يـَُقــ ــ ــًة َكَم ــرِِكَني َكافـَّـ ــاتُِلوا اْلُمْشـــ ــ َق

، وهذه هي النصوص النهائية املستقرة واألصلية يف طبيعة هذا الــدين.. جــاء ]٣٦التوبة: َكافًَّة﴾[

ملكهــا واجلاهزيــة هلــا صــارت واجبــة ومــا ال األمر وصار واجًبا مىت توافرت القــدرة وصــار الســعي لت

ــه الواجــب فهــو واجــب..  ــتم إال ب ــاثـَُهْم ي ُ اْنِبَع َّ ــرَِه ا ــُه ُعــدًَّة َوَلِكــْن َك ــْو َأرَاُدوا اْخلُــُروَج َألَعــدُّوا َل ﴿َوَل

ــَع اْلَقاِعِديَن﴾[ ـــُدوا َمـ ُع ـــَل اقـْ ــبََّطُهْم َوِقي ـــة: فـَثـَـ ــا واضـــًحا  ]٤٦التوب ائيًـ ـــال  لقت ــر  ــول صـــار األمـ يقـ

ــول  ـــه إال هللا فـــإذا قـــالوا ال إلــــه إال هللا «: (ملسو هيلع هللا ىلص) الرسـ ــوا: ال إل ــىت يقولـ ـــاس حـ ـــل الن ُأمـــرت أن أقات

م على هللا  .)١(»عصموا مين دماؤهم وأمواهلم إال حبقها وحسا

 وهكذا كان التنفيذ الفوري هلذا األمر اإلهلي وصار ماضًيا إىل يوم القيامة هو خط النــيب 

ــم املعــارك: بــدر إل حلــوادث وهــو خيــوض  قامــة دولــة اإلســالم األوىل فــانطلق يــريب القاعــدة الصــلبة 

ــة  لتزكيـــ ــــة  ــــة عملي ـــران.. تربي ـــن آل عمــ ت مـ ــال وآ ــوريت األنفــ ـــزول ســ ــر وهزميــــة.. نــ ـــد... نصــ وُأحـ

هيل القاعدة الصلبة: اخلنــدق واحلديبيــة. . والتمحيص مث استمر اخلط اجلهادي مع استمرار نضج و

م.. ســوريت األحــزاب والفــتح.. واســتمر النــيب  يزيــل العوائــق والســدود حنــو حتريــر  زلزلة وانضــباط 

ــة  اإلنســان يف كــل األرض مــن ســلطان الطواغيــت ومــن العبوديــة لغــري هللا لتســتقبل دعــوة هللا يف محاي

القاعــدة الصــلبة القوة فأجلى اليهود من املدينة: يهود بنو قينقاع والنضــري وبنــو قريظــة.. حــىت بلغــت 

ين واإلمياين وذلك يوم بيعة الشجرة عام ( هـ) وكــانوا: (ألــف ومخســمائة) جماهــًدا  ٦ذروة املستوى الر

بقولــه: "أنــتم اليــوم  ــم صــاروا خــري أهــل األرض حــني صــرح هلــم بــذلك  مؤمنًــا بشــرهم النــيب 

                                                             
  رواه مسلم عن جابر بن عبد هللا) ١(



 
  - ٢٨٣  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

لتمكــني لــدين .)١(خري أهل األرض" هللا يف األرض، وجــاء الفــتح  فأصبحت القاعدة الصــلبة األمينــة 

ملهــاجري  هـــ) متزامنًــا مــع إرســال النــيب  ٧تلو الفــتح نعمــة مــن هللا وفضــًال فكــان فــتح خيــرب عــام (

ـــا،  احلبشـــة لالنضـــمام إىل خـــط هــــ) مبثابـــة:  ٨مث كـــان فـــتح مكـــة عـــام (دولـــة اإلســـالم املســـتقرة أركا

وامــه: (عشــرة آالف) مقاتــل مســلم مــنهم فتحهــا جــيش ق لــدين اإلســالم يف اجلزيــرة العربيــة،التمكــني 

.. رجــال القاعــدة الصــلبة (ملسو هيلع هللا ىلص) (ألف ومخسمائة) هم الكتيبــة اخلضــراء.. الصــفوة األوىل حــول النــيب 

املزكــاة املطهــرة.. وسنوضــح هــذا املســار النبــوي يف شــكل خريطــة ذهنيــة نعرضــها لتبســيط حركــة هــذا 

ذن هللا ونرفقها هنا يف خ   تام هذه الفقرة.املسار 

  هــذا هــو املســار الــذي أقــام بــه النــيب  دولــة اإلســالم، ذكــر ابــن النحــاس يف كتابــه أن النــيب 

مســار واحــد  جهاديــة،وأرســل ســتة ومخســون ســرية  )٢( (سبًعا وعشرين غــزوة) الشريفةغزى بنفسه 

.. مســار واحــد تؤيــده الســنن الشــرعية ك ســنة التــدافع.. يف املنهج القرآين حىت يكون الدين كله 

مسار واحد أيدته الطريقة النبوية يف إقامة الدولة األوىل.. مسار واحد اتفق مع الســنن الكونيــة يف 

ً كانــت قيمهــا ودينهــا.. مســار واحــد تؤيــده حركــة التــاريخ املتكــررة َمــن ســلكه  إقامة الدول عامًة أ

اذج اليت أخذت به واتبعتــه وصل إىل مراده، ومن سلك غريه ظل يدور يف حلقة مفرغة.. ومن النم

بدأت بتكــوين قاعــدة صــلبة بــدأ بســبعة أفــراد  )فحصلت على نفس النتيجة منوذج (دولة املرابطني

ســني علــى مــنهج النــيب  ــن  هــم الشــيخ عبــد هللا ب ــر الســنغال حــىت  فقــط ر ــرة علــى  يف جزي

م على مالمح التكوين األوىل ل لعقيدة اخلالصة  عــز وصلوا يف (أربع) سنني إىل: ألف مسلم كو

م إىل القبائل حوهلم واليت كانت يف بدٍع وضالالت وإعراض عــن تطبيــق شــرع هللا  وجل، مث توجه 

م للعـــودة إىل مـــنهج اإلســـالم وشـــرعه مث بـــدئوا يف اختـــاذهم خـــط  نـــذارهم ودعـــو وحتكيمـــه فقـــام 

ــم مــن عــام ( يف مثــان وعشــرين ســنة هـــ) حــىت وصــلوا  ٤٤٠اجلهــاد حــىت أخضــعوا القبائــل احمليطــة 

ــًدا يف عــام ( ـــ) فتحــوا أكثــر مــن مخســة دول كاملــة وهــي: الســنغال وموريتانيــا  ٤٦٨فقــط وحتدي هـ

                                                             
  فتح) ٤٤٣/ ٧أخرجه البخاري يف كتاب املغازي () ١(
  ١٨٩/ ٤نقًال عن السرية النبوية البن هشام: ) ٢(



  - ٢٨٤  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

واملغرب واجلزائر وتــونس كلهــا ختضــع لرايــة دولــة املــرابطني وعلــى رأس هــذه الــدول أمريهــا: يوســف 

شفني ومعه جيش قوامه: مائة ألف فارس  .)١(بن 

  ليت قام عليها منهج قيادة البشريةختاًما للقاعدة الثانية ا

  ..هذا هو الطريق.. هذا هو الصراط املستقيم.. هذا هو احلق املبني الذي هدتنا إليه ســورة البقــرة

خطوات واضحة.. مالمح بينة.. سنن متكررة.. وال عذر بعد هــذه البينــات الســاطعات لالحنــراف 

يـــة.. أو دعـــوى الرتبيـــة اهلادئـــة عـــن هـــذا املســـار حتـــت أي دعـــوى ســـواء كانـــت عـــدم وجـــود اجلاهز 

الطويلة أوًال.. هذا كله خيالف منهج هللا القومي وطبيعة هذا الدين ومربرات اجلهاد وبواعثه.. وســنة 

ــعي  ــق النبـــوي.. وهـــذا كلـــه هـــو الواجـــب ويتحـــتم السـ ـــة والطريـ ـــدافع الشـــرعية والســـنن الكوني الت

حلــة الغــرس والتكــوين األوىل والتأهيــل للجاهزية ومتلــك القــدرة: قاعــدة صــلبة مزكــاة مطهــرة متــر مبر 

ــاجر إليهــا إذا انســدت احلــواجز أمامهــا.. مث تنطلــق  العقــدي مث تنحــاز إىل منعــة وشــوكة مؤهلــة.. 

ذنــه وفضــله  ُتزكى وُترىب حلوادث حىت يكتب هللا عــز وجــل  يف خضم املعارك.. تتمحص وتنضج 

 أمناء على إقامة دينه يف األرض... النصر هلا والتمكني لدينه ملا يصريوا خالصني له وحده

سم نيب الرمحة دمحم    القتال!!تعرف بسورة  أال يكفيك أن السورة الوحيدة اليت مسيت 

 ذا  البقرة؟التفصيل يف معرض احلديث عن سورة  ولكن ملاذا عرض مالمح السرية النبوية 

يف مــنهج هللا لتحقيــق مهمــة  تبــاعواإلجابة: هي أن سورة (البقرة) جاءت ببيــان احلــق الواجــب اال 

األمة املسلمة (إقامة الدين يف دنيا الناس) "الوحدة املوضوعية لسلســلة الســبع الطَّــَول"، جــاءت 

ســورة البقــرة لتبــني الرشــد مــن الغــي كــي تــنهض هــذه األمــة املســلمة وتتــوىل زمــام قيــادة البشــرية 

 "الوحدة املوضوعية لسورة البقرة".

شــأنه تبيــني احلــق يف طريــق وإقامــة هــذا الــدين وتوضــحيه يف نصــاعة فكان لزاًما عرض كل مــا هــو  

مــة ودون أدىن ريــب أو شــك.. عرًضــا إمجاليًــا كشــأن ســورة البقــرة الــيت أمجلــت خــط بيــان احلــق 

ذن هللا يف  قي سور السلسلة األوىل حىت سورة التوبة، مث تصري رحلتنا  واهلداية إليه، مث تفصله 

                                                             
  ٣٩١: ٣٨١قصة األندلس من الفتح إىل السقوط، د. راغب السرجاين، ص) ١(



 
  - ٢٨٥  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــة هلــذه املهمــة الشــاقة بعــد إقــرار عــرض املــنهج احلركــي للقــر  آن ببيــان املــؤهالت والركــائز الالزم

معاملها وبيان مالحمها والتكليف حبملها على بينة وبصرية.. يسري بنــا هــذا املــنهج احلركــي للقــرآن 

ــا صــنع هللا عــز وجــل الــذي  ين متصلة حلقاتــه ال تــرى فيهــا فطــور وال شــقوق إ يف خط معجز ر

تـــه يف أحكـــم ترتيـــب وأعظـــم تبويـــب ونســـأله ســـبحانه وتعـــاىل أتقـــن كـــل شـــيء، ورتـــب كت ابـــه وآ

 التوفيق يف عرضه والقبول يف تقدميه والنجاة يف الدنيا واآلخرة.

ــج النــيب   ـ وطريقــه، وهــو الشــطر الثــاين يف (ملسو هيلع هللا ىلص) كما أن عرض مالمح الســرية النبويــة فيــه بيــان 

لطــاغوت، وبــراءة شهادة التوحيد (وأن حممــًدا رســول هللا ، وكفــر  ) فكمــا أن التوحيــد: إميــان 

م، هــو أيًضــا  وطريقــه. ومــن هنــا بينــا بفضــل هللا يف ســورة  منهجــه  اتبــاعمن املشركني ومعبودا

يت ســورة (آل عمــران) لتحــث  (البقرة)... منهجه  وطريقه بوضوح إلقامــة دولــة اإلســالم، مث 

َُّ﴾[يقــه وعدم خمالفــة طر  ه اتباععلى ضرورة  ََّ فَــاتَِّبُعوِين ُحيْبِــْبُكُم ا ــُتْم حتُِبُّــوَن ا آل ﴿قُــْل ِإْن ُكنـْ

﴿َوَمـــْن ، قـــال تعـــاىل: (ملسو هيلع هللا ىلص) ، مث جتـــئ ســـورة (النســـاء) لتحـــذر مـــن خمالفـــة منهجـــه ]٣١عمـــران: 

ــَوىلَّ َوُنْصــِلِه َجَهــنََّم ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيََّ لَُه اْهلَُدى َويـَتَِّبْع َغيْـ  َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَني نـَُولِِّه َمــا تـَ

ََّ َال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمــْن ُيْشــِرْك ١١٥َوَساَءْت َمِصريًا ( ) ِإنَّ ا

َِّ فـََقْد َضلَّ َضَالًال بَِعيًدا﴾[  .]١١٦-١١٥النساء: ِ

حلــق بعــد معرفتــه، ويف   ه اتباعــوالذي يشــغلنا يف احلقيقــة.. هــل حنــن جــادين كمســلمني يف اجلهــر 

ونقــول للحــق الــذي أراده يف منهجــه وشــرعه: العلــيم احلكــيم بعــد بيانــه لنــا؟ هــل نســتجيب لربنــا 

لباطل بعــد بيانــه ونقــول:  "مسعنا وأطعنا"؟ أم نفعل كبين إسرائيل فنكتم احلق بعد معرفته ونلبسه 

َلُفــوا "مسعنا وعصينا"؟! نسأل هللا عز وجل أن يهدينا إىل احلق  َُّ الَّــِذيَن َآَمنُــوا ِلَمــا اْختـَ ﴿فـََهَدى ا

َُّ يـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴾[ ِِْذنِِه َوا  .]٢١٣البقرة: ِفيِه ِمَن اْحلَقِّ 

ذن هللا بوضــع: اخلريطــة الذه  نيــة الــيت توضــح املســار النبــوي يف إقامــة دولــة اإلســالم ونقــوم هنــا 

ــا عــرض القاعــدة الــيت قــام عليهــا مــنهج قيــادة البشــرية: "قاعــدة اجلهــاد يف ســبيل  األوىل.. خنــتم 

 هللا".

  



  - ٢٨٦  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

  

 



 
  - ٢٨٧  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 

ــا بف ضــل ها قد قاربت سورة البقرة على االنتهاء.. وإ على فراقهــا حملزنــون.. فقــد ارتبطنــا 

مــل... ســيفتح هللا عــز  هللا حق االرتباط.. وأنت اآلن اذهب وقم بتالوة سورة البقــرة ولكــن بتــدبر و

وجل لك خري من ذلك كله.. وجتد مذاقًا خمتلًفا.. مث اســأل نفســك: هــل أحببــت أخــي الكــرمي ســورة 

 أصــحاب  البقرة أكثر من ذي قبل؟ هل صار بينك وبني سورة البقرة أُنــس وألفــة؟ هــل ســيقال لنــا:

ا؟ أعرفت اجتــاه خطوطهــا  ا يف كثر ا؟ "تلك هي سورة البقرة.. أرأيت وحد سورة البقرة أو نتنادى 

ا من غري مالط ميسكها، وارتفعت مساؤها بغري عمد تســندها،   يف لوحتها؟ أرأيت كيف التحمت لبنا

النفــوس ومزكيهــا، ومنــور كل جزء فيها قد أخذ مكانه املقسوم، وفًقا خلــط جــامع مرســوم، رمســه مــريب 

  .)١(العقول وهاديها، ومرشد األرواح وحاديها"

يت إىل خواتيم سورة البقرة والسؤال.. هــل اســتجاب أحــُد◌ُ  للهــدى الــذي جــاء يف ســورة  واآلن 

 -الــذي ال ريــب فيــه -أول الســورة علــى وعــد كــرمي ملــن ســيؤمن ويتبــع احلــق الواضــحأطلعتنــا البقرة؟ 

ــم أهــل اهلــدى والفــالح.. فهــل ظهــر هــؤالء املؤمنــون الصــادقون والذي جــاء يف بيــان شــايف ، وعــٌد 

م..   املستجيبون لر

  واآلن إىل خواتيم السورة.. نرى جزاء من امتثل وانقاد لربه وأوامره وشرعه..

  :وامسع لقول د. عبد هللا دراز عن خواتيم السورة 

  "وهكذا سيكون مقطع السورة اآلخري:

ــ .١ ْعَنــا .... ﴿َآَمــَن الرَُّســوُل ِمبَــا أُنْــِزَل ِإَلْيــِه ِمــْن رَبِّــِه َواْلُمْؤِمُنــوَن﴾ا: بالًغــا عــن جنــاح دعو ﴿َوقَــاُلوا مسَِ

 .َوَأَطْعَنا﴾

َها َما اْكَتَسَبْت﴾ها: اتباعوفاء بوعدها لكل نفس بذلت وسعها يف  .٢  .﴿َهلَا َما َكَسَبْت َوَعَليـْ

ن. فليبســطوا إًذا أكفهــم مبتهلــني: "ربنــا.. فتًحــا لبــاب األمــل علــى مصــراعيه أمــام هــؤالء املهتــدي .٣

َ فَاْنُصْرَ َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن﴾ربنا.. ربنا   .﴿أَْنَت َمْوَال

                                                             
  ، بتصرف يسري٢١٧النبأ العظيم، د. دمحم عبد هللا دراز، ص) ١(



  - ٢٨٨  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

 م املنقادون لشرعه املطيعون ألوامره.. فماذا كان جزاؤهم؟  ظهر املؤمنون املستجيبون لر

ُفِســُكْم َأْو ُختُْفــوُه ﴿َوإِ روى اإلمام أمحد عن ابن عباس قال: ملــا نزلــت هــذه اآليــة:   ْبــُدوا َمــا ِيف أَنـْ ْن تـُ

م منها شيء ، قال: فقال رسول هللا  ُحيَاِسْبُكْم ِبِه﴾ : "قولوا: مسعنــا وأطعنــا (ملسو هيلع هللا ىلص) قال: دخل قلو

م، فأنزل هللا:  ِمــْن رَبِّــِه َواْلُمْؤِمنُــوَن   ﴿َآَمَن الرَُّسوُل ِمبَــا أُنْــِزَل ِإلَْيــهِ وَسلَّمنا". فألقى هللا اإلميان يف قلو

ْعَنا وَ  َِّ َوَمَالِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه َال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلوا مسَِ ِ َأطَْعنَــا ُغْفَرانَــَك رَبـََّنــا ُكلٌّ َآَمَن 

َُّ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسعَ ٢٨٥َوِإلَْيَك اْلَمِصُري ( َهــا َمــا اْكَتَســَبْت رَبـَّنَــا ال ) ال ُيَكلُِّف ا َها َهلَا َما َكَســَبْت َوَعَليـْ

َنــا ِإْصــًرا َكَمــا َمحَْلتَــُه َعلَــى الَّــِذيَن ِمــْن قَـ  َ رَبـََّنا َوَال َحتِْمــْل َعَليـْ َ ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأ ْبِلَنــا رَبـَّنَــا َوَال تـَُؤاِخْذ

ـــِه َوا ــــا بِـ ــــَة لََن ـــا َال طَاَق ـــا َمـ ْلنَـ ـــْوِم ُحتَمِّ ــــى اْلَقـ َ َفاْنُصــــْرَ َعَل ـــْوَال ـــَت َمـ ــا َأنْـ ــ ــــا َواْرَمحَْن ــــْر َلَن ـــُف َعنَّــــا َواْغِف ْعـ

 .]٢٨٦-٢٨٥البقرة: اْلَكاِفرِيَن﴾[

 كرم وعظمة التأييد اإلهلي هلؤالء املؤمنني

  ..( ويف رواية مسلم عن ابن عباس: ملــا قــال املؤمنــون: (ربنــا ال تؤاخــذ إن نســينا أو أخطــأ

عــز وجــل: قــد فعلــت. قــالوا: (ربنــا وال حتمــل علينــا إصــًرا كمــا محلتــه علــى الــذين مــن قــال هللا 

 قبلنا) قال هللا عز وجل: قد فعلت.

  قالوا: (ربنا وال حتملنا ماال طاقة لنا به).

  قال هللا عز وجل: قد فعلت.

  قالوا: (واعف عنا وأغفر لنا وارمحنا أنت موال فانصر على القوم الكافرين).

  .)١( عز وجل: قد فعلتقال هللا

 .»قال هللا: نعم«قال:  ويف رواية مسلم عن أيب هريرة عن رسول هللا  

  ..وهكذا إن متسكت طليعة املؤمنني بصــراط هللا املســتقيم ودخلــت دائــرة عبوديتــه ســبحانه وتعــاىل

ييده ونصره وواليته.  أدخلها هللا عز وجل دائرة 

                                                             
  )٢٠٧٠) وأمحد يف مسنده (٤٧/ ١: مسلم (صحيح) ١(



 
  - ٢٨٩  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 

 ا: وذُِكر يف فضل خواتيم  سورة البقرة نفعنا هللا 

مــن قــرأ اآليتــني مــن آخــر ســورة «: (ملسو هيلع هللا ىلص) روى البخــاري عــن ابــن مســعود قــال: قــال رســول هللا  

 .)١(»البقرة يف ليلة كفتاه

أعطيــت خــواتيم ســورة البقــرة مــن  «: (ملسو هيلع هللا ىلص)  وروى اإلمــام أمحــد عــن أيب ذر قــال: قــال رســول هللا 

 .)٢(»العرش، مل يعطهن نيب قبليكنز حتت 

ا خامتة خاصة.. لسورة هلا فضل خاص.. أتذكر آية الكرسي؟ هــي هلــا أيًضــا شــأن خــاص:  إ

  "تقدس امللك عند ساق العرش" كما يف حديث مسلم الذي ذكر يف فضل آية الكرسي.

 

 يم ومنهجــه القــومي وهــدا هللا عــز ــذه النصــاعة الكاملــة عرضــت ســورة البقــرة صــراط هللا املســتق

ا إىل معرفة احلق املبني (قــد تبــني الرشــد مــن الغــي).. نعــم لقــد تبــني بفضــل هللا الرشــد مــن  وجل 

لرباهني الساطعة.. واســتقام املنســم فلــم يبــق ألحــد عــذر وال حجــة إذا  .)٣(الغي.. واتضح احلق 

ن الطريق احلق يف:  رده ومل يقبله.. 

 يف دنيا الناس. إقامة دين هللا 

 .طبيعة وظيفة االستخالف يف األرض 

 .مالمح مهمة قيادة البشرية مبنهج هللا 

 .أسس إعداد طليعة املؤمنني حلمل هذه املهمة 

﴿يـَْهِدي ِإَىل وهذا هو دور سورة البقرة بل دور القرآن كله: اهلداية إىل احلق إىل الطريق املستقيم:  -

ـــٍق ُمْســـتَ  ـــق ]٣٠األحقاف: ِقيٍم﴾[اْحلَـــقِّ َوِإَىل َطرِي ــرة توصـــيف معـــامل الطري .. فقـــط أمجلـــت ســـورة البقـ

ذن هللا بتفصيل ما أمجلته سورة البقرة.   وستقوم كل سورة من سور السلسلة األوىل للسبع الطَُّوَل 
                                                             

  )٢٢٢/ ١فتح) ومسلم ( ٨٢، ٩/٥٠صحيح: البخاري () ١(
  حليب) ١٠٨٠، ١٥١/ ٥صحيح: أمحد يف مسنده () ٢(
  استقام املنسم: أي تبني الطريق ووضح) ٣(



  - ٢٩٠  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

 ولقد ذُكر يف عرض سورة الفاحتة أن أركان الصراط املستقيم هي: 

 معرفة احلق. .١

 قصده وإرادته. .٢

 العمل مبقتضاه. .٣

 الدعوة إليه. .٤

 االستقامة والثبات عليه. .٥

 الصرب على األذى فيه. .٦

ذن هللا كــل مــن قــرأ ســورة البقــرة أن: يتبــع احلــق بعــد معرفتــه..   مبقتضــاه..  والعمــللــذلك نــدعو 

وأن ال يكتم احلق، ويقوم حبسن الدعوة إليه.. يف رفق وشفقة فقــد يهتــدي العبــُد إىل احلــق ولكــن 

ا ينفر الناس من هذا احلق املبــني.. ولنتــذكر كيــف كنــا قبــل هدايــة هللا ُيسئ عرضه والدعوة إليه مم

ُ َعَلْيُكْم﴾[لنا  َّ ْبُل َفَمنَّ ا ُتْم ِمْن قـَ  ]٩٤النساء: ﴿َكَذِلَك ُكنـْ

ولكن كيف نثبت على هذا احلق بعد معرفته؟ كيف نســتقم علــى تكاليفــه؟ كيــف ال ننحــرف عنــه  

لعــروة بعد اهلداية إليه؟ كيف نواجه الشبهات ا ليت ستقابلنا لتبعد عن احلــق؟ كيــف نستمســك 

 الوثقى؟

ذن هللا هو مقصود سورة (آل عمران) واليت جــاءت تلــي ســورة (البقــرة)   إن إجابة هذه األسئلة 

 يف ترتيب القرآن الكرمي لتعيننا بعون هللا وتوفيقه على:

  (الثبات على احلق)

 

مانــة االســتخالف يف األرض ومهمــة قيــادة البشــرية كلفت سورة (الب قرة) أمــة االســتخالف 

ــًة َوَســًطا ِلَتُكونُــوا ُشــَهَداَء َعلَــى النَّــاِس﴾[مبــنهج هللا عــز وجــل   ]١٤٣البقرة: ﴿وََكــَذِلَك َجَعْلنَــاُكْم أُمَّ

عطــاء منــوذج ألمــة مســتخلفة ســابقة وهــي بــين  إســرائيل ومهدت سورة (البقرة) هلذا التكليف اإلهلــي 

ـــا  ــاملني يف زما ــى العـ ـــيت فضـــلت علـ ــْيُكْم َوَأّينِ وال ـــُت َعلَــ َعْم ــِيت أَنـْ ـــَرائِيَل اذُْكـــُروا نِْعَمـــِيتَ الـَّ ﴿َ بَــــِين ِإْس



 
  - ٢٩١  -  البقرةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــاَلِمَني﴾[ ــى اْلَع ــْلُتُكْم َعَل ــم ]٤٧البقرة: َفضَّ ــة ر ــو إســرائيل فشــلوا يف مهمــتهم وخــانوا أمان ، ولكــن بن

َبـــاُءوا ِبَغَضـــٍب َعَلـــى َغَضـــٍب﴾[مي والتفضـــيل فاســـتحقوا اللعـــن والغضـــب بعـــد التكـــر   ]٩٠البقرة: ﴿فـَ

فُســـحبت مـــنهم املهمـــة وُأســـندت ألمـــة اإلســـالم، مث مهـــدت ســـورة (البقـــرة) تكليفهـــا ألمـــة اإلســـالم 

ـــة  ــروط اإلمامــ ــبتوضـــــيح شـــ ــَك ِللنَّـــ ــَأَمتَُّهنَّ قَـــــاَل ِإّينِ َجاِعلُـــ ــاٍت فَـــ ــُه ِبَكِلَمـــ ـــــَراِهيَم رَبُّـــ ــى ِإبـْ تَـلَـــ اِس ﴿َوِإِذ ابـْ

ـــا النهـــوض  ]١٢٤البقرة: ِإَماًمـــا﴾[ هيـــل الفئـــة املؤمنـــة املنـــوط  عـــداد و مث قامـــت ســـورة (البقـــرة) 

لصَّــْربِ َوالصَّــالِة﴾[لتنفيذ هــذه املهمــة الشــاقة  ِ مث وضــحت ســورة (البقــرة)  ]١٥٣البقرة: ﴿اْســَتِعيُنوا 

ـــْلِم َكافَّـــًة َوَال تـَتَِّبُعـــوا ﴿اْدُخلُـــشـــكل املـــنهج اإلهلـــي املطلـــوب إقامتـــه يف دنيـــا النـــاس وطبيعتـــه  وا ِيف السِّ

﴿َوقَــاتُِلوُهْم كما بينت هلم الطريق إلقامــة هــذا املــنهج يف األرض   ]٢٠٨البقرة: ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن﴾[

]﴾ َنــٌة َوَيُكــوَن الــدِّيُن َِِّ ، كمــا عــرفتهم أن معركــة أعــداء ديــن هللا مــن ]١٩٣البقــرة: َحــىتَّ َال َتُكــوَن ِفتـْ

﴿َوَال يـََزالُــوَن يـَُقــاتُِلوَنُكْم َحــىتَّ يـَــُردُّوُكْم هود والنصارى والطواغيت مع هذه األمة هــي معركــة عقيــدة الي

ــَتَطاُعوا﴾[ ــِنُكْم ِإِن اْســ ـــْن ِديـــ ـــالم أن ]٢١٧البقرة: َعـ ــة اإلســ ـــذكر أمـــ ـــورة (آل عمـــــران) تـ ، فأتـــــت سـ

داء مهمتهـــا  ــةٍ اصـــطفاءها وتكرميهـــا مرهـــون  ـــَر أُمَّـ ـــُتْم َخيـْ ــُروِف  ﴿ُكنـْ ْلَمْعـ ِ ـــُروَن  َُْم ــاِس  ـــْت ِللنَّـ ُأْخرَِج

]﴾ َِّ ِ َهْوَن َعِن اْلُمْنَكــِر َوتـُْؤِمنُــوَن  وأن هــذه اخلرييــة حلملهــم ديــن احلــق الــذي  ]١١٠آل عمــران: َوتـَنـْ

ْســَالُم﴾[أنزلــه هللا عــز وجــل  َِّ اْإلِ يَن ِعْنــَد ا ان) ، مث بيَّنــت ســورة (آل عمــر ]١٩آل عمــران: ﴿ِإنَّ الــدِّ

أن طريــق إقامــة مــنهج هللا يف األرض سيعرتضــه الكثــري مــن العقبــات لتثــين األمــة املســلمة عــن املضــي 

رة شــبهات ختلــط  قدًما يف طريقها يف هداية البشرية وتطبيق حاكمية هللا يف احلياة من هذه العقبــات إ

ُهْم لََفرِيًقـــا احلـــق والباطـــل و تســـبب هـــزات فكريـــة ألهـــل احلـــق  ــنـْ ــاِب ﴿َوِإنَّ ِمـ ْلِكتَـ ِ ُهْم  يـَْلـــُووَن َأْلِســـنَـتـَ

 َِّ َِّ َوَمــا ُهــَو ِمــْن ِعْنــِد ا َويـَُقولُــوَن  لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُهــَو ِمــَن اْلِكَتــاِب َويـَُقولُــوَن ُهــَو ِمــْن ِعْنــِد ا

َِّ اْلَكِذَب َوُهْم يـَْعَلُمــوَن﴾[ مواجهــة حججهــم  فعرضــت ســورة (آل عمــران) ]٧٨آل عمــران: َعَلى ا

حلوار املبين على العلم الراســخ  ﴿َ َأْهــَل اْلِكتَــاِب ِملَ ُحتَــاجُّوَن ِيف ِإبْـــَراِهيَم َوَمــا الباطلة وشبههم الزائفة 

ْجنِيُل ِإالَّ ِمْن بـَْعِدِه َأفَــَال تـَْعِقلُــوَن ( ــُتْم َهــُؤَالِء َحــاَجْجُتْم ِفيَمــ٦٥أُْنزَِلِت التـَّْورَاُة َواْإلِ ا َلُكــْم بِــِه ِعْلــٌم ) َهــا أَنـْ

ــُتْم َال تـَْعَلُمــوَن﴾[ َُّ يـَْعلَــُم َوأَنـْ كمــا   ]٦٦-٦٥آل عمــران: َفلِــَم ُحتَــاجُّوَن ِفيَمــا لَــْيَس َلُكــْم بِــِه ِعْلــٌم َوا

﴿َ أَيـَُّهــا حــذرت (آل عمــران) أمــة اإلســالم مــن التخلــي عــن احلــق بســبب هــذه الشــبهات الفكريــة 



  - ٢٩٢  -  البقرةسورة   آناملنهج احلركي للقر 

ــوا ِإْن ُتِطي ــَد ِإميَــاِنُكْم َكــاِفرِيَن﴾[الَّــِذيَن َآَمُن ــُردُّوُكْم بـَْع ــاَب يـَ ــوا اْلِكَت ــا ِمــَن الَّــِذيَن ُأوُت آل عمــران: ُعــوا َفرِيًق

َِّ وأن علــيهم االعتصــام بــدين هللا وكتابــه ضــمانة هلــم للثبــات علــى احلــق  ]١٠٠ ﴿َواْعَتِصــُموا ِحبَْبــِل ا

يًعا َوَال تـََفرَُّقوا﴾[ عقبات تربص أعــداء الــدين لُيجهــزوا علــى األمــة ، ومن هذه ال]١٠٣آل عمران: مجَِ

، لــذلك دعــت ســورة (آل عمــران) املــؤمنني للثبــات ميــدانًيا يف مواجهــة أعــداءهم  ْذ َمهَّــْت إِ ﴿عســكرً

ْليَـتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمنُــوَن﴾[ َِّ فـَ َُّ َوِليـُُّهَما َوَعَلى ا وحتــذرهم  ]١٢٢آل عمــران: َطائَِفَتاِن ِمْنُكْم َأْن تـَْفَشَال َوا

ُتْم من أسباب اهلزمية مثل التنازع واملعاصي وحب الــدنيا  ﴿َحــىتَّ ِإَذا َفِشــْلُتْم َوتـَنَــاَزْعُتْم ِيف اْألَْمــِر َوَعَصــيـْ

ــُد اْآلَِخــَرَة﴾[ ــْنُكْم َمــْن يُرِي َيا َوِم  ]١٥٢آل عمــران: ِمــْن بـَْعــِد َمــا َأرَاُكــْم َمــا حتُِبُّــوَن ِمــْنُكْم َمــْن يُرِيــُد الــدُّنـْ

لصــرب والتقــوى ووجهــت ــوا هم إىل موجبــات الثبــات والــيت مــن أمههــا التحلــي  ــى ِإْن َتْصــِربُوا َوتـَتـَُّق ﴿بـََل

ــْورِِهْم َهــَذا ُميْــِددُْكْم رَبُُّكــْم ِخبَْمَســِة َآَالٍف ِمــَن اْلَمَالِئَكــِة ُمَســوِِّمَني﴾[ َْتُــوُكْم ِمــْن فـَ  ]١٢٥آل عمــران: َو

ـــُر اهم وأيـــدهم وثبـــتهم ونصـــرهم  وأن هللا عـــز وجـــل إذا تـــوىل املـــؤمنني وقـــ َُّ َمـــْوَالُكْم َوُهـــَو َخيـْ ﴿بَـــِل ا

َُّ َفَال َغاِلَب َلُكــْم َوِإْن َخيْــُذْلُكْم َفَمــْن َذا ، قال تعاىل: ]١٥٠آل عمران: النَّاِصرِيَن﴾[ ﴿ِإْن يـَْنُصرُْكُم ا

ْليَـتَـوَكَِّل الْ  َِّ فـَ   .]١٦٠آل عمران: ُمْؤِمُنوَن﴾[الَِّذي يـَْنُصرُُكْم ِمْن بـَْعِدِه َوَعَلى ا

مت عــرض ســورة البقــرة و احلمــد والثنــاء اجلميــل وصــلى هللا علــى ســيد دمحم وآلــه وســلم 

  واحلمد  رب العاملني.
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 سورة آل عمران
 (الثبات على الحق أهم موجبات

  االصطفاء ألداء مهمة األمة)



 
  - ٢٩٥  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 وما توفيقي إال باهللا

 

َُّ َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو اْحلَيُّ اْلَقيُّوُم (١﴿امل ( ْحلـَـقِّ ُمَصــدِّقًا ٢) ا ِ ــَزَل ) نـَزََّل َعَلْيَك اْلِكتَــاَب  ِلَمــا بـَــْنيَ َيَديْــِه َوأَنـْ

ْجنِيَل ( ِت ٣التـَّْورَاَة َواْإلِ َ َِ   ) ِمْن قـَْبُل ُهًدى ِللنَّاِس َوَأنـَْزَل اْلُفْرقَاَن ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا 

َُّ َعزِيٌز ُذو اْنِتَقاٍم ( َِّ َهلُْم َعَذاٌب َشِديٌد َوا ََّ َال َخيَْفــى َعَلْيــِه ٤ا ــَماِء ) ِإنَّ ا َشــْيٌء ِيف اْألَْرِض َوَال ِيف السَّ

ــيُم (٥( ــُز اْحلَِك ــَو اْلَعزِي ــَه ِإالَّ ُه ــَف َيَشــاُء َال ِإَل ــَو الَّــِذي ُيَصــوِّرُُكْم ِيف اْألَْرَحــاِم َكْي ــَزَل ٦) ُه ــَو الَّــِذي أَنـْ ) ُه

ٌت ُحمَْكَمـــاٌت ُهـــنَّ أُمُّ اْلِكَتـــاِب َوُأَخـــُر مُ  َ ـــُه َآ ـــٌغ َعَلْيـــَك اْلِكتَـــاَب ِمْن َاٌت فَأَمَّـــا الَّـــِذيَن ِيف قـُُلـــوِِْم زَْي َتَشـــاِ

 َُّ نَـــِة َوابِْتغَـــاَء َِْويِلـــِه َوَمـــا يـَْعلَـــُم َْوِيلَـــُه ِإالَّ ا َوالرَّاِســـُخوَن ِيف اْلِعْلـــِم  فـَيَـتَِّبُعـــوَن َمـــا َتَشـــابََه ِمْنـــُه اْبِتغَـــاَء اْلِفتـْ

  بَِّنا َوَما يَذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلو اْألَْلَباِب﴾يـَُقوُلوَن َآَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَ 

  فضل سورة آل عمران

 ١(ذُكر ما ورد يف فضل آل عمران مع سورة البقرة: أول البقرة(.  

 

يـــذكر الشـــيخ ســـيد قطـــب رمحـــه هللا يف مقدمـــة تفســـريه لســـورة آل عمـــران: "كانـــت غـــزوة بـــدر  -

كتب هللا فيها النصر للمسلمني على قريش. وكان هــذا النصــر بظروفــه الــيت الكربى قد وقعت، و 

مت فيها واملالبسات اليت أحاطت به، تبدو فيــه رائحــة املعجــزة اخلارقــة ومــن مث اضــطر رجــل كعبــد 

ئه وكراهته هلــذا الــدين ونبيــه  (صــلى هللا هللا بن أيب بن سلول من عظماء اخلزرج أن ينزل عن كرب

للجماعــة املســلمة  -منافًقــا -يكبت حقده وحسده للرسول الكرمي، وأن ينضم وأن عليه وسلم)

 وبذلك وجدت بذرة النفاق يف املدينة.

  

                                                             
 البقرة  ) انظر: عرض سورة١(



  - ٢٩٦  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

 (الصف الداخلي) حقد وعداء معسكر املنافقني 

قد وجد هؤالء املنافقون حلفاء طبيعيني هلم يف اليهود الــذين كــانوا جيــدون يف أنفســهم مــن احلقــد  -

ديــًدا  (ملسو هيلع هللا ىلص) علــى اإلســالم ونــيب اإلســالم مثــل مــا جيــد املنــافقون بــل أشــد فقــد هــددهم اإلســالم 

نتصــار املســلمني يف  قــوً يف مكــانتهم بــني "األميــني" مــن العــرب يف املدينــة، وقــد غــص اليهــود 

بــدر، وارتفــع غليــان حقــدهم علــى اجلماعــة املســلمة، وانطلقــوا بكــل مــا ميلكــون مــن دس وكبــد 

مـــر حيـــاولون ت فتيـــت الصـــف اإلســـالمي، وإلقـــاء احلـــرية يف قلـــوب املســـلمني ونشـــر الشـــبهات و

م ويف أنفسهم على السواء.  والشكوك، يف عقيد

 (املشركون) حقد وعداء معسكر قريش 

كــذلك كــان املشــركون موتــورين مــن هــزميتهم يف بــدر، حيســبون يتهيئــون لــدفع هــذا اخلطــر املــاحق  -

م وعلــى مكــانتهم وعلــى وجــوده م. كــذلك يريــدون دفــع هــذا اخلطــر قبــل أن يصــبح علــى جتــار

 القضاء عليه مستحيًال.

 خلخلة يف الصف املسلم وتفاوت النضج الرتبوي 

ملدينة غري متناسق متاًما. ففيه الصــفوة املختــارة مــن  - كان الصف املسلم ما يزال يف أوائل نشأته 

 القاعدة الصلبة من السابقني األولني من املهاجرين واألنصار.

إلســـالم، واجلماعـــة وكـــ ذلك هنـــاك نفـــوس وشخصـــيات مل تنضـــح بعـــد وهـــم حـــديثو العهـــد 

املسلمة كلها مل تنل على العموم من التجارب الواقعية ما يســوي النتــوءات، ويوضــح حقيقــة منهجهــا 

 العملي وتكاليفه.

م وحــدها هــي وشــيجتهم الــيت ال وشــيجة  ن عقيــد ومل ينضــج يف نفــوس املســلمني الشــعور 

يث كان للمنافقني روابط عائلية وقبليــة مل تنفصــم بعــد، وكــان لليهــود ارتباطــات اقتصــادية مــع معها ح

  املسلمني...

نه ال بقاء لصلة إذا هي تعارضت مع العقيدة.   فلم ينضج يف نفوس املسلمني الشعور 

  



 
  - ٢٩٧  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 وقع نصر بدر على الصف املسلم  

ذلــك العــدد القليــل وهــم غــري مــزودين كان نصر بــدر يف الوقعــة األوىل الــيت يلتقــي فيهــا جنــد هللا  -

م وعتــادهم..  احلوال عتاد إال اليسري، جبند الشرك ذلك إىل  ةبعد فل الضــخم مــن قــريش يف عــد

 كان هذا النصر قدرًا من قدر هللا.

ندرك اليــوم طرفًــا مــن حكمتــه. ولعلــه كــان لتثبيــت الــدعوة الناشــئة وإلثبــات وجودهــا الفعلــي 

 د ذلك طريقها.على حمك املعركة، ولتأخذ بع

إنــه الشــأن الطبيعــي الــذي ال  -مــن هــذا النصــر -فأما املسلمون فلعلهم قد وقع يف نفوسهم

ملســـلمني؟ ألـــيس  شـــأن غـــريه. وأنـــه البـــد مالزمهـــم علـــى أي حـــال يف كـــل مراحـــل الطريـــق، أليســـوا 

لكافرين! لكافرين؟ وإذن فهو النصر ال حمالة حيثما التقى املسلمون    أعداؤهم 

ا  غري أن ذه الدرجة من البساطة، فلهــذه الســنة مقتضــيا سنة هللا يف النصر واهلزمية ليست 

املنهج، والتزام الطاعة والنظام، واليقظــة  اتباعيف تكوين النفوس، وتكوين الصفوف، وإعداد العدة، و 

  .)١(النفس وحلركات امليدان خللجات

 ت ســع يه لقيــام دولــة مســلمة مســتقرة.. لــذلك احتــاج الصــف املســلم يف هــذه املرحلــة ويف بــدا

  احتاج إىل:

التثبيــت علــى احلــق الــذي هــو علبــه وذلــك بــدحض الشــبهات ونفــي الشــكوك الــيت يلقيهــا أهــل  -

 الكتاب حول عقيدة التوحيد.

هم املســترتة ووســائلهم اخلطــرة وفضــح أحقــادهم علــى  - ــوا ــد املنــافقني وكشــف ن التحــذير مــن كي

 اإلسالم واملسلمني.

ـــل اليقظـــة أن املعر  - ــتدعي ضـــرورة التأهي ــا يسـ ــر ممـ ــكر الشـــرك والكفـ ـــة مـــع معسـ ـــت طويل كـــة الزال

 واجلاهزية يف جو املعركة املتصل.

                                                             
  ) يف ظالل القرآن، سيد قطب، تفسري سورة آل عمران١(



  - ٢٩٨  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

لتطهــري مــن آيــة  - تثبيتهم علــى التكــاليف املفروضــة حلمــل مهمــة قيــادة البشــرية يف األرض وذلــك 

نتوءات ظهرت من حب الدنيا أو حظــوظ الــنفس والتمســك بواشــجة العقيــدة ال واشــجة الصــلة 

 والقرابة.

 

 ) ت من ت أن اآل ) نزلــت يف احلــوار مــع وفــد نصــارى جنــران الــيمن الــذي ٨٣-١تذكر عدة روا

قـــدم املدينـــة يف الســـنة التاســـعة مـــن اهلجـــرة يف عـــام الوفـــود، ذكـــر ذلـــك دمحم بـــن إســـحاق ووافقـــه 

م النــيب  وطــرحهم لشــبهات النصــارى يف إدعــاء  ســى يف أمــر عي (ملسو هيلع هللا ىلص)الزهــري، وذلــك ملنــاظر

النبوة واإلهلية وذلك سبب نزول آية املباهلة ﴿َفَمْن َحاجََّك ِفيِه ِمْن بـَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فـَُقــْل 

َ َوِنَســاءَُكْم َوأَنْـُفَســَنا َوأَنـُْفَســُكْم مثَُّ  َناءَُكْم َوِنَساَء َ َوأَبـْ َناَء َِّ َعلَــى  تـََعاَلْوا َنْدُع َأبـْ َنْجَعــْل لَْعنَــَة ا َتِهــْل فـَ نـَبـْ

  بدفعهم اجلزية له. (ملسو هيلع هللا ىلص)]... وانتهى حوار وفد جنران مع النيب ٦١اْلَكاِذِبَني﴾[آل عمران: 

َ َأْهــَل  ت بســبب ورود اآليــة ﴿قُــْل  غري أن ابن كثري أورد احتماالت أخرى لنــزول هــذه اآل

َنُكْم﴾[آل عمران: اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا إِ  َنا َوبـَيـْ نـَ  ].٦٤َىل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ

ــا الرســول  هرقــل عظــيم الــروم كمــا روى البخــاري عــن أيب ســفيان، يف  (ملسو هيلع هللا ىلص)حيــث خاطــب 

  قصته حني دخل على هرقل، وهذه القصة كانت بعد احلديبية وقبل الفتح.

 نه:ومن هذه االحتماالت اليت أوردها ابن كثري أ  

) وقــول ابــن إســحاق إىل ٦٤حيتمل أن صدر ســورة (آل عمــران) نــزل يف وفــد جنــران حــىت اآليــة ( -

 "بضع ومثانني آية" غري دقيق لداللة حديث أيب سفيان.

عن املباهلة ال علــى وجــه  مصاحلةحيتمل أن يكون وفد جنران كان قبل احلديبية وأن الذي دفعوه  -

 .)١(اجلزية

 ت مــن (زة درو ويــرى األســتاذ دمحم عــ ) مــن ســورة آل عمــران يف ٨٣-١زة أن "احتمــال نــزول اآل

حتمال هو أن: الوفد قدم قبل احلديبية فإذا صح هذا صح ذلك، أمــا  وفد نصارى جنران متعلق 
                                                             

لد األول، ص -عمدة التفسري -) خمتصر تفسري ابن كثري١(   ٣٣٨حتقيق أمحد شاكر، ا



 
  - ٢٩٩  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ت اليت تتحدث عن قــدوم وفــد جنــران عــام الوفــود يف الســنة التاســعة، فإننــا جنــد  إذا اعتمد الروا

ت ومناسبة وفد جنران" أنفسنا مضطرين للفصل بني هذه  .)١(اآل

  ت نزلت مبكرة يف السنوات األوىل للهجــرة لذلك يرجح الشيخ سيد قطب رمحه هللا أن هذه اآل

ا غري مقيــدة حبــادث وفــد جنــران يف الســنة التاســعة والــيت كــان اإلســالم قــد انتهــى إىل درجــة مــن  وأ

يت ختطب وده أو تعرض ال ت القوة والشهرة جعل هذه الوفود  تعاهد معه، بينمــا طبيعــة هــذه اآل

ـــا زعزعـــة العقيـــدة يف الصـــف  يف نفيهـــا لشـــبهات أهـــل الكتـــاب ودحضـــها حلججهـــم الـــيت أرادوا 

شــئة. وكــان لدســائس  ادلــة كانــت يف اجلماعــة املســلمة بعــد  املســلم، حيــث أن جــوهر احلجــج وا

ن لليهــود وجــود بعــد إجالءهــم مــن بينمــا مل يكــ )٢(ا أو يف ســلوكهااليهود وغريهم أثر شديد يف كيا

 هـ.٧املدينة مث انتهاًء بفتح خيرب عام 

 ) ت من ت على هزمية املسلمني، ١٧٩: ١٢١بينما اآل ) نزلت يف أعقاب غزوة ُأحد، تعلق اآل

 مع بيان أسباب هذه اهلزمية.

ت األوىل مــن صــدر آل عمــران واخلاصــة بشــبهات النصــارى وحججهــم فيمــا   مث رتبــت هــذه اآل

ت الــيت نزلــت منجمــة، ووضــعت مجيًعــا يف  تعلق بعيسى ي قــي اآل ت غــزوة أحــد مــع  مع آ

مر  لية لسورة (البقرة) يف الرتتيب النهائي للمصحف، وكل ذلك  سورة (آل عمران) مث وضعت 

 توقيفي من هللا عز وجل.

ت ســورة (آل عمــران)؟ ومــا هــي الوحــدة املوضــوعية الــيت  جتمــع أوهلــا  فمــا هــي خطــوات ارتبــاط آ

ل عمران؟  وآخرها؟ وما داللة تسمية السورة 

  

  

  

 

                                                             
  ) كتاب: سرية الرسول صورة مقتبسة من القرآن الكرمي، دمحم عزة دروزة١(
  .١/٣٥٢) يف ظالل القرآن، سيد قطب، تفسري سورة آل عمران ، ٢(



  - ٣٠٠  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

 

 يف البداية من هم (آل عمران)؟  

لصــالح والتقــوى والعبــادة والزهــادة والطهــر علــى عكــس  - بيــت مــن بيــوت بــين إســرائيل معــروف 

والــيت عرضــت يف ســورة (البقــرة)، وصــالح هــذا  الصــفات املذمومــة الــيت ظهــرت يف بــين إســرائيل،

 البيت يدل أن بين إسرائيل ليسوا سواء.

عمران هو: عامل جليل شهري من علماء بين إسرائيل، وامرأته امسها: ِحنَّة بنت فــاقود وهــي ســيدة   -

 كرمية صاحلة.

يعلــم هللا عــز اصطفى هللا عز وجل هذه العائلة الكرمية واختارها ألمر عظيم يف البشرية كلهــا، ملــا  -

وجل من أهليتهم هلذا االصطفاء وهذا األمر العظيم هو: أن يوجد منها عبــد هللا ورســوله عيســى 

أحد أويل العزم اخلمسة العظام من الرسل وآخر أنبياء بــين إســرائيل وخلقــه هللا عــز  بن مرمي 

ية خارقة  لعيســى مــن تدل على عظيم قدرة هللا عــز وجــل (ولنجعلــه آيــة للنــاس) خبلــق هللا وجل 

أنثى بال ذكر فسبحانه وتعاىل نوع يف خلقه، فخلق آدم مــن غــري ذكــر وال أنثــى وخلــق حــواء مــن 

ذكر بال أنثى، وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إال عيسى فإنه خلقــه مــن أنثــى بــال ذكــر، فتمــت 

َمــا َيَشــاُء ِإَذا  القسمة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، فال إله غريه وال رب سواه ﴿َخيُْلقُ 

َا يـَُقوُل َلُه ُكْن فـََيُكوُن﴾[آل عمران:   ].٤٧َقَضى َأْمًرا َفِإمنَّ

  لولــد، فاســتجاب وامرأت عمران مل يكن هلا ولد وال حتمــل فاشــتهت الولــد فــدعت هللا أن يرزقهــا 

جلنــني يتحــرك يف داخلهــا، أرادت أن تشــكر هللا عــز وجــل  ــدعائها فلمــا أحســت  هللا عــز وجــل ل

فنذرت ما يف بطنها خالًصــا حمــررًا  عــز وجــل مفرًغــا لعبادتــه وخلدمــة بيتــه املقــدس وكــانوا يتقربــون 

﴾[آل عمران:بذلك ﴿َربِّ ِإّينِ َنَذْرُت َلَك َما ِيف َبْطِين ُحمَرَّرً  ] فلما وضعتها وكانت ٣٥ا فـَتَـَقبَّْل ِمينِّ

ا أنثى فسمتها: (مرمي)  تنتظر ولًدا ذكًرا لتحمل أعباء مهمة النذر خلدمة املسجد األقصى، فوجد

لعربية، مث دعت أم مرمي هللا عز وجل أن يتقبلها منها وييســر هلــا أســباب القبــول  وتعين: (العابدة) 

لصاحلني من عباده، فلما مــات أبوهــا وصــارت يتيمــة، قــدر هللا عــز وجــل أن يتكفلهــا نــيب  ا  ويقر

) بعدما تدافع علماء بين إسرا  ئيل كلهم يريد أن ينال شرف تربيتها ورعايتها.هللا (زكر
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 ( هــا (زكــر كـــان زوج   خــري تربيــة وتعلمــت منـــه العلــم النــافع والعمــل الصــاحل، وزكــر  فر

 أختها كما ورد يف الصحيح:

  فإذا بيحىي وعيسى، ومها ابنا اخلالة.

 ني، فاختارهــا لكثــرة وأراد هللا عــز وجــل حلكمتــه البالغــة أن يصــطفي مــرمي لتكــون خــري نســاء العــامل

ََّ اْصـــَطَفاِك َوَطهَّــَرِك َواْصـــَطَفاِك َعلَـــى ِنَســـاِء  َ َمـــْرَميُ ِإنَّ ا ـــا ﴿َوِإْذ َقالَـــِت اْلَمَالِئَكــُة  ــا وزهاد عباد

ـــاَلِمَني﴾[آل عمـــران:  ــارت خالصـــًة لـــه ٤٢اْلَع ـــق فصـ ]، طهرهـــا مـــن األكـــدار والوســـاوس والعالئ

نيً  ريــخ البشــرية كلهــا، بعــرض خارقــة مــيالد عيســى سبحانه وتعاىل، مث اصطفاها  ا ألمر عظيم يف 

  من خالهلا وعن طريقها بال أب ومبشيئته املطلقة ســبحانه وتعــاىل، فجعلهــا هللا عــز وجــل هــي

ــْرَميَ َوُأمَّــــُه َآيَــــًة﴾[املؤمنون:  ــاىل ﴿َوَجَعْلنَــــا ابْــــَن َمــ ــال تعــ ــا بطبيعــــة ٥٠وابنهــــا آيــــة قــ ]. وقبــــل علمهــ

ــا املالئكــة بطــول العبــادة  عــز وجــل ومتــام اخلشــوع واخلضــوع  رب  االصــطفاء اإلهلــي هلــا، أمر

هلــت ٤٣العاملني ﴿َ َمْرَميُ اقْـُنِيت ِلَربِِّك َواْسُجِدي َوارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعَني﴾[آل عمران:  ]، وبــذلك 

ا من األمر الذي قدره وقضاه، مما فيه حمنــة وابــتال ء هلــا.. فــال اصــطفاء بــال ملا أراده هللا عز وجل 

نــه ســيوجد منهــا ولــد  ا املالئكــة  ــل تكاليفــه.. فبشــر ابــتالء تظهــر بــه أهليــة هــذا االصــطفاء وَحتمُّ

ــُرِك ِبَكِلَمــٍة ِمْنــُه اْمسُــُه اْلَمِســيُح ِعي ََّ يـَُبشِّ َ َمــْرَميُ ِإنَّ ا َســى عظيم لــه شــأن كبــري ﴿ِإْذ قَالَــِت اْلَمَالِئَكــُة 

َيا َواْآلَِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبَني﴾[آل عمران:  اْبُن َمْرميََ    ].٤٥َوِجيًها ِيف الدُّنـْ

ــا واســتجابت  كما كان يف هذه املعجزة العظيمة رفعة هلا يف الدارين ملــا صــدقت بكلمــات ر

يـــِه ِمـــْن ُروِحنَـــا ألوامـــره واستســـلمت لقضـــائه ﴿َوَمـــْرَميَ ابْـنَـــَت ِعْمـــَراَن الَّـــِيت َأْحَصـــَنْت فـَْرَجَهـــا فـَنـََفْخنَـــا فِ 

ــانِِتَني﴾[التحرمي:  ــِه وََكانَــْت ِمــَن اْلَق َــا وَُكُتِب ]، أحصــنت فرجهــا أي: حفظتــه ١٢َوَصــدََّقْت ِبَكِلَمــاِت َرِّ

وصانته فهي العفيفة الطــاهرة، فنفخنــا فيــه مــن روحنــا أي: بواســطة امللــك وهــو جربيــل، فــإن هللا بعثــه 

هللا تعــاىل أن يــنفخ بفيــه يف جيــب درعهــا فنزلــت النفخــة إليهــا فتمثــل هلــا يف صــورة بشــر ســوي وأمــره 

ـــا وكتبـــه) أي: بقـــدره وشـــرعه  فوجلـــت يف فرجهـــا فكـــان منـــه احلمـــل بعيســـى  مـــر ر (وصـــدقت 

وأوامره.. لــذلك صــارت مــرمي بنــت عمــران مــن خــري نســاء العــاملني، ففــي حــديث علــي بــن أيب طالــب 

 خـــري نســـائها مـــرمي بنـــت عمـــران، وخـــري نســـائها خدجيـــة بنـــت «يقـــول:  (ملسو هيلع هللا ىلص): مسعـــت رســـول هللا
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َكَمَل مــن الرجــال كثــري، ومل َيكُمــل : «(ملسو هيلع هللا ىلص)قال: قال رسول هللا  ، وحديث أيب موسى )١(»خويلد

من النساء إال: آسية امرأة فرعون، ومرمي بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء، كفضل الثريــد 

 .)٢(»على سائر الطعام

 

لفاحشــة، وألقــوا الشــبهات حوهلــا  - لفريــة وقــذفها  أخذ بنــو إســرائيل يف اضــطهادهم ملــرمي برميهــا 

لعــاهرة الزانيــة، فــأنطق هللا عــز وجــل  ــا  ســكة طــاهرة صــاروا يرمو فبعــدما كانــت عنــدهم عابــدة 

فكــان أول شــيء تكلــم بــه أن نــزه جنــاب  يف مهده أمام أعينهم (قــال إين عبــد هللا): عيسى 

  ربه تعاىل، وبرأه عن الولد، وأثبت لنفسه العبودية لربه، وبرأ أمه مما نسب إليها من الفاحشة.

فاختلفـــت أقـــوال بنـــو إســـرائيل يف عيســـى بعـــد بيـــان أمـــره ووضـــوح حالـــه، وأنـــه عبـــد هللا ورســـوله  -

ور اليهــود علــيهم لعــائن هللا علــى أنــه ألقاها إىل مرمي وروح منه، فصممت طائفة وهــم مجهــ وكلمته

ولــد زانيــة، وقــالوا: كالمــه يف مهــده هــذا ســحر، بينمــا قالــت طائفــة أخــرى: إمنــا تكلــم هللا. وقــال 

لــث ثالثــة. وقــال آخــرون: بــل هــو عبــد هللا ورســوله وهــذا  آخرون: هو ابــن هللا. وقــال آخــرون: 

 هو قول احلق الذي أرشد هللا إليه املؤمنني.

هم - لبينات واملعجزات اخلارقة وجد منهم التصــميم علــى الكفــر واالســتمرار  عيسى  وملا أ

لفتــك بــه ووشــوا بــه إىل ملــك ذلــك علــى الضــالل  ــَر﴾ مهــوا  ُهُم اْلُكْف ــنـْ ــا َأَحــسَّ ِعيَســى ِم ﴿فـََلمَّ

امات الكاذبة والشبهات الباطلة. ال  الزمان وكان كافًرا، ورموه 

َِّ قَـــاَل  فانتـــدب لعيســـى طائفـــة لـــه مـــن بـــين - إســـرائيل لتنصـــره وتـــؤازره ﴿قَـــاَل َمـــْن أَْنَصـــاِري ِإَىل ا

ََِّ ُمْسِلُموَن﴾[آل عمران:  َِّ َواْشَهْد  ِ َِّ َآَمنَّا   ].٥٢اْحلََوارِيُّوَن َحنُْن َأْنَصاُر ا

ــم قــد ظفــروا بــه، جنــ - اه هللا فبعث امللك يف قتله وصــلبه والتنكيــل بــه، فلمــا أحــاطوا ببيتــه وظنــوا أ

من بينهم ورفعــه إليــه، وألقــى هللا شــبهه علــى رجــل كــان عنــده يف املنــزل. فأخــذوه يف ظلمــة الليــل 

ــاِكرِيَن﴾[آل عمــران:  ــُر اْلَم َُّ َخيـْ َُّ َوا ــَر ا وصــلبوه، وكــان هــذا مــن مكــر هللا هلــم ﴿َوَمَكــُروا َوَمَك
                                                             

  )٦٠) صحيح: البخاري يف كتاب األنبياء (١(
  )٦٠) صحيح: البخاري يف كتاب األنبياء (٢(
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منهم من آمن مبا بعثــه هللا بــه علــى ]، وملا رفعه هللا إىل السماء تفرقت أصحابه شيًعا بعده، ف٥٤

أنه عبد هللا ورسوله، ومنهم من غال فيه فجعله ابن هللا، وآخرون قــالوا: هــو هللا، وآخــرون قــالوا: 

م يف القــرآن ورد علــى كــل فريــق مــنهم، قــال تعــاىل ﴿لََقــْد   لــث ثالثــة، وقــد حكــي هللا مقــاال هو 

ََّ ُهـــَو ا ــاُلوا ِإنَّ ا ََّ َريبِّ َكَفــَر الَّـــِذيَن َق َ بَــِين ِإْســـَرائِيَل اْعبُـــُدوا ا ْلَمِســيُح ابْـــُن َمـــْرَميَ َوقَــاَل اْلَمِســـيُح 

َُّ َعَلْيــِه اْجلَنَّــَة َوَمــْأَواُه النَّــاُر َوَمــا ِللظَّــاِلمِ  َِّ فـََقْد َحرََّم ا ِ ) ٧٢َني ِمــْن أَْنَصــاٍر (َورَبَُّكْم ِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك 

ــَر ا ــْد َكَف ُــَلَق ــا يـَُقول تَـُهــوا َعمَّ ــٌه َواِحــٌد َوِإْن َملْ يـَنـْ ــٍه ِإالَّ ِإَل ــٍة َوَمــا ِمــْن إَِل ــُث َثَالَث ِل َ  ََّ ــاُلوا ِإنَّ ا وَن لَّــِذيَن َق

ُهْم َعــَذاٌب أَلِــيٌم ( َُّ غَ ٧٣َلَيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنـْ َِّ َوَيْســتَـْغِفُرونَُه َوا ُفــوٌر رَِحــيٌم ) َأفَــَال يـَُتوبُــوَن ِإَىل ا

َُْكالِن الطَّ ٧٤(  َ يَقٌة َكا ْبِلِه الرُُّسُل َوأُمُُّه ِصدِّ َعاَم ) َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَميَ ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَ

ِت مثَُّ اْنُظْر َأىنَّ يـُْؤَفُكوَن﴾[املائدة:  َ ُ َهلُُم اَآل  ].٧٥-٧٢اْنُظْر َكْيَف نـُبَـنيِّ

 بكفر فرق النصارى اليت أشركت  عز وجل واحنرفت عن دين التوحيــد وهكذا حكم هللا

ََّ َريبِّ َورَبَُّكــْم ِإنَّــُه َمــْن  الذي جــاء بــه عيســى ابــن مــرمي  َ بَــِين ِإْســَرائِيَل اْعبُــُدوا ا ﴿َوقَــاَل اْلَمِســيُح 

﴾ وكذلك قال هلم يف حال نبوته  َّ ِ  وعبادتــه ســبحانه وتعــاىل وحــده ال آمــًرا هلــم بتوحيــد هللا ،ُيْشِرْك 

 شريك له.

 

  ــا عيســى بــن استمرت دسائس اليهود وحيلهم املاكرة لتشويه عقيدة التوحيد اخلالصة اليت جاء 

لشرك واحنرافها  مرمي  وذلك ببث الشبهات حول عيسى لزعزعة عقيدة النصارى وخلطها 

  التوحيد إىل التثليث حىت ال يبقى أحد على التوحيد. فكيف كانت بداية هذا االحنراف؟من 

ن علــى اليهــود  حيكي أهل التاريخ بعد وفاة عيسى  - بثالمثائة ســنة نبــغ ملــك مــن ملــوك اليــو

والنصــارى امســه: قســطنطني، فــدخل يف ديــن النصــرانية حيلــة ليفســده فإنــه كــان فيلســوفًا، وقــام 

، هــو سيح وحتريفه، وقيــل رجــل آخــر يهــودي امســه (شــاؤول) يف زمــن عيســى بتبديل دين امل

الذي قال للنصارى: مسعت منادي يقول  شاؤول كفاك قتًال يف النصارى.. وأ أريد أن اعتنــق 

نة النصرانية.  د
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بــة) ليقب - لــوا يف فــاعرتض بعــض الرهبــان لشــدة (شــاؤول) علــى النصــارى، فتوســط راهًبــا امســه (بر

 نية..النصرا

ــدأ (شــاؤول) يعمــل علــى تشــكي - ــد ليتزعزعــوا عنهــا  كفب ــداخل يف عقيــدة التوحي النصــارى مــن ال

 وذلك عن طريق سالح الشبهات، فألقى ثالثة شبهات على الرتتيب وهي:

  :الشبهة األوىل 

 قال هلم: هل ممكن أن يولد طفل دون أن يكون له أب أو أم؟

  يولد من أب وأم.قالوا له: ال، فسنة هللا عز وجل أن الطفل  -

ــا وكفــًرا)... فاستســلموا هلــذه  - ــه أب بشــري، إذن أبــوه هــو هللا (زعًم فقــال هلــم: طاملــا ال يوجــد ل

 الشبهة، فجاءهم بشبهة أخرى.

 :الشبهة الثانية 

قال هلم: طاملا أن أبــو عيســى هــو هللا، فــنحن نعلــم أن الطفــل ال يكــون إال جبــزء مــن األب وجــزء  -

مــن هللا عــز وجــل (تعــاىل هللا عمــا يقــول الكــافرون علــًوا كبــريًا)، مــن األم، إذن عيســى فيــه شــيء 

وفيه شيء من مرمي... فاستسلموا هلذه الشبهة وعقيدة النصارى حىت هذا اليوم قائمة على هــذا 

األســاس يقولــون أن عيســى فيــه اجلــزء الالهــويت (زعًمــا وكفــًرا أن جــزء مــن هللا دخــل يف عيســى)، 

ً أن جزء من مرمي دخل يف عيسى)...وفيه اجلزء الناسويت (زعًما  تا  و

 :الشبهة الثالثة 

قــال هلــم: طاملــا اتفقنــا أن عيســى فيــه شــيء مــن هللا (هــم يزعمــون ذلــك) إذن يســتحق عيســى أن  -

يعبد، ومن هنا حتول هذا الدين من دين توحيد إىل دين تثليث فقالوا: املسيح وأمه إهلــني مــع هللا 

ذا اال لث ثالثة  عتبار، وهكذا أطاع النصارى (شاؤول) فيما جــاء بــه مــن شــبهات فجعلوا هللا 

 وصار خلفه علماء النصارى يدعون إىل هذه الشبه، وأطاعوهم النصارى يف ذلك ولتبعوهم...

  

 



 
  - ٣٠٥  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 

ونقـــف بعـــون هللا مـــع رمزيـــة اســـم (آل عمـــران) والـــدالالت الـــيت حيملهـــا، والـــذي مسيـــت بـــه 

  ما يلي: -وهللا سبحانه وتعاىل أعلم -هذه الدالالت السورة بكاملها، ومن

ـــر  .١ موعــــة مــــن البشـ ــه، أي: اختيــــار  ـــبعض خلقــ ــل لـ ــطفاء هللا عــــز وجــ ـــز الصــ ــران): رمـ (آل عمــ

  وتفضيلهم ليكونوا صفوة خلقه.

وهــذا االختيــار واالصــطفاء يســتدعي القيــام مبهمــة حمــددة وتكــاليف خاصــة مميــزة عــن ســائر 

 عباء وتبعات خاصة لتحقيق متطلبات هذا االصطفاء.اخللق، مما يستوجب القيام 

ولقــد اصــطفى هللا عــز وجــل عائلــة عمــران مــن وســط حطــام بــين إســرائيل، تلــك األمــة الــيت 

استشرت فيها الصفات املذمومة واليت استدعت الذل واهلوان وغضب هللا عليهم.. اصــطفى هللا عــز 

ــران) يف  وجـــل هـــذه العائلـــة الكرميـــة لشـــأن عظـــيم أراده هلـــا.. شـــأن عظـــيم فيـــه رفعـــة الســـم (آل عمـ

ـــَراِهيَم َوَآَل ِعْمـــَراَن َعَلـــى اْلَعـــاَلِمَني﴾[آل  ََّ اْصـــَطَفى َآَدَم َونُوًحـــا َوَآَل ِإبـْ الـــدارين.. قـــال تعـــاىل ﴿ِإنَّ ا

]، وعمــران هــو الوحيــد مــن األعيــان الــيت ذكــرت يف هــذه اآليــة مل يكــن نبيًــا، فــآدم ونــوح ٣٣عمران: 

  نبياء عليهم الصلوات والسالم مجيًعا...وإبراهيم من األ

والشأن العظيم الذي اختار هللا عــز وجــل هــذه العائلــة لــه هــو: أن جعــل فــيهم آيــة خارقــة يف 

البشــرية كلهــا إىل قيــام الســاعة، وهــو مــيالد ابــن مــن أم بــال أب، ويصــطفي هــذا االبــن ليكــون آخــر 

، نــوح، إبــراهيم، (ملسو هيلع هللا ىلص)مــن الرســل اخلمســة: دمحم أنبياء بين إسرائيل، كما يكون أحد أويل العزم العظام 

  موسى، عيسى عليهم السالم مجيًعا.

ولكــن هــذا االصــطفاء اإلهلــي لــه تكاليفــه وتبعاتــه، فــأهم تكاليفــه هــي: محــل رســالة توحيــد هللا عــز  

ــذه اآليــة املاديــة اخلارقــة يف بــين إســرائيل، الــذين اعتــادوا اإل ت  وجل والدعوة لعبادتــه  ملــاد ميــان 

  كما ذكر يف سورة البقرة.



  - ٣٠٦  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

ــطفاء ملـــن مت   ــة األهليـــة هلـــذا االصـ ـــتالء ليظهـــر حقيقـ ــو: االب ــطفاء هـ ــم تبعـــات هـــذا االصـ ومـــن أهـ

اصطفاءهم وللناس كافة، كمــا أن االبــتالء تطهــري ومتحــيص الزم لتحقيــق هــذه األهليــة.. والقاعــدة 

 الثابتة: "ال اصطفاء بال ابتالء"...

ألنثى وكانت تتمىن املولود ذكًرا، لتفي بنذرها خلدمة بيت املقــدس، فامرأُت عمران ا بتليت 

ن تكــون أًمــا البــن دون أن  ألنثــى رضــيت، وملــا مــات زوجهــا صــربت، ومــرمي ابتليــت  فلمــا رزقــت 

ــَذا وَُكْنــُت َنْســًيا ْبــَل َه ــِين ِمــتُّ قـَ َت  يكــون هلــا زوج، ويف ذلــك اختبــار شــديد متنــت املــوت بســببه ﴿َ لَيـْ

]، ألن ذلـــك احلـــدث ميـــس شـــرفها ومسعتهـــا وهـــي الطـــاهرة العفيفـــة، ولكنهـــا ملـــا ٢٣َمْنِســـيا﴾[مرمي: 

ــا واســتجابت ألمــره ﴿وََكــاَن َأْمــًرا َمْقِضــيا﴾[مرمي:  علمت أنه أمر هللا وقضاءه القدري فاستسلمت لر

٢١.[ 

ألذى النفسي جراء الشبهات اليت  لــز حوهلمــا مــ أثــريتوابتلى عيسى هو وأمه  ــام  ن اال

  فصربا واحتسبا هذا اإليذاء، مث ابتلى عيسى بكفر بين إسرائيل بدعوته مث حماولتهم لقتله..

مــن أهــم موجبــات هــذا االصــطفاء: التطهــري والتزكيــة الالزمــني لإلعــداد والتأهيــل لنيــل شــرف هــذا  

ـــذه املهمـــة اخلاصـــة وتكاليفهـــا الشـــاقة، قـــال تعـــاىل ََّ االصـــطفاء اإلهلـــي، والقيـــام   ﴿َ َمـــْرَميُ ِإنَّ ا

يت ٤٢اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك َواْصطََفاِك َعَلى ِنَساِء اْلَعاَلِمَني﴾[آل عمــران:  ].. وهنــا جنــد أن التطهــري 

ين ملــن يعلمــه هللا عــز وجــل أنــه ســيكون أهــًال هلــذه املهمــة،  بعد اصطفاء أويل يقع فيه االختيار الر

ا الدرجــة الــيت يريــدها هللا عــز وجــل لالصــطفاء مث مير مبرحلة من التمحيص وال تنقية والتزكية يبلغ 

ــادة وحســن الصــلة  أحــد أهــم هــذه  قامــة املهمــة وحتقيــق تكاليفهــا، كمــا إن طــول العب الثــاين 

  ].٤٣الرَّاِكِعَني﴾[آل عمران: املؤهالت ﴿َ َمْرَميُ اقْـُنِيت ِلَربِِّك َواْسُجِدي َوارَْكِعي َمعَ 

  رت صــورة االصــطفاء اإلهلــي يف القــرآن يف منــاذج كثــرية منهــا اختيــار هللا عــز وجــل لنبيــه ولقد تكر

َ اْختَـْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلَمــا يُوَحى﴾[طــه:  موسى  ]، اختيــار تفضــيل وتكــرمي ﴿َوأَْلَقْيــُت ١٣﴿َوَأ

﴾[طه:  ِيت َوَال تَِنَيــا ِيف ]، ألداء مهمــة ثقيلــة وشــاقة ﴿اْذَهــْب َأنْــَت َوَأُخــ٣٩َعَلْيَك َحمَبًَّة ِمينِّ َ َِ وَك 

]، أي ال تفرتا يف تبليغ رساليت، واستدعى هــذه املهمــة الثقيلــة إعــداًدا خالًصــا ٤٢ِذْكِري﴾[طه: 



 
  - ٣٠٧  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

]، واملــرور مبحــن وابــتالءات للتطهــري والتخلــيص  عــز وجــل ٣٩﴿َوِلُتْصــَنَع َعَلــى َعْيِين﴾[طــه: 

َناَك ِمَن اْلَغمِّ وَ  ﴾[طــه: من أية عوالق ﴿فـََنجَّيـْ تَـنَّــاَك فـُُتوً ]، أي خلصــناك مــن احملــن لــتخلص ٤٠فـَ

ــَرْح ِيل َصــْدِري ( ) ٢٥لنــا، كمــا اســتوجبت هــذه املهمــة الشــاقة مــؤهالت وركــائز ﴿قَــاَل َربِّ اْش

ــْر ِيل َأْمــِري ( ــْوِيل (٢٧) َواْحلُــْل ُعْقــَدًة ِمــْن ِلَســاِين (٢٦َوَيسِّ ْن ) َواْجَعــْل ِيل َوزِيــًرا ِمــ٢٨) يـَْفَقُهــوا قـَ

].. هـــذا هـــو معـــىن االصـــطفاء وموجباتـــه وتكاليفـــه ٣٠-٢٥) َهـــاُروَن َأِخي﴾[طـــه: ٢٩َأْهِلـــي (

ــه  وتبعاتــه، وهــو الشــرف الــذي خيتــار هللا عــز وجــل لــه كــل جيــل وكــل زمــان ألداء رســالته ودعوت

 ].٤١﴿َواْصطَنَـْعُتَك ِلنَـْفِسي﴾[طه: 

أهــم مــا مييــز عائلــة عمــران.. تــذكر (آل عمران): رمز يشهد بتوحيد هللا عز وجــل، كلمــا تــذكر  .٢

َ بَــِين قصة عيسى  ، وهو عبد هللا ورسوله الذي جاء بتوحيد هللا عز وجل ﴿َوقَاَل اْلَمِســيُح 

ــِه اْجلَنَّــــــَة  ــ ــ َُّ َعَلْي ـــرََّم ا ــ ــْد َحـ َِّ فـََقــــ ِ ــِرْك  ــــُه َمــــــْن ُيْشــــ ــــْم ِإنَّــ ََّ َريبِّ َورَبَُّكــ ــــُدوا ا ــ ـــَرائِيَل اْعُب ـــــْأوَ ِإْســـ اُه َوَمـ

]، وهو الــذي أعلــن يف املهــد يف أول كلماتــه أنــه عبــد هللا ورســوله ﴿قَــاَل ِإّينِ ٧٢النَّاُر﴾[املائدة: 

ــِين نَِبيــــا﴾[مرمي:  ــــاَب َوَجَعَلــ ِينَ اْلِكَت َ َِّ َآ ــُد ا ــ ــى  كلمــــا].. ٣٠َعْب ــرآن عيســ ـــر  ذكــــر القــ ذكـ

ـــُز التوحيـــد وأبطـــل الشـــرك ﴿ِإنَّ َهـــَذا َهلـُــَو اْلَقَصـــُص اْحلَـــقُّ وَ  ََّ َهلـُــَو اْلَعزِي َُّ َوِإنَّ ا ــٍه ِإالَّ ا ـــا ِمـــْن ِإلَـ َم

َِّ وََكِلَمتُــُه أَْلَقاَهــا ٦٢اْحلَِكيُم﴾[آل عمران:  َا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ َرُســوُل ا ]، قال تعاىل ﴿ِإمنَّ

َِّ َوُرُسِلِه َوَال تَـ  ِ َُّ ِإَلٌه َواِحٌد ُســْبَحانَُه ِإَىل َمْرَميَ َوُروٌح ِمْنُه َفَآِمُنوا  َا ا ًرا َلُكْم ِإمنَّ تَـُهوا َخيـْ ُقوُلوا َثَالثٌَة انـْ

َِّ وَِكيًال﴾[النســاء:  ِ ــَماَواِت َوَمــا ِيف اْألَْرِض وََكَفــى  ]، وروى ١٧١َأْن َيُكوَن لَُه َوَلٌد لَُه َما ِيف السَّ

مــن شــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال «قــال:  )(ملسو هيلع هللا ىلصالبخــاري عــن عبــادة بــن الصــامت، عــن النــيب 

شــريك لــه وأن حممــًدا عبــده ورســوله، وأن عيســى عبــد هللا ورســوله، كلمتــه ألقاهــا إىل مــرمي وروح 

 .)١(ورواه مسلم» منه، واجلنة حق، والنار حق، أدخله هللا اجلنة على ما كان من العمل

 بده ورسوله، وأن عيسى عبــد هللا ورســوله وكلمتــه إن الشهادة بتوحيد هللا عز وجل، وأن حممًدا ع

 ألقاها إىل مرمي وروح منه من موجبات دخول اجلنة.

                                                             
  )٢٥/ ١فتح) ومسلم ( ٣٤٢/ ٦) صحيح: البخاري (١(



  - ٣٠٨  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

  إن هللا عــز وجــل خلــق عيســى بــن مــرمي بكلمــة منــه وهــي: كــن، فكــان، فليســت الكلمــة هــي الــيت

شئ عن الكلمة اليت قاهلا هللا عــز وجــل لــه  لكلمة كن صار عيسى، فهو  صارت عيسى، ولكن 

ــا جربيــل، واملــراد يف ذلــك وهللا أعلــم: أن هللا شــاء أن ينشــئ ا:   كن، فكان، والــروح الــيت أرســل 

حياة على غري مثال. فأنشــأها وفــق إراداتــه املطلقــة ومشــيئته القــاهرة الــيت تنشــئ احليــاة بنفخــة مــن 

رهــا، وجنهــل ماهيتهــا.  لقــه  وخلــق مــن خ ِملــكٌ أن جنهلهــا فــنحن عبيــد  وجيــبروح هللا. نــدرك آ

ومجيــع مــا يف الســموات واألرض عبيــده حتــت تيســريه وتصــرفه يــذعنون إلرادتــه ومشــيئته وهــذا هــو 

 التوحيد..

ت والرباهــني الســاطعة الــيت تشــهد علـــى   تبـــاعمــا كــان االختبــار  فلــوال خلــق عيســى  كــل اآل

بتوحيــده وحدانيــة هللا عــز وجــل يف اآلفــاق ويف األنفــس، وكــل مــا يف الســموات ومــا يف األرض يشــهد 

وجــل.. وكفــى   زتوحيــد هللا عــوما أرسلت الرسل، روما أنزلت الكتــب إال لتقريــر سبحانه وتعاىل، 

َُّ أَنَُّه َال إَِلَه ِإالَّ ُهَو﴾[آل عمران:  لتوحيد ﴿َشِهَد ا  ].١٨شهيًدا الذي شهد لنفسه 

فــوا عــن توحيــد هللا عــز (آل عمران): ترمز للشبهات واخلرافات الــيت ضــل بســببها املضــلون واحنر  .٣

ت البينـــات والرباهـــني الســـاطعة الـــيت تشـــهد علـــى وحدانيـــة هللا عـــز  وجــل، وتركـــوا اهلـــدى يف اآل

ضــالل النصــارى وإلقــاء الشــبهات يف  وجــل، لقــد قــام اليهــود (أهــل الكتــاب) علــيهم لعنــة هللا 

ا عيسى  لوهية عيسى  عقيدة التوحيد اليت جاء  ً وكفًرا  تا ابــن مــرمي، وببنــوة هللا وادعوا 

ن عيســى وأمــه شــريكني  يف  لــه تعــاىل هللا عمــا يقولــون علــًوا كبــريًا، كمــا ادعــوا علــيهم لعنــة هللا 

  األلوهية وقالوا ثالثة تعاىل هللا عن ذلك علًوا كبريًا.

إن بداية احنراف النصارى عن التوحيد إىل التثليث كان بسبب شبهات اليهود عليهم مجيًعا لعنة  -

ً عظيًما. تا  هللا بكفرهم وقوهلم على هللا كفًرا و

ــري  ــم آراء خمتلفـــة، وأقـــول غـ ــًال يف ضـــالهلم فهـــم طوائـــف كثـــرية هلـ إن النصـــارى اختلفـــوا أصـ

مؤتلفة، ولقد أحسن بعض املتكلمــني حيــث قــال: لــو اجتمــع عشــرة مــن النصــارى الفرتقــوا عــن أحــد 

ــا شــىت منــه امللكيــ ــة والنســطورية.. وكــل هــذه الفــرق تثبــت عشــر قــوًال.. واختلفــوا إىل فرًق ة واليعقوبي
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عتبارهم كائًنا واحًدا هــو هللا تعــاىل هللا عمــا  األقانيم الثالثة يف املسيح (األب واالبن وروح القدس). 

يقولون علًوا كبريًا، وخيتلفون يف كيفية ذلك، ويف الالهوت والناسوت على زعمهم! هل احتــدا، أو مــا 

 حد فيه؟ وكل منهم يكفر الفرقة األخرى، وحنن بفضل هللا نكفر الثالثة.احتدا، بل امتزجا أو 

  سلوب ت سورة (آل عمران) ردت كل هذه الشبهات الباطلة والدعاوى املزيفة السخيفة  إن آ

َِّ َكَمثَــِل َآَدَم َخَلَقــُه ِمــْن تـُــَراٍب مثَُّ   قَــاَل ال تعقيد فيه وال غموض قال تعاىل ﴿ِإنَّ َمَثَل ِعيَســى ِعْنــَد ا

ــُه ُكــْن فـََيُكــوُن﴾[آل عمــران:  رة أيــة شــبهة مــن ٥٩َل ]. هكــذا ببســاطة وبطريقــة ال تــدع جمــاًال إل

األســاس يف بشــرية عيســى الكاملــة.. وأنــه واحــد مــن ســاللة الرســل.. حقيقــة عيســى وحقيقــة آدم 

وبنفخــه وحقيقة اخللق كله إمنا هو حمض مشــيئة مطلقــة مللــك امللــوك وحــده.. خلــق آدم مــن تــراب 

ُتُه َونـََفْخــُت ِفيــِه ِمــْن ُروِحي﴾[احلجــر:  ــاب وأقــروا ٢٩مــن روح هللا ﴿فَــِإَذا َســوَّيـْ ] فــأمن أهــل الكت

ــه الشــبهات واألســاطري الــيت صــاغوها حــول عيســى.. ودون أن  بنشــأة آدم دون أن يصــوغوا حول

ر اجلــدل حــول خلــق عيســى وهــو جــ ار وفــق يقولوا عن آدم: إن له طبيعة الهوتية.. فكيــف إذن 

ـَـا يـَُقــوُل  َُّ َخيُْلُق َما َيَشاُء ِإَذا َقَضى َأْمــًرا فَِإمنَّ السنة الكربى!.. سنة اخللق والنشأة مجيًعا، ﴿َكَذِلِك ا

ــُه ُكــْن فـََيُكــوُن﴾[آل عمــران:  ].. لــذلك فرمزيــة (آل عمــران) هنــا أيًضــا هــي إمــا الوقــوع يف ٤٧َل

ن العقيـــدة الصـــحيحة، وإمـــا اإلميـــان والتســـليم هـــا ومـــن مث االحنـــراف والضـــالل عـــاتباعالشـــبهات و 

ته البينة.   بقدرة هللا وتوحيده وآ

لبينــات،  .٤ (آل عمران): ترمز للثبات على احلق يف وجه املاكرين واملخادعني، ودحض الشبهات 

ات احملكمات.   ورد املتشا

م يف مرمي وعيسى الــيت ك انــت ســبًبا تذكر رمزية (آل عمران) بدسائس أهل الكتاب وشبها

ــا  م حــىت وقعــوا يف الضــالل والشــرك ﴿فـََلمَّ يف زعزعــة عقيــدة التوحيــد عنــد النصــارى وخلخلتهــا قلــو

ُهُم اْلُكْفَر﴾[آل عمران:   ].٥٢َأَحسَّ ِعيَسى ِمنـْ

، وتصـــديقهم عيســـى ابـــن مـــرمي  ميـــان احلواريـــون   كمـــا تـــذكر رمزيـــة (آل عمـــران) 

ــ م عل َِّ وتوحيــدهم  عــز وجــل، وثبــا ِ َِّ َآَمنَّــا  ــاَل اْحلََوارِيُّــوَن َحنْــُن أَْنَصــاُر ا ى هــذا احلــق املبــني ﴿َق

ََِّ ُمْسِلُموَن ( َنا َمَع الشَّاِهِديَن﴾[آل عمــران: ٥٢َواْشَهْد  ) رَبـََّنا َآَمنَّا ِمبَا َأنـَْزْلَت َواتـَّبَـْعَنا الرَُّسوَل فَاْكتُـبـْ
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أصــحاب عيســى ابــن مــرمي، محلــوا علــى اخلشــب ونشــروا ]، وحتكــي كتــب الســري كــم ثبــت ٥٣-٥٢

  .)١(ملناشري، ما دون حلمهم وعظامهم، فما صدهم ذلك عن دين هللا

وهــو مــن احلــور وهــو البيــاض، ومســوا حــواريني  -بتشــديد اليــاء -واحلواريــون: مجــع حــواريّ 

م لعيســى  إن : «)(ملسو هيلع هللا ىلص، فــاحلواري هــو الناصــر كمــا ثبــت يف الصــحيحني عــن رســول هللا لنصــر

.. وهؤالء احلواريون كانوا منوذج للثبات على احلق أمام مكر بين )٢(»لكل نيب حواري وحواريي الزبري

، فــآمنوا بــه وآزروه ونصــروه ملــا انصــرف النــاس مــن حولــه وارتــدوا عنــه، إسرائيل بنيب هللا عيســى 

 اتبــاعم دليــل علــى الثبــات علــى احلــق هــو هم لــه (واتبعنــا الرســول) وهــذا يف احلقيقــة أهــاتبــاعوأعلنــوا 

الرسول والسري خلف منهجه وهــداه، وهــذه عالمــة اإلميــان، (واكتبنــا مــع الشــاهدين) أي: اكتبنــا مــع 

حلق، فاتبعوهم بني أئمة الكفر حىت ال يداهن يف دين هللا   الذي شهدوا لرسلك 

ري إىل هللا)، وكمــا كــان النــيب وهنا جتدر اإلشارة أن الرسل حمتــاجون ملــن ينصــرهم لقولــه (مــن أنصــا 

مــن رجــل يــؤويين حــىت أبلــغ كــالم ريب، فــإن قريًشــا «يقول يف مواسم احلــج، قبــل أن يهــاجر:  (ملسو هيلع هللا ىلص)

حـــىت وجـــد األنصـــار فـــآووه ونصـــروه، وهـــاجر إلـــيهم فمنعـــوه مـــن » قـــد منعـــوين أن أبلـــغ كـــالم ريب

 األسود واألمحر.

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ٧٥) املنهج احلركي للسرية، د. منري الغضبان، ص١(
  ) من حديث علىَّ  .٧٩٩، ٦٨١) رواه أمحد يف مسنده (٢(
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  خريطة سورة آل عمران

ا املوضوعية وهدفها العامخطو    ط ترابط سورة آل عمران ووحد

ا املوضــــوعية يف  - ــوط ترابطهــــا، ووحــــد ــورة (آل عمــــران) أن نعــــرض خطـ ــد بعــــرض خريطــــة سـ نريـ

لعـــرض التفصـــيلي ملقـــاطع الســـورة وفًقـــا حملورهـــا الرئيســـي  ذن هللا  مجلتهـــا، مث نقـــوم بعـــد ذلـــك 

  وهدفها العام.

سم (آل عمران) ورمزيــة هــذا االســم الــذي أشــر إليــه بفضــل ومن خالل الوقوف على دالالت ا -

ت سورة (آل عمران) مــن أوهلــا إىل  هللا، ميكن لنا أن نقول بعون هللا وتوفيقه أن خطوط ترابط آ

 آخرها هي كالتايل:

 الرابط األول: خط االصطفاء للمهمة وتكاليفها. -

 دين.الرابط الثاين: خط بيان عقيدة التوحيد اخلالصة ومعىن ال -

 الرابط الثالث: خط الشبهات لتشكيك األمة يف عقيدة التوحيد. -

 الرابط الرابع: خط الثبات على احلق يف مواجهة الشبهات والفنت والشهوات. -

 

ََّ اْصطََفاِك َوَطهََّرِك﴾   ﴿ِإنَّ ا

ً عديـــدة مـــن اصـــطفاء   هللا عـــز وجـــل ألعمـــال وأعيـــان، لعبـــادات شـــهدت ســـورة آل عمـــران ألـــوا

ورساالت، فقد اختار هللا عز وجل من بني خلقه رسًال وأنبياء تكرميًا وتفضيًال هلم على سائر أهــل 

ذه املرتبــة واملكانــة، مث اختــار واصــطفى مــن األنبيــاء بعــض النبيــني ليكونــوا أويل العــزم مــن  األرض 

 للبشــرية مجعــاء، مث فضــل واصــطفى أمتــه لتكــون خــري الرسل، مث اختار واصطفى منهم النــيب اخلــامت

أمة أخرجت للناس، واختار واصطفى من بــني رســاالته وشــرائعه ديــن اإلســالم ليكــون الــدين الــذي 

ارتضاه هللا عز وجل للعــاملني إيل يــوم الــدين، وال يقبــل ديــن ســواه، واختــار هللا عــز وجــل واصــطفى 

اهدون يف سبيله، واصــطفى من بني خلقه من حيمل أمانة إقامة منهجه يف  األرض، واختار منهم ا

اهــدين الشــهداء يف ســبيله، وكــل مرتبــة ودرجــة هلــا مــن الشــروط والصــفات الــيت تؤهــل هلــذا  مــن ا



  - ٣١٢  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

االختيار واالصطفاء، فليس هذا التفضيل والتكرمي بناًء على وساطة أو حمسوبية حاشى  ولكنــه 

 هللا (الســميع العلــيم)، وال يظهــر حقيقــة هــذا االســتحقاق اختيار بناًء علــى اســتحقاق ال يعلمــه إال

لشدة واالختبارات... حملن والتمحيصات، و البتالء    إال 

 :(آل عمران) ومن االصطفاءات اليت جاءت يف سورة 

ْسَالُم﴾[آل عمران:  .١ َِّ اْإلِ يَن ِعْنَد ا  ].١٩اصطفاء الدين والرسالة اخلامتة: قال تعاىل ﴿ِإنَّ الدِّ

ََّ َجيَْتِيب ِمْن ُرُسِلِه َمْن َيَشاُء﴾[آل عمران: ا .٢  ].١٧٩صطفاء األنبياء: قال تعاىل ﴿َوَلِكنَّ ا

ــَراِهيَم َوَآَل ِعْمــَراَن َعَلــى  .٣ ََّ اْصــَطَفى َآَدَم َونُوًحــا َوَآَل ِإبـْ اصــطفاء بعــض النبيــني: قــال تعــاىل ﴿ِإنَّ ا

 ].٣٣اْلَعاَلِمَني﴾[آل عمران: 

َُّ ِميثَــاَق النَِّبيِّــَني َلَمــا علــى ســائر األنبيــاء: قــال تعــاىل  (ملسو هيلع هللا ىلص)خلامت دمحم اصطفاء النيب ا .٤ ﴿َوِإْذ َأَخــَذ ا

ُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة مثَُّ َجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُكــْم َلتُـــْؤِمُننَّ بِــِه َوَلتَـْنُصــُرنَُّه قَــ يـْ ــَرْرمتُْ َآتـَ  اَل أََأقـْ

ــاِهِديَن﴾[آل عمــران:  َ َمَعُكــْم ِمــَن الشَّ ــَرْرَ قَــاَل فَاْشــَهُدوا َوَأ َوَأَخــْذُمتْ َعَلــى َذِلُكــْم ِإْصــِري قَــاُلوا َأقـْ

٨١.[ 

ــُروَن  .٥ َُْم ــْت ِللنَّــاِس  ــٍة ُأْخرَِج ــَر ُأمَّ ــُتْم َخيـْ اصــطفاء أمــة اإلســالم علــى ســائر األمــم: قــال تعــاىل ﴿ُكنـْ

َهْونَ  نـْ ْلَمْعُروِف َوتـَ ﴾[آل عمران:  ِ َِّ ِ  ].١١٠َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن 

ََّ اْصــَطَفى َآَدَم  .٦ اصطفاء ذرية من خلقه علــى ســائر البشــر كعائلــة آل عمــران: قــال تعــاىل  ﴿ِإنَّ ا

 ].٣٣َونُوًحا َوَآَل ِإبـَْراِهيَم َوَآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمَني﴾[آل عمران: 

ـــرمي:  .٧ ــَرِك اصــــطفاء الســــيدة مـ ــ ــَطَفاِك َوَطهَّ ََّ اْصــ ــــْرَميُ ِإنَّ ا َ َم ــِت اْلَمَالِئَكــــُة  ــ ــاىل ﴿َوِإْذ قَاَل ـــال تعــ قـ

 ].٤٢َواْصطََفاِك َعَلى ِنَساِء اْلَعاَلِمَني﴾[آل عمران: 

اصطفاء فئــة مــن األمــة ملهمــة إقامــة مــنهج هللا يف األرض: قــال تعــاىل ﴿َوْلــَتُكْن ِمــْنُكْم ُأمَّــٌة يَــْدُعوَن  .٨

ـــوَن﴾[آل عمــــران: ِإَىل ا ــُم اْلُمْفِلُحـ ــ ــــَك ُه ــْوَن َعــــِن اْلُمْنَكــــِر َوُأوَلِئ ــ َه ــُروِف َويـَنـْ ــ ْلَمْع ِ ــُروَن  ــ َُْم ـــْريِ َو ْخلَـ

١٠٤.[ 

٩.  َّ َِ ــَهْد  ــ َِّ َواْش ِ َِّ َآَمنَّــــا  ــاُر ا ـــُن َأْنَصــ ــاَل اْحلََوارِيُّــــوَن َحنْـ ــ ـــال تعــــاىل ﴿َق ـــه: قـ ــارًا لدينـ ــطفاء أنصــ اصــ

 ].٥٢ن: ُمْسِلُموَن﴾[آل عمرا



 
  - ٣١٣  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

َُّ الَّــِذيَن  .١٠ ــا يـَْعَلــِم ا ُتْم َأْن تَــْدُخُلوا اْجلَنَّــَة َوَلمَّ اهدين يف سبيله: قال تعــاىل ﴿َأْم َحِســبـْ اصطفاء ا

 ].١٤٢َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويـَْعَلَم الصَّاِبرِيَن﴾[آل عمران: 

ـــِذيَن َآمَ  .١١ ــ َُّ الـَّ ْعَلَم ا ــــيـَ ــــاىل ﴿َولِــ ــــال تعــ ــــبيله: قــ ــــهداء يف ســ ـــطفاء الشــ ـــْنُكْم اصـــ ـــَذ ِمـــ ــ ــوا َويـَتَِّخـ نُــــ

 ].١٤٠ُشَهَداَء﴾[آل عمران: 

  مث بينت سورة (آل عمران) أن االصطفاء مرهون بصفات ومؤهالت، وهي املوجبات اليت ترتقي

لعبد لنيل شرف هذا االستحقاق ومن هذه املوجبات (نذكرها هنا إمجاًال مث نفصلها مــع عــرض 

ذن هللا):  السورة التفصيلي 

 ول العبادةالقنوت وط .١

منــوذج اصــطفاء آل عمــران يظهــر عــامًال مميــًزا يف هــذه العائلــة، أهلهــا لتكــرمي هللا عــز وجــل وهــو  -

  طول العبادة مع اخلضوع فيها وإخالصها  عز وجل والقنوت  عز وجل.

ما سواه"، قال تعــاىل ﴿َ عواخلضوع  عز وجل واالشتغال به سبحانه وتعاىل  الطاعةوالقنوت: هو 

]، وكثــرة الســجود والركــوع دليــل ٤٣ْرَميُ اقْـُنِيت ِلَربِِّك َواْسُجِدي َوارَْكِعي َمَع الــرَّاِكِعَني﴾[آل عمــران: مَ 

ا من اخلشوع واخلضوع.  على طول العبادة ودوام الطاعة وحتقيق أركا

ــِدَي ِإَىل   .٢ ـــْد ُهـــــ َِّ فـََقــــ ِ ـــْم  ــْن يـَْعَتِصــــ ــل ﴿َوَمـــــ ــ ـــــز وجـــ ــــام  عــ ــ ــ االعتصـ ــ ـــَراٍط ُمْســـ َتِقيٍم﴾[آل ِصــــ

، ومــن أهــم ٩ ]، واالعتصــام  هــو: االعتمــاد عليــه والتوكــل عليــه واالســتعانة بــه١٠١عمران:

مظاهر االعتصام  اليت تكررت كثريًا يف هــذه الســورة هــي الــدعاء، والــدعاء: حيمــل مــن معــاين 

نية واالفتقار واالستعانة والتضرع والعو    ذ إىل هللا رب العاملني.العبودية الكثري فهو تعبري عن الر

ـــَت  ـــُدْنَك َرْمحَـــًة ِإنَّـــَك أَْن ــْن َل ــا ِمـ ــْب َلنَـ ـــَديْـتَـَنا َوَهـ ـــَد ِإْذ َه ــا بـَْع ـــزِْغ قـُُلوبـَنَـ ـــا َال ُت ــال تعـــاىل ﴿رَبـََّن قـ

ِقَنــا َعــَذاَب ]، قال تعاىل ﴿الَّــِذيَن يـَُقولُــوَن رَبـَّنَــا ِإنـََّنــا َآَمنَّــا فَــاْغِفْر لََنــا ُذنُوبـَنَــا وَ ٨اْلَوهَّاُب﴾[آل عمران: 

َنا ِيف َأْمِرَ َوثـَبِّْت َأْقَداَمَنا َواْنُصــْرَ ١٦النَّاِر﴾[آل عمران:  ]، قال تعاىل ﴿رَبـََّنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوبـََنا َوِإْسَرافـَ

ِطــًال ُســْبَحاَنَك ١٤٧َعَلى اْلَقْوِم اْلَكــاِفرِيَن﴾[آل عمــران:  َ َنــا َمــا َخَلْقــَت َهــَذا  َفِقنَــا ]، قــال تعــاىل ﴿رَبـَّ



  - ٣١٤  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

ك نستعني) أن تتوكل عليــه ١٩١َعَذاَب النَّاِر﴾[آل عمران:  ].. وهذه هي حقيقة العائشون  (إ

  وتعتصم به سبحانه وتعاىل يف كل أمورك الظاهرة والباطنة.

  التطهر من الذنوب .٣

م ودنس النفوس، قال  - ين تكرمي ورفعة يستوجب التطهري من الذنوب واآل  فاالصطفاء الر

ََّ اْصـــطََفاِك َوَطهَّـــَرِك َواْصـــَطَفاِك َعلَـــى ِنَســـاِء اْلَعـــاَلِمَني﴾[آل عمـــران: تعـــاىل ]، قـــال تعـــاىل ٤٢ ﴿ِإنَّ ا

ــَمَواُت َواْألَْرُض ُأِعـــدَّْت ِلْلُمتَِّقـــَني﴾[آل عمـــران: ـ ــَرٍة ِمـــْن رَبُِّكـــْم َوَجنَّـــٍة َعْرُضـــَها السَّ  ﴿َوَســـارُِعوا ِإَىل َمْغِفـ

هي السبب األول للفشل واخلذالن يف مواجهة أعداء الدين ويف التــويل ]، فالذنوب والعصيان ١٣٣

ــْيطَاُن بِــبـَْعِض َمــا ـَـا اْســتَـَزهلَُُّم الشَّ َكَســُبوا﴾[آل   عن القتال ﴿ِإنَّ الَِّذيَن تـََولَّْوا ِمْنُكْم يـَْوَم اْلتَـَقى اْجلَْمَعاِن ِإمنَّ

  ].١٥٥عمران: 

 الصرب والتقوى .٤

اإلهلــي حتقــق شــرطي الصــرب والتقــوى يف الفئــة املؤمنــة، ومهــا مــن  مــن أهــم شــروط اســتدعاء التأييــد 

أقوى أسلحة مواجهة كيد الظــاملني واملــاكرين، قــال تعــاىل ﴿ َوِإْن َتْصــِربُوا َوتـَتـَُّقــوا َال َيُضــرُُّكْم َكْيــُدُهْم 

ََّ ِمبَا يـَْعَمُلوَن حمُِيٌط﴾[آل عمران:  ًئا ِإنَّ ا تـَُّقــوا فَــِإنَّ َذلِــَك ]، قــال تعــاىل ﴿َوِإْن َتْصــ١٢٠َشيـْ ِربُوا َوتـَ

ــوِر﴾[آل عمــران:  ــْن َعــْزِم اْألُُم ــا يف هــذه الســورة يف مواضــع  ١٨٦ِم ]، واقــرت الصــرب والتقــوى مًع

كثـــرية للداللـــة أمهيـــة مراقبـــة هللا عـــز وجـــل واتصـــال القلـــوب بـــه والبعـــد عـــن حمارمـــه مـــع الصـــمود 

لـــى الـــبالء صـــربًا اضـــطرارً ولكنـــه يقـــع يف والثبـــات أمـــام الظـــاملني واملـــاكرين. فقـــد يصـــرب العبـــد ع

املعاصــي وال حيــافظ يف ثنــا املشــقة والصــراع املريــر علــى تقــوى هللا، فالــذي يتقــي ربــه وهــو يعــاين 

ََّ َلَعلَُّكــ ء ﴿َ َأيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمنُــوا اْصــِربُوا َوَصــاِبُروا َورَاِبطُــوا َواتـَُّقــوا ا  مْ الشدائد هم أولو العزم األقــو

  ].٢٠٠تـُْفِلُحوَن﴾[آل عمران: 

 التجرد  عز وجل والتحرر له .٥

ــِميُع اْلَعِلــيُم﴾[آل  - قــال تعــاىل ﴿َربِّ ِإّينِ نَــَذْرُت لَــَك َمــا ِيف َبْطــِين ُحمَــرَّرًا فـَتَـَقبَّــْل ِمــينِّ ِإنَّــَك أَنْــَت السَّ

  ].٣٥عمران: 



 
  - ٣١٥  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــا منهــا نــذرها  ن يتقبــل ر وهــو فلــذة كبــدها يــنم عــن التوجــه هــذا الــدعاء اخلاشــع مــن امــرأة عمــران، 

لكلية، والتحرر من كل قيد، والتجرد إال من ابتغاء قبوله ورضاه ، والتوجه إليه  .. ومــا )١(اخلالص 

حملــن والشــداد إال للوصــول هلــذا املســتوى مــن اإلخــالص  عــز وجــل مــن أيــة عوالـــق أو  التطهــري 

.. ك نعبـــد)،  شـــوائب.. وهـــذا هـــو طريـــق االصـــطفاء.. العائشـــون  أن تكـــون خالًصـــا خملًصـــا  (إ

﴾[طــه:  َناَك ِمَن اْلَغمِّ َوفـَتَـنَّــاَك فـُُتوً ] أي: خلصــناك  ٤٠عملية تصفية من احلظوظ واألكدار ﴿فـََنجَّيـْ

َّ َأْخَلْصــَناُهْم ِخبَاِلَصــٍة ِذْكــَرى الــدَّاِر ( ُهــْم ) َوِإنـَّ ٤٦من احملن ختليًصا لتصــري خالًصــا لنــا، وقولــه تعــاىل ﴿ِإ

َ َلِمَن اْلُمْصطََفْنيَ اْألَْخَياِر﴾[ص:   ]. ٤٧-٥٦ِعْنَد

قــال جماهــد: "جعلنــاهم يعملــون لآلخــرة لــيس هلــم َهــّم غريهــا"، وقــال مالــك بــن دينــار: "نــزع هللا مــن 

م حب الدنيا وذكرها وأخلصهم حبب اآلخرة وذكرها"   .)٢(قلو



 

أكدت ســورة (آل عمــران) مــن أوهلــا علــى بيــان عقيــدة التوحيــد اخلالصــة وهــي توحيــد األلوهيــة الــيت  

لعبوديــة.. وتوحيــد القوامــة علــى البشــر  يتوجه إليها البشر كما تتوجه إليها سائر اخلالئــق يف الكــون 

َُّ َال ِإلَــَه ِإالَّ ُهــَو اْحلـَـيُّ اْلَقيُّــوُم﴾[آل  )١(تعــاىل ﴿امل  وعلى الكــون كلــه.. أي ال يقــوم شــيء إال  ا

] فشهدت بداية الســورة معــىن اإلســالم وهــو االعتقــاد بوحــدة األلوهيــة (هللا ال إلــه إال ٢-١عمران:

لعبوديــة ال يكــون  هو) ووحدة القوامة (احلي القيوم).. وهو ما يعين أن التوجه والقصد من اخلالئق 

.. وأنه ال يقوم على اخلالئق إال هللا تعاىل.. ومن مث يكون الدين الذي يقبله هللا من عباده هــو إال 

لعبوديــة لــه وحــده.. والتحــاكم إىل كتابــه وشــرعه..  "اإلسالم" أي: االستســالم املطلــق  عــز وجــل 

ْحلَــقِّ  اتبــاعو  ِ ــزََّل َعَلْيــَك اْلِكَتــاَب  ــَزَل  الرســول الــذي نــزل علــيهم كتابــه ﴿نـَ ــْنيَ َيَدْيــِه َوأَنْـ قًا ِلَمــا بـَ ُمَصــدِّ

ــلَ  ْجنِي ــْورَاَة َواْإلِ ــَذاٌب  )٣(التـَّ ُــْم َع َِّ َهل ِت ا َ َِ ــاَن ِإنَّ الَّــِذيَن َكَفــُروا  ــَزَل اْلُفْرَق ْبــُل ُهــًدى ِللنَّــاِس َوأَنْـ ِمــْن قـَ

َُّ َعزِيٌز ُذو اْنِتَقاٍم﴾[آل عمران:   ].  ٤-٣َشِديٌد َوا

                                                             
  ٣٩٢، سيد قطب، ص) يف ظالل القرآن١(
لد الثالث، ص٢(   ١٥٣) خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة التفسري، ا



  - ٣١٦  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

  من عباده أي دين أو منهج عن هذا الدين أو املنهج:ولن يقبل هللا

يَن ِعْنَد  (ملسو هيلع هللا ىلص)رسوله  اتباعاستسالم مطلق له.. عبودية له وحده.. حتاكم إىل كتابه وشرعه..  ﴿ِإنَّ الدِّ

ْســـَالُم﴾[آل عمـــران:  َِّ اْإلِ غُـــوَن َولَـــُه َأْســـَلَم َمـــ١٩ا َِّ يـَبـْ ـــَر ِديـــِن ا ـــَماَواِت َواْألَْرِض ]، ﴿َأفـََغيـْ ْن ِيف السَّ

] أي: استســلم لــه ســبحانه مــن يف الســموات واألرض ٨٣َطْوًعا وََكْرًها َوإَِلْيِه يـُْرَجُعــوَن﴾[آل عمــران: 

، والكافر مستسلم  كرًها ألنه حتت القهــر والســلطان العظــيم الــذي ال خيــالف  طوًعا بقلبه وقالبه 

منني، وبراء من كل أعداء الدين ﴿َال يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكــاِفرِيَن َأْوِليَــاَء وال ميانع.. واإلسالم والء للمؤ 

]، واإلسالم طريق واحد، ومنهج واحد، ونظام واحد من تلقــى ٢٨ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَني﴾[آل عمران: 

من اخلاســرين  من غريه من املناهج والنظم سار على غري طريق اإلسالم ولن يقبل منه وهو يف اآلخرة

ْســَالِم ِدينًــا فـَلَــْن يـُْقَبــَل ِمْنــُه َوُهــَو ِيف اْآلَِخــَرِة ِمــَن اْخلَاِســرِيَن﴾[آل عمــران:  َر اْإلِ َتِغ َغيـْ ].. ٨٥﴿َوَمْن يـَبـْ

ــَن اْلُمْشــرِِكَني﴾[ ــا َكــاَن ِم ــَراِهيَم َحِنيًفــا َوَم َُّ فَــاتَِّبُعوا ِملَّــَة ِإبـْ ــْل َصــَدَق ا آل وهــذه هــي ملــة إبــراهيم ﴿ُق

]، وهذا اإلسالم هــو مقتضــى التوحيــد املطلــق الناصــع القــاطع  عــز وجــل الــذي شــهد ٩٥عمران: 

لْ  ِ َُّ أَنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ ُهــَو َواْلَمَالِئَكــُة َوُأولُــو اْلِعْلــِم َقاِئًمــا  ِقْســِط َال هللا عز وجل لنفسه الكرمية به ﴿َشِهَد ا

ْسَالُم﴾[آل عمران: ١٨ِكيُم (ِإلََه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز احلَْ  َِّ اْإلِ يَن ِعْنَد ا   ].١٩-١٨) ِإنَّ الدِّ

ومن يتبع نظم أعداء الدين فقد خالف دين اإلســالم ووقــع يف طريــق الكفــر ﴿َ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن 

  ].١٠٠اِنُكْم َكاِفرِيَن﴾[آل عمران:َآَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا َفرِيًقا ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب يـَُردُّوُكْم بـَْعَد ِإميَ 

 لقبـــول والطاعـــة واال تـــيهم منـــه  م يتلقـــون كـــل مـــا  الـــدقيق  تبـــاعوأمـــا املـــؤمنني املستســـلمني لـــر

]، ﴿الَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبـََّنــا ٧﴿َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن َآَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبِّنا﴾[آل عمران: 

]، ﴿قَــاَل اْحلََوارِيُّــوَن َحنْــُن أَْنَصــاُر ١٦ا َآَمنَّا َفاْغِفْر لََنــا ُذُنوبـَنَــا َوِقنَــا َعــَذاَب النَّــاِر﴾[آل عمــران: ِإنـَّنَ 

ََِّ ُمْســـِلُموَن ( ــَهْد  َِّ َواْشـ ِ َِّ َآَمنَّـــا  ــا٥٢ا نَـ بـْ ـــوَل َفاْكتـُ ـــا الرَُّس ــَت َواتـَّبـَْعَن َزلْـ ــا َأنـْ ـــا َآَمنَّـــا ِمبَـ ـــَع  ) رَبـََّن َم

ــاِهِديَن﴾[آل عمــران:  ــَربُِّكْم ٥٣-٥٢الشَّ ــوا ِب ميَــاِن َأْن َآِمُن ً يـَُنــاِدي ِلْإلِ ْعَنــا ُمَنــاِد ــا ِإنـََّنــا مسَِ ]، ﴿رَبـََّن

ــران:  ــة وجاهــــدوا يف ســــبيل ١٩٣َفَآَمنَّــــا﴾[آل عمــ لوحدانيــ ــل  ـــز وجــ ].. والــــذين شــــهدوا  عـ

م  عــز وجــل هــذه مث مــاتوا يف ســبيل شــهادة الت لشــهداء شــهاد م، هــؤالء يســمون  وحيــد لــر

وهؤالء هــم أكــرم خلــق هللا علــى هللا بعــد األنبيــاء والصــديقني ﴿َوَال َحتَْســَنبَّ الَّــِذيَن قُِتلُــوا ِيف َســِبيِل 



 
  - ٣١٧  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ِـــْم يـُْرَزقُـــوَن ( ً بَـــْل َأْحيَـــاٌء ِعْنـــَد َرِّ َِّ َأْمـــَوا َُّ ِمـــْن َفْضـــِلِه ١٦٩ا ُهـــُم ا َ َوَيْستَـْبِشـــُروَن ) فَـــرِِحَني ِمبَـــا َآ

لَِّذيَن ملَْ يـَْلَحُقوا ِِْم ِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُوَن ( ) َيْستَـْبِشُروَن ِبِنْعَمــٍة ِمــَن ١٧٠ِ

ََّ َال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِنَني﴾[آل عمران:  َِّ َوَفْضٍل َوَأنَّ ا   ].١٧١-١٦٩ا

  ــد لــذلك فــالقرآن يكــاد يهتــف ويقــول: التوحيــد واجلهــاد إلقامــة التوحيــد واجلهــاد إلقامــة التوحي

وإقراره يف األرض.. وهذا هو مراد القرآن كلــه.. فمــن احنــرف عــن التوحيــد.. وختلــى عــن اجلهــاد 

  فقد صار يف واد... والقرآن الكرمي يف واد..

 

  دَّْت طَائَِفٌة ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو ُيِضلُّوَنُكْم﴾﴿وَ 

  ــا أهــل الكتــاب وأعــداء الــدين بينــت ســورة آل عمــران مــدى ضــراوة احلملــة الطويلــة الــيت يقــوم 

لتشكيك األمة يف عقيدة التوحيد اخلالصة القاطعة، فبدأت بشبهات اليهــود فيمــا يتعلــق بعيســى 

  كرة تســببت يف خلخلــة عقيــدة التوحيــد عنــد النصــارى إىل وما تعمدوا من إلقاء شــبهات مــا

طلة، والقرآن حيسم هذه الشــبهة بكــل بســاطة ووضــوح بــرد  عقيدة التثليث، واحنرفوا إىل عقائد 

َِّ َكَمثَــِل َآَدَم  خلــق عيســى إىل املشــيئة اإلهليــة املطلقــة كخلــق آدم  ــَل ِعيَســى ِعْنــَد ا ﴿ِإنَّ َمَث

ــَراٍب  ــْن تـُ ــُه ِم ــُه ُكــْن فـََيُكــوُن (َخَلَق ــاَل َل ــَرتِيَن ﴾[آل ٥٩مثَُّ َق ــَن اْلُمْم ــْن ِم ــَال َتُك ــْن رَبِّــَك َف ) اْحلَــقُّ ِم

] أي: كيف تدعون أيها اليهود، أن إبراهيم كان يهودً وقد كان زمنه قبل أن ٦٠-٥٩عمران: 

وإمنــا حـــدثت ينــزل هللا التــوراة علــى موســى؟، وكيــف تَــّدُعون أيهـــا النصــارى، أنــه كــان نصــرانًيا، 

النصـــرانية بعـــد زمنـــه بـــدهر؟! وهلـــذا قـــال: (أفـــال يعقلـــون).. وهكـــذا تســـتمر الدســـائس واملكـــر، 

ــدة  ــة العقيـ إضـــالل أمـــة و ويســـتمر كيـــد أهـــل الكتـــاب وتشـــكيكهم يف حمـــاوالٍت مســـتميتة لزعزعـ

  ].٦٩: اإلسالم عن دينها ﴿َودَّْت طَائَِفٌة ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو ُيِضلُّوَنُكم﴾[آل عمران

ا هــذه األمــة  يت حتذير القرآن شديًدا ألمة اإلسالم من أن تؤتى من هذا املدخل، أل لذلك 

زم إال إذا هزمت روحهــا بينمــا ال يبلــغ أعــداؤها منهــا شــيًئا وهــي  ا، وال  ن إال إذا وهنت عقيد ال 

ــج اإلســالم، ال حتيــد عــن مــنهج هللا وطريقــ ه.. أمــا إذا اخنــدعت ممســكة بعــروة اإلميــان، ســائرة علــى 

األمة بتزيني أعــداء الــدين هلــا مبنــاهج غربيــة، وتقاليــد ومبــادئ دخيلــة علــى عقيــدة التوحيــد الصــافية.. 



  - ٣١٨  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

فـــإن هـــذا هـــو أول طـــرق االحنـــراف إىل اهلاويـــة وســـقوط األمـــة يف الضـــالل والشـــرك، ومـــن الشـــبهات 

لباطــل، وخديعــة الضــع ا أهل الكتاب لبس احلــق  فاء مــن النــاس يف ديــنهم، وهــو واملكائد اليت أراد 

أن أهــل الكتــاب يتســرتون بــني املســلمني فيظهــرون اإلميــان أول النهــار وُيصــلوا مــع املســلمني صــالة 

الصـــبح، فـــإذا جـــاء آخـــر النهـــار ارتـــدوا إىل ديـــنهم ليقـــول اجلهلـــة مـــن النـــاس: إمنـــا َرّدهـــم إىل ديـــنهم 

لَّــِذي أُنْــِزَل إطالعهم على نقيصة وعيب يف ديــن املســلمني ﴿َوقَالَــْت َطا ِ ئَِفــٌة ِمــْن َأْهــِل اْلِكتَــاِب َآِمنُــوا 

َهاِر َواْكُفُروا َآِخَرُه لََعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن﴾[آل عمــران:  ] لعلهــم يرجعــون أي: ٧٢َعَلى الَِّذيَن َآَمُنوا َوْجَه النـَّ

م  لعلهـــم يرتـــدون عـــن ديـــنهم.. وهـــذا هـــو هـــدفهم بوضـــوح وصـــراحة: أن يرتـــد املســـلمون بعـــد إميـــا

كافرين.. لذلك كان التعجب القرآين ملن يرتد إىل ظُلمة الشرك بعــدما قامــت عليــه احلجــج والرباهــني 

ه إلقامـــة دينـــه يف األرض تباعـــ أمـــرالـــذي ســـلكه، وهديـــه الـــذي  (ملسو هيلع هللا ىلص)الســـاطعة عـــن طريـــق النـــيب 

ِِْم وَ  َُّ قـَْوًما َكَفُروا بـَْعَد ِإميَا َُّ َال يـَْهــِدي ﴿َكْيَف يـَْهِدي ا يَِّنــاُت َوا َشِهُدوا َأنَّ الرَُّســوَل َحــقٌّ َوَجــاَءُهُم اْلبـَ

 ].٨٦اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني﴾[آل عمران: 

ــا كانــت  ــا لنــا ســورة (آل عمــران) وكشــفت عــن حقيقتهــا أ ونفس املعركة القدمية الــيت أظهر

ني يريــد أعــداؤها أن يغلبوهــا علــى وستظل معركة عقيــدة بــني هــذه األمــة وأعــدائها مــن كــل ديــن.. وحــ

ـــم يعلمــــون  ـ ـــدة.. أل ــى العقيـ ــــا علــ ــاولون أوًال أن يغلبوه م حيــ ـــوالت، فــــإ ــاد واحملصـ األرض واالقتصــ

ا، ملتزمـــة  ـــم ال يبلغـــون ممـــا يريـــدون شـــيًئا واألمـــة املســـلمة مستمســـكة بعقيـــد لتجـــارب الطويلـــة أ

بائــل أعــداء الــدين وشــباكهم قــد التفــت علــى .. ولكن احلقيقــة أن ح)١(مبنهجها، مدركة لكيد أعدائها

ــة والدميقراطيــة.. واخنــدعت األمــة يف هــذه  ــة والعلماني ــل الليربالي ــة مث ــاهج غربي أمــة التوحيــد بتــزيني من

ــة  يــدي األمــة املســلمة والفئ خــذ (آل عمــران)  ــذلك  ا.. ل ــد ــاهج واحنرفــت عــن منهجهــا وعقي املن

لتثبيت على احلق واالستقامة على   دينها. املؤمنة 

 

ُتْم ُمْسِلُموَن﴾ ََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوَأنـْ   ﴿َ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا ا

                                                             
  ٣٥٤/ ١) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ص١(



 
  - ٣١٩  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 ا ين ويصوبو جاءت سورة (آل عمران) تدفع األسلحة املسمومة اليت يستخدمها أعداء الد 

ت تــدحض يف صــدر عقيــدة التوحيــد، وذلــك  ت تلــو اآل لتثبيــت املــؤمنني علــى احلــق، فأخــذت اآل

الشبهات وترد الشكوك، وتنفي الــدعاوي الكاذبــة الــيت يلقيهــا أهــل الكتــاب، وجتلــي احلقيقــة الكبــرية 

تـــاب مث بـــدعوة للتوحيـــد وهلـــذا الـــدين وذلـــك بكشـــف النـــوا املســـتمرة والوســـائل القـــذرة ألهـــل الك

املؤمنني لتملك احلجج القوية الدامغة والعلم الراسخ ملواجهة هذه املكائد والشبهات، فكلمــا حتصــن 

ـــِم  ــُخوَن ِيف اْلِعْل ــو رد املتشـــابه إىل احملكـــم ﴿َوالرَّاِسـ لبينـــات والعلـــم كـــان أول أســـلحتهم هـ ـــون  املؤمن

]، مث االعتصام  عــز وجــل هــو: الســالح األهــم ٧ل عمران: يـَُقوُلوَن َآَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبَِّنا﴾[آ

هلذه األمة وهو العاصــم هلــا مــن الزلــل واالحنــراف ﴿رَبـَّنَــا َال تُــزِْغ قـُُلوبـََنــا بـَْعــَد ِإْذ َهــَديْـتَـَنا َوَهــْب َلنَــا ِمــْن 

  ].٨َلُدْنَك َرْمحًَة ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب﴾[آل عمران: 

لتلقي من منهج هللا مث تبصر سورة (آل عمران مهية الثبات على العقيدة وذلك  ) املؤمنني 

ــْل ِإْن   تبــاعال (ملسو هيلع هللا ىلص)، وأن حمبــة الرســول (ملسو هيلع هللا ىلص)وحــده وعــن رســوله  لشــعارات والــدعاوي ﴿ُق ولــيس 

َُّ َويـَْغِفـــْر  ََّ فَـــاتَِّبُعوِين ُحيْبِـــْبُكُم ا ـــُتْم حتُِبُّـــوَن ا َُّ َغُفـــوٌر رَِحـــيٌم (ُكنـْ ََّ ٣١َلُكـــْم ُذنُـــوَبُكْم َوا ) قُـــْل َأِطيُعـــوا ا

ََّ َال حيُِبُّ اْلَكاِفرِيَن﴾[آل عمران:   ].٣٢-٣١َوالرَُّسوَل فَِإْن تـََولَّْوا فَِإنَّ ا

مث بينــت ســورة (آل عمــران) يف بيــان واضــح وجلــي أن طريــق املــؤمنني أصــحاب مهمــة إقامــة 

لعق ــئ  ـــدين ملـــــ ــ ـــدماء الــ ــ ــــتالءات، والــ ـــنت واالبـــ ــ ـــراءات، والفــ ــل واإلغــــ ـــ ـــهوات، والعراقيــ ــ ــــات والشــ بـــ

لشــهوات ﴿زُيِّــَن ِللنَّــاِس ُحــبُّ  ملكاره، وطريــق النــار حــف  والتضحيات... وهكذا طريق اجلنة حف 

ـــَهَواِت ِمـــَن النَِّســـاِء َواْلَبنِـــَني َواْلَقنَـــاِطِري اْلُمَقْنطَـــَرِة ِمـــَن الـــذََّهِب َواْلِفضَّـــةِ  َواْخلَْيـــِل اْلُمَســـوََّمِة َواْألَنـَْعـــاِم  الشَّ

َُّ ِعْنَدُه ُحْســُن اْلَمــَآِب﴾[آل عمــران:  َيا َوا نـْ ]. والشــهوات هــي كــل ١٤َواْحلَْرِث َذِلَك َمَتاُع اْحلََياِة الدُّ

 ها واالنغماس فيهــا ففيــهاتباعاللذائذ الدنيوية احملببة إىل النفس البشرية، وامليل للشهوات فطري، أما 

فساد القلب والدين.. ﴿َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصََّالَة َواتـَّبَـُعوا الشََّهَواِت َفَســْوَف يـَْلَقــْوَن 

حليــاة الــدنيا، فيــه خســارة العبــد آلخرتــه، ٥٩َغيــا﴾[مرمي:  ]، فاإلقبــال علــى ملــذات الــدنيا والرضــا 

مــا االرتقــاء إىل الســماء يســتوجب االســتعالء علــى فاالســتجابة للشــهوات هبوطًــا لــألرض والطــني، بين

ن يصري اإلنسان هو مالكها والتســامي ملــا هــو أعلــى منهــا ﴿قُــْل َأُؤنـَبِّــُئُكْم  هذه الشهوات، وضبطها 



  - ٣٢٠  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

ــِديَن  َهــاُر َخاِل ــَد َرِِّــْم َجنَّــاٌت َجتْــِري ِمــْن َحتِْتَهــا اْألَنـْ ــَرٌة ِخبَــْريٍ ِمــْن َذِلُكــْم ِللَّــِذيَن اتـََّقــْوا ِعْن ِفيَهــا َوَأْزَواٌج ُمَطهَّ

ْلِعَباِد﴾[آل عمران:  ِ َُّ َبِصٌري  َِّ َوا ] وهذا املتاع األخروي عوض كامــل عــن متــاع ١٥َوِرْضَواٌن ِمَن ا

ا الزائلة، مث هنالك ما هو أكرب من كل متاع.. هنالك "رضوان من هللا". رضوان يعــدل  الدنيا وشهوا

ُهْم َوَرُضــوا َعْنــُه احلياة الدنيا واحلياة األ ُ َعــنـْ َّ خرى كليهما.. ويــرجح.. رضــوان هللا عــز وجــل ﴿َرِضــَي ا

 ].٨َذِلَك ِلَمْن َخِشَي رَبَُّه﴾[البينة: 

ــم املــال وأمــراض  واملؤمن ال يزال يتزكى ويتطهر من حب الشــهوات الفطريــة، ومــن إغــراء النساء،ـــ و

ــد الظـــ لفــنت بكي لَـــُونَّ ِيف الشــح واحلــرص.. ليجــد طريقـــه ملــيء  بـْ املني وإيــذاءهم يف نفســه ومالــه ﴿َلتـُ

ــْبِلُكْم َوِمــَن الَّــِذيَن َأْشــرَُكوا أَ  ًذى َكثِــريًا َوِإْن َأْمَواِلُكْم َوأَنْـُفِسُكْم َوَلَتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن ُأوتُــوا اْلِكتَــاَب ِمــْن قـَ

لفــنت واآلالم ١٨٦ل عمــران: َتْصِربُوا َوتـَتـَُّقــوا فَــِإنَّ َذلِــَك ِمــْن َعــْزِم اْألُُمــوِر﴾[آ ].. إنــه طريــق مفــروش 

والتضحيات واألذى واالبتالء.. هذا هو الطريــق والثبــات عليــه أمــام الشــبهات إن قابلتــك بدحضــها 

لتعلق مبا عند هللا مــن حســاب املــآب، والثبــات  وردها إىل احملكم، وأمام الشهوات إن اشتد إغراؤها 

لصرب وال تقوى فسورة (آل عمران) تؤكد أن الثبات على احلق.. على اإلميــان أمام البال واملصائب 

واهلداية.. على التوحيد ومنهج اإلسالم.. هو أهم موجبــات االصــطفاء والتكــرمي إلقامــة مــنهج هللا يف 

األرض، وقيادة البشــرية مبــنهج هللا... فــال تــزال الســورة تثبــت الفئــة املؤمنــة حــىت إن اقرتفــت الــذنوب 

ََّ َفاْســتَـْغَفُروا لِــُذنُوِِْم َوَمــْن يـَْغِفــُر والفــواحش ﴿َوا لَّــِذيَن ِإَذا فـََعلُــوا َفاِحَشــًة َأْو َظَلُمــوا أَنْـُفَســُهْم ذََكــُروا ا

َُّ َوَملْ ُيِصرُّوا َعَلى َما فـََعُلوا َوُهْم يـَْعَلُموَن﴾[آل عمران:  ال تتخلــى عــن دينهــا ١٣٥الذُّنُوَب ِإالَّ ا  ،[

ال ا..  ن تســتقيم علــى احلــق وإن خــذهلا النــاس.. ولــن وإميا ا..   ترتك اهلداية اليت أمنن هللا عليهم 

النتصــار يف معركــة الضــمري أمــام الشــبهات والشــهوات  ــال إال  حيــدث نصــر يف معركــة امليــدان والقت

  واالبتالءات.

ران) والــذي ميثــل لذلك يعترب اخلط الرابع: الثبات علــى احلــق هــو احملــور الرئيســي لســورة (آل عمــ•• 

ا املوضوعية: (الثبات على احلق يف مواجهة الشبهات والفنت والشهوات).   وحد

  وصار اهلدف العام لسورة آل عمران هو وهللا أعلم:

  (الثبات على احلق أهم موجبات االصطفاء ألداء مهمة األمة)



 
  - ٣٢١  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 ن كمــا بينــا بفضــل وهذا اهلدف هــو الــذي يــرتبط بســور السلســلة األوىل يف املــنهج احلركــي للقــرآ

  هللا وتوفيقه يف مقدمة هذه السلسلة.

 

 :(مرمي)الفوارق بني سوريت (آل عمران) و  

مــور مل تــرد يف ســورة  ردودسورة (آل عمران) وردت فيها  - أهل الكتاب حول عيسى ومرمي 

رخيا ه  و ما مل تعرضه سورة (مرمي).(مرمي)، وعرضت سورة (آل عمران) قصة مولد مرمي و

لفعــل، وال أن أمــه واجهــت بــه القــوم  كمــا مل تــذكر ســورة (آل عمــران) أن عيســى قــد ولــد 

فكلمهــم يف املهــد، وال أنــه عــرض علــيهم هــذه املعجــزات الــيت ذكــرت يف البشــارة ألمــه كمــا جــاء يف 

 سورة (مرمي).

أللوهية وتوحيد القوامة والرد على إن سياق سورة (آل عمران) يركز على قضية التوحيد: توحيد ا 

ا دون أن تزعزعهـــا  شـــبهات أهـــل الكتـــاب حـــول هـــذه القضـــية لتثبيـــت الفئـــة املؤمنـــة علـــى عقيـــد

  شبهات أهل الكتاب، وهذا ما يتناسب مع سياق وموضوع السورة كلها.

ل امسهــا بينما سورة (مرمي) سياقها وموضوعها هو يتناسب مع رمزية مرمي: العابدة الطاهرة كما حيم 

مــن معــىن، لــذلك ركــزت الســورة مــع نفيهــا فكــرة الولــد والشــريك إىل الرتكيــز علــى العبوديــة مثــل 

ذن هللا. ذن هللا يف عرض سورة (مرمي)   اخللوة التعبدية والصالة.. كما سريد 

 مت بفضل هللا عرض مقدمة سورة (آل عمران)

 

 لسورة آل عمران مخسة مقاطع رئيسية وهي: يتناول العرض التفصيلي  

 ).٣٢: ١املقطع األول: مقدمة السورة وملخص حماورها (من اآلية  -

 ).٩٩: ٣٣احلق (من اآلية  تباعاملقطع الثاين: دحض الشبهات والدعوة ال -



  - ٣٢٢  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

ـــق وأد - ـــى احلــ ـــة للثبـــــات علــ ـــوة الفئـــــة املؤمنــ اء تكـــــاليف مهمتهـــــا (مـــــن املقطـــــع الثالـــــث: دعــ

 ).١٢٠: ١٠٠اآلية

 -قطع الرابع: االنقالب على األعقاب ميدانًيا والتطهري الالزم إلقامة مــنهج هللا يف األرضامل -

 ).١٧٩: ١٢١غزوة أحد (من اآلية 

 ).٢٠٠: ١٨٠املقطع اخلامس: خامتة السورة والفوز احلقيقي (من اآلية  -

 ذن هللا بعرض مقاصد القرآن من خــالل عرضــنا ملقــاطع الســورة الرئيســية الســا بقة، وسنقوم 

 وهذه املقاصد هي:

 املقصد األول: معرفة هللا عز وجل... تعرف على ربك: (السميع العليم). -

 املقصد الثاين: اإلعداد لليوم اآلخر... النجاة من النار وثواب اآلخرة. -

 املقصد الثالث: تزكية النفس... صفات املتقني وتطهري النفس. -

همــة إقامــة مــنهج هللا يف األرض، بصــائر: ســنة املقصد الرابع: إقامة مهمة األمة... تكــاليف م -

لنصر واهلزمية.  التداول 

 

 :ا الرئيسية وهي   يشمل املقطع األول يف سورة آل عمران ملخص حملاور السورة وموضوعا

َُّ َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ا .١ َُّ أَنَّــُه َال ٢ْحلَيُّ اْلَقيُّوُم﴾[آل عمــران: بيان حقيقة التوحيد: ﴿ا ]، ﴿َشــِهَد ا

ــــران:  ــــو﴾[آل عمــ ــ ـــــَه ِإالَّ ُه َِّ ١٨ِإلَـ ــَد ا ــ ــ ــدِّيَن ِعْن ـــ ـــــالم ﴿ِإنَّ الـ ـــن اإلسـ ــ ـــىن ديـ ـــان معـــ ــ ]، وبيـ

ْسَالُم﴾[آل عمران:   ].١٩اْإلِ

ٌت ُحمَْكَمــاٌت احملكم واملتشابه بني التسليم والتأويل: ﴿ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك اْلكِ  .٢ َ َتاَب ِمْنــُه َآ

َاٌت﴾[آل عمران:   ].٧ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِ

َنا َوَهْب  .٣ تـَ لعصمة واالستقامة: ﴿رَبـََّنا َال ُتزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْ الثبات على احلق يف مشهد 

 ].٨﴾[آل عمران: لََنا ِمْن َلُدْنَك َرْمحًَة ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّابُ 



 
  - ٣٢٣  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

٤.  َِّ َقاتِـــُل ِيف َســـِبيِل ا ســـنة هللا يف النصـــر واهلزميـــة: ﴿قَـــْد َكـــاَن َلُكـــْم َآيَـــٌة ِيف ِفئَـتَــــْنيِ اْلتَـَقَتـــا ِفَئـــٌة تـُ

َُّ يـَُؤيُِّد بَِنْصرِِه َمْن َيَشــاُء ِإنَّ ِيف َذلِــكَ  ــَرًة ِألُوِيل  َوُأْخَرى َكاِفَرٌة يـََرْونـَُهْم ِمثْـَلْيِهْم رَْأَي اْلَعْنيِ َوا َلِعبـْ

 ].١٣اْألَْبَصاِر﴾[آل عمران: 

ضرورة التطهر من العوالق والقيود واالستعالء على الشهوات لنيل شرف االصطفاء: ﴿زُيِّــَن  .٥

ــِة َواخلَْ  ــَهَواِت ِمــَن النَِّســاِء َواْلَبِنــَني َواْلَقَنــاِطِري اْلُمَقْنطَــَرِة ِمــَن الــذََّهِب َواْلِفضَّ ْيــِل ِللنَّــاِس ُحــبُّ الشَّ

َُّ ِعْنــَدُه ُحْســُن اْلَمــَآِب﴾[آل عمــران: نـَْيا َوا َعاِم َواْحلَْرِث َذِلَك َمَتاُع اْحلََيــاِة الــدُّ  اْلُمَسوََّمِة َواْألَنـْ

ــاِدِقَني ١٤ ــاِبرِيَن َوالصَّ ــة الصــرب وطــول العبــادة كمــؤهالت هلــذا االصــطفاء ﴿الصَّ ]، مــع أمهي

ْألَْسَحاِر﴾[آل عمران: َواْلَقانِِتَني َواْلُمْنِفِقَني َوا ِ ْغِفرِيَن   ].١٧ْلُمْستـَ

 :ذن هللا بعرض  وسنقوم هنا يف هذا املقطع األول 

 أوًال: بيان حقيقة التوحيد ومعىن دين اإلسالم.

  نًيا: احملكم واملتشابه بني التسليم والتأويل.

  لًثا: الثبات على احلق يف مشهد العصمة واالستقامة.

  ذن هللا بعرض: "سنة هللا يف النصر واهلزميــة" مــع املقطــع الرابــع اخلــاص (بغــزوة أحــد) بينما سنقوم 

  وذلك التصال املعىن هناك وتناسبه أكثر.

  مـــع عـــرض: "ضـــرورة التطهـــر مـــن العوالـــق والقيـــود واالســـتعالء علـــى الشـــهوات لنيـــل شـــرف

ــ ـــ (دعـــوة الفئـــة املؤمنـــة للثبـــات علـــى احلـ ق وأداء االصـــطفاء.. مـــع املقطـــع الثالـــث اخلـــاص بـ

تكــاليف مهمتهــا) حيــث ســنقوم هنــاك بتفصــيل تكــاليف املهمــة وموجبــات االصــطفاء فكــان 

 عرض هذا احملور هناك منًعا للتكرار.

 :إشارة هامة 

ــة القــرآن يف عــرض عناصــر الســورة وحماورهــا هــي عــني  يقينًــا دون االحتيــاج للــذكر أن طريق

ع هــذه املعــاين يف طــول الســورة منــذ بــدايتها اإلحكــام واإلتقــان.. وقــد أراد هللا عــز وجــل أن نعــيش مــ

ايتها دون أي تضاد أو اختالف أو تعارض وما جيمل يف موضع يتم تفصيله يف موضــع آخــر.  وحىت 



  - ٣٢٤  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

مع وضع كل آية يف أنسب مكان هلا.. واملطلوب منا هو تدبر السورة واستخراج عناصــرها وحماورهــا 

لوحــدة املوضــوعية للســورة كلهــا ومــن مث الواجبــات الرئيســية مث القيــام برتبيطهــا بــبعض لنحصــل علــى ا

العملية هلا.. لذلك نقوم بتجميع عناصر موضوع الســورة املشــرتكة مــن أوهلــا إىل آخرهــا مث عرضــها يف 

 مقاطع متصلة سوً حىت يتصل املعىن دون تكرار منا.

 

َُّ أَنَّــ - ْلِقْســِط َال ِإلَــَه ِإالَّ ُهــَو اْلَعزِيــُز قال تعــاىل ﴿َشــِهَد ا ِ ُه َال ِإلَــَه ِإالَّ ُهــَو َواْلَمَالِئَكــُة َوُأولُــو اْلِعْلــِم قَاِئًمــا 

ْسَالُم َوَما اْختَـَلَف الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتــاَب ِإالَّ ِمــْن بـَْعــِد َمــا َجــاَءُهُم ﴾١٨﴿اْحلَِكيُم  َِّ اْإلِ ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد ا

ََّ َسرِيُع احلَِْساِب﴾[آل عمران: ا َِّ فَِإنَّ ا ِت ا َ َِ نَـُهْم َوَمْن َيْكُفْر   ].١٩-١٨ْلِعْلُم بـَْغًيا بـَيـْ

  أَنَّـــُه َال ِإلَـــَه ِإالَّ ُهـــَو﴾: "شـــهد تعـــاىل وكفـــى بـــه َُّ يقـــول ابـــن كثـــري يف تفســـريه لقولـــه تعـــاىل ﴿َشـــِهَد ا

إلهليــة شهيًدا، وهو أصدق الشاهدين وأعــدهلم، و  أصــدق القــائلني أنــه ســبحانه وتعــاىل هــو املتفــرد 

جلميــع اخلالئــق، وأن اجلميــع عبيــده وخلقــه، والفقــراء إليــه، وهــو الغــين عمــا ســواه كمــا قــال تعــاىل 

 َِّ ِ ــُه ِبِعْلِمــِه َواْلَمَالِئَكــُة َيْشــَهُدوَن وََكَفــى  َزَل ــَك أَنـْ ــَزَل إَِلْي َــا أَنـْ َُّ َيْشــَهُد ِمب َشِهيًدا﴾[النســاء:  ﴿َلِكــِن ا

١( ]١٦٦(. 

  لوحدانيــة: "هــذه اآليــة تضــمنت أجــل يقول ابن القيم يف املدارج عن شهادة هللا عز وجــل لنفســه 

جــلَّ مشــهود بــه.. وهــذه الشــهادة هلــا  شــهادة، وأعظمهــا، وأعــدهلا، وأصــدقها مــن أجــلَّ شــاهد، 

مل يعلــم بــه غــريه، وإعالمــه وإخبــاره أربعة مراتب: علم هللا سبحانه بذلك، وتكلمه به ونطقه به وإن 

ا.. وهـــذه مراتـــب وأركـــان تتضـــمنها أي شـــهادة  حللقـــه مبـــا سنشـــهد بـــه، أمـــرهم وإلـــزامهم مبضـــمو

 وشرحها كالتايل:

حلق  .١ حلق أما مرتبة العلم: فإن الشهادة  ضرورة وإال كان الشــاهد شــاهًدا ملــا تتضمن العلم 

ْحلَــقِّ َوُهــْم يـَْعَلُمــوَن﴾[الزخرف: ال علــم لــه بــه قــال تعــاىل ﴿ِإالَّ َمــْن َشــهِ  ِ ]... وهللا عــز ٨٦َد 

 وجل أعلم بصحة املشهود به وأعلم بثبوته وهو وحدانيته سبحانه وتعاىل.

                                                             
  .١/٣٢٢ –) خمتصر تفسري ابن كثري ١(
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لشــهادة،  .٢ وأما مرتبة التكلم واخلرب: فمن تكلم بشيء وأخرب بــه فقــد شــهد بــه وإن مل يــتلفظ 

ُهُم اْحلََيــاُة  فشهادة املرء على نفســه هــي إقــراره علــى نفســه ﴿قَــاُلوا ُفِســَنا َوغَــرَّتـْ َ َعلَــى أَنـْ َشــِهْد

َيا َوَشـــِهُدوا َعلَـــى َأنـُْفِســـِهْم أَنـَُّهـــْم َكـــانُوا َكاِفرِيَن﴾[األنعـــام:  نـْ ]، ﴿َوَجَعلُـــوا اْلَمَالِئَكـــَة ١٣٠الـــدُّ

ــَها ــــ ــ ـــ ـــُتْكَتُب َشــــ ــــ ــ ــ ــ ــــْم َســ ــ ــ ــ ــ ـــِهُدوا َخْلَقُهـــ ــ ــ ـــ ــ ً َأَشـــ َ ـــرَّْمحَِن ِإ ــ ـــ ــــ ـــاُد الـــ ـــ ــــ ــ ــْم ِعبَـــ ــــ ـــــ ــــِذيَن ُهــــ ــ ــ ـــ  َدتـُُهمْ الَّــــ

]... وهللا عز وجل نطق بتوحيده وتكلم به سبحانه وتعــاىل جــل يف ١٩َوُيْسأَُلوَن﴾[الزخرف:

 عاله.

لفعــل وشــهادة الــرب جــلَّ  .٣ لقــول وإعــالم  وأما مرتبة اإلعالم واإلخبار: وهــي نوعــان إعــالن 

جالله وبيانه وإعالمه نقول: وهــو مــا أرســل بــه رســله، وأنــزل بــه كتبــه.. ومجيــع الرســل جــاءوا 

بتوحيد هللا عز وجل وأمروا به العبــاد أن يشــهدوا بــه، ومجيــع كتــب هللا نزلــت بتوحيــد هللا عــز 

 وجل والدعوة إىل أن يشهد العباد بوحدانيته سبحانه وتعاىل.

 َ ــــَه ِإالَّ َأ ــ ــُه َال ِإَل ــ ــِه أَنَّــ ــ ــ ـــوِحي ِإلَْي ــ ـــوٍل ِإالَّ نُـ ــْن َرُســـ ــــَك ِمــــ ــ ْبِل ــْن قـَ ـــْلَنا ِمــــ ــــاىل ﴿َوَمــــــا َأْرَســـ قــــــال تعــ

 ].٢٥ُبُدوِن﴾[األنبياء: َفاعْ 

َُّ َال ِإلَــَه ِإالَّ ُهــَو اْحلَــيُّ اْلَقيُّــوُم (١قال تعــاىل ﴿امل ( ْحلـَـقِّ ُمَصــدِّقًا ٢) ا ِ ) نـَــزََّل َعَلْيــَك اْلِكَتــاَب 

ْجنِيَل ( ْورَاَة َواْإلِ ِت ) ِمْن قـَْبُل ُهًدى لِلنَّاِس َوَأنـَْزَل الْ ٣ِلَما بـَْنيَ َيَديِْه َوَأنـَْزَل التـَّ َ َِ ُفْرقَاَن ِإنَّ الَّــِذيَن َكَفــُروا 

َُّ َعزِيٌز ُذو اْنِتَقاٍم﴾[آل عمران:  َِّ َهلُْم َعَذاٌب َشِديٌد َوا   ].٤-١ا

وشهادة الرب جلَّ جالله وبيان إعالمه بفعلــه: فهــو مــا تضــمنه خــربه تعــاىل عــن األدلــة الدالــة علــى  

لعقــل والف تــه املخلوقــة الدالــة عليــه فتتطــابق شــهادة وحدانيتــه الــيت ال تعلــم داللتهــا  طــرة وهــي آ

ت األفـــاق  القـــول عـــن طريـــق الرســـل والكتـــب وشـــهادة الفعـــل عـــن طريـــق دالئـــل الوحدانيـــة يف آ

تَِنا ِيف اْآلَفَاِق َوِيف َأنـُْفِسِهْم َحىتَّ يـَتَـبـَنيََّ َهلُْم أَنَُّه اْحلَقُّ﴾[فصلت:  َ   ]. ٥٣واألنفس ﴿َسُنرِيِهْم َآ

 ــَماَواِت لذلك ف ته الدالة علــى توحيــده، قــال تعــاىل ﴿ِإنَّ ِيف َخْلــِق السَّ لتفكر يف آ العباد مأمورون 

ٍت ِألُوِيل اْألَْلَبــاِب﴾[آل عمــران:  ت هللا تعــاىل ١٩٠َواْألَْرِض َواْخــِتَالِف اللَّْيــِل َوالنـََّهــاِر َآلََ ].. فــآ

 تشهد بوحدانيته سبحانه.



  - ٣٢٦  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

األمر بذلك واإللزام به، فسبحانه وتعــاىل قضــى وأمــر، وألــزم عبــاده  وأما املرتبة الرابعة: وهي .٤

ُه﴾[اإلســراء:  َّ ْعُبــُدوا ِإالَّ ِإ ]، وقــال تعــاىل ٢٣بتوحيــده، كمــا قــال تعــاىل ﴿َوَقَضــى رَبُّــَك َأالَّ تـَ

َــا ُهــَو ِإلَــٌه َواِحــٌد﴾[النحل:  نَـــْنيِ ِإمنَّ َــْنيِ اثـْ ُ َال تـَتَِّخــُذوا ِإَهل َّ ــاَل ا ، وقــال هللا ســبحانه ]٥١﴿َوَق

َِّ ِإَهلًا َآَخَر﴾[القصص:   ] والقرآن كله شاهد بذلك.٨٨وتعاىل: ﴿َوَال َتدُْع َمَع ا

ووجــه اســتلزام شــهادته ســبحانه لــذلك: أنــه إذا شــهد أنــه ال إلــه إال هــو، فقــد أخــرب، وبــّني 

له، وأن إهلية ما سواه أبطل الباطل، وإث ا أظلم الظلم.وأعلم، وحكم وقضى أن ما سواه ليس   با

  .)١(فال يستحق العبادة سواه. كما ال تصلح اإلهلية لغريه

 أل وهليــة، ونفــي األلوهيــة عــن غــريه ســبحانه وتعــاىل.. لوهذه الشهادة معناها: تفــرد هللا عــز وجــل 

  وهذا هو معىن التوحيد (ال إله إال هللا).

 ا؟  ولكن ما هي حقيقة التوحيد؟ وما هي متطلبا

الســؤال الشــيخ ســيد قطــب رمحــه هللا فيقــول: "إن حقيقــة تفــرد هللا عــز وجــل جييب عن هــذا 

ـــه،  ــد كلـ ـــأن العبيــ ــز وجــــل وحــــده وحتكيمــــه يف شـ ــة  عــ لعبوديــ ــرار  ــين وتســــتلزم: اإلقــ ــة تعــ أللوهيــ

ــاعهم لكتابــه، و اتبــاعواستســالم العبيــد إلهلهــم، وطــاعتهم لــه، و  .. وهــذه هــي )٢("(ملسو هيلع هللا ىلص)هم لرســوله اتب

 يقة التوحيد:حق

 .حتقيق العبودية  عز وجل  

 .إقامة احلاكمية  عز وجل 

 

  ،والقرآن الكــرمي نــزل لتوحيــد هللا عــز وجــل.. فكــل آيــة يف القــرآن متضــمنة للتوحيــد، شــاهدة بــه

داعية إليه كمــا يقــول ابــن القــيم: "فــإن القــرآن كلــه يف التوحيــد وحقوقــه وجزائــه ويف شــأن الشــرك 

وأهله وجزائه والقرآن: إما خرب عن هللا، وأمسائه وصفاته وأفعالــه فهــو التوحيــد (العلمــي اخلــربي)، 

                                                             
ذيب مدارك السالكني، ابن القيم اجلوزية، ص١(  (٥٦٦: ٥٦٤  
  .١/٣٧٧) يف ظالل القرآن، سيد ، ٢(



 
  - ٣٢٧  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

(وإما دعوة إىل عبادته وحده ال شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه.. وهو التوحيــد (اإلرادي 

يه وأمر  ي، وإلزام بطاعته يف  وإمــا خــرب  فهي (حقوق التوحيــد ومكمالتــه) هالطليب)، وإما أمر و

ــم يف الــدنيا ومــا يكــرمهم بــه يف اآلخــرة. فهــو  عــن كرامــة هللا ألهــل التوحيــد وطاعتــه، ومــا فعــل 

ــم يف  ــم يف الــدنيا مــن النكــال، ومــا حيــل  جــزاء توحيــده وإمــا خــرب عــن أهــل الشــرك ومــا فعــل 

زل .. وهذه هي وظيفــة القــرآن: نــ)١( العقىب من العذاب فهو خرب عمن خرج عن حكم التوحيد)

  من أجل التوحيد.

   يقول الدكتور علي الصاليب: "لقد نزل القرآن الكرمي من أجل حتقيــق العبوديــة واحلاكميــة

ــدِّيَن ( ــُه ال ََّ ُخمِْلًصــا َل ــِد ا ْحلَــقِّ فَاْعُب ِ ــا ِإَلْيــَك اْلِكتَــاَب  َزْلَن َّ أَنـْ ) َأَال َِِّ ٢تعــاىل، قــال تعــاىل ﴿ِإ

ََّ الــدِّيُن اْخلَــاِلُص َوالَّــ َِّ زُْلَفــى ِإنَّ ا ُــوَ ِإَىل ا ــُدُهْم ِإالَّ ِليـَُقّرِب ــا نـَْعُب ــاَء َم َــُذوا ِمــْن ُدونِــِه َأْولَِي ِذيَن اختَّ

ََّ َال يـَْهِدي َمــْن ُهــَو َكــاِذٌب َكفَّــاٌر﴾[الزمر:  نَـُهْم ِيف َما ُهْم ِفيِه َخيَْتِلُفوَن ِإنَّ ا ]، ٣-٢َحيُْكُم بـَيـْ

 َّ َُّ َوَال َتُكــْن لِْلَخــائِِنَني قال تعاىل ﴿ِإ ْحلَقِّ لَِتْحُكَم بـَْنيَ النَّــاِس ِمبَــا َأرَاَك ا ِ َزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب   َأنـْ

 ].١٠٥َخِصيًما﴾[النساء: 

فكما أن حتقيق العبوديــة غايــة مــن إنــزال الكتــاب، فكــذلك تطبيــق احلاكمــة غايــة مــن إنزالــه، وكمــا أن 

 .)٢(ن وحي منزل، فكذلك ال ينبغي أن حيكم إال بشرع منزل"العبادة ال تكون إال ع

 ولكن كيف يقام التوحيد يف األرض ويقر؟  

ــه إال هللا «: (ملسو هيلع هللا ىلص)يقـــول النـــيب  ــه إال هللا، فـــإذا قـــالوا ال إلـ أمـــرت أن أقاتـــل النـــاس حـــىت يقولـــوا: ال إلـ

م علــى هللا هــذه روايــة جــابر بــن عبــد هللا، وأمــا يف و » عصــموا مــين دمــاؤهم وأمــواهلم إال حبقهــا وحســا

حىت يشهدوا أنه ال إله إال هللا ويؤمنوا يب ومبا جئــت بــه فــإن فعلــوا «رواية أيب هريرة رضي هللا عنهما: 

م على هللا  ».ذلك عصموا مين دماؤهم وأمواهلم إال حبقها وحسا

كلمتان فقط يدور حوهلمــا إن القرآن الكرمي لو قدر له أن ينطق هلتف وقال: "التوحيد واجلهاد"   -

ــٌة  َن ــاتُِلوُهْم َحــىتَّ َال َتُكــوَن ِفتـْ مــدار القــرآن: توحيــد هللا عــز وجــل واجلهــاد إلقامتــه يف األرض ﴿َوَق
                                                             

ذيب يف مدارج ال١(   ٥٦٣سالكني، ابن القيم اجلوزية، ص) 
  )٤٣٣/ ٦نقًال عن احلكم والتحاكم يف خطاب الوحي ( ٣٩٧) السرية النبوية، د. علي الصاليب، ص٢(



  - ٣٢٨  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

َهــْوا فَــَال ُعــْدَواَن ِإالَّ َعلَــى الظَّــاِلِمَني﴾[البقرة:  تـَ ]، ﴿َوقَــاتُِلوُهْم َحــىتَّ ١٩٣َوَيُكوَن الدِّيُن َِِّ فَِإِن انـْ

ََّ ِمبَا يـَْعَمُلوَن َبِصٌري﴾[األنفال: َال َتكُ  َنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن ُكلُُّه َِِّ فَِإِن انْـتَـَهْوا فَِإنَّ ا   ].٣٩وَن ِفتـْ

وهذه هي حقيقة التوحيد ومعىن (شهد هللا أنه ال إلــه إال هــو)، مث قــرن هللا عــز وجــل شــهادة  -

 َُّ ــه وأويل العلـــم بشـــهادته فقــال تعـــاىل ﴿َشـــِهَد ا  أَنَّـــُه َال ِإلَــَه ِإالَّ ُهـــَو َواْلَمَالِئَكـــُة َوُأولُـــو مالئكت

 اْلِعْلِم﴾ وهذه خصوصية عظيمة للعلماء يف هذا املقام.

  لعــدل يف ْلِقْســِط﴾ وهــو العــدل، أي شــهد هللا ســبحانه أنــه قــائم  ِ ــه تعــاىل ﴿َقاِئًمــا  ويف قول

لوحدانية يف عدله، واملعىن فيها إحدى قولني ك  ما يقول ابن القيم:توحيده، و

لقسط أنه ال إله إال هو أي أن هذه الشــهادة شــهادة عــ - ل وقســط، د"شهد هللا حال قيامه 

وهـــي أعـــدل شـــهادة وأن جـــزاء املوحـــدين اجلنـــة، وجـــزاء املشـــركني النـــار كـــان هـــذا مـــن متـــام 

ــا واجلاحــد هلــا معــىن "قائًمــا  موجــب الشــهادة وحتقيقهــا وهللا أعلــم وهــذا جــزاء الشــاهدين 

 .)١(لقسط"

ــه قائًمــا  - لعــدل، أي هــو وحــده املســتحق اإلهليــة مــع كون مرادهــا أنــه: ال إلــه إال هــو قائًمــا 

 لقسط، وقال ابن تيمية وهذا التقدير أرجح. 

لقســـط.. أي  ن ال إلـــه إال هـــو.. وأنـــه قـــائم  فإنـــه يتضـــمن: أن املالئكـــة وأويل العلـــم يشـــهدون لـــه 

نه  لعدل بوصفها حالة مالزمة لأللوهية.بشهادة الوحدانية يصاحبها   تعاىل قائم 

ــة شـــهادة املالئكـــة وأويل العلـــم: "وأمـــا شـــهادة املالئكـــة  - ــول طبيعـ ــيد قطـــب حـ يقـــول الشـــيخ سـ

ـــده،  ـــدها، والتلقــــي عــــن هللا وحـ ــر هللا وحـ ـــم، فهــــي متمثلــــة يف طــــاعتهم ألوامــ ـــهادة أويل العلـ وشـ

. فهــذه شــهادة أويل العلــم وشــهادة والتسليم بكل ما جييئهم من عنده بدون تشــكك وال جــدال.

  .)٢(. واستسالم"اتباعاملالئكة: تصديق. وطاعة. و 

                                                             
ذيب مدارج السالكني، ابن قيم اجلوزية، ص١(  (٥٦٧  
  .١/٣٧٨) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ص٢(



 
  - ٣٢٩  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

لتوحيد، وشهادة إظهار وإعالم، وهم شهداء  - وأما شهادة أمة اإلسالم تشمل شهادة إقرار 

اَء َعلَــى هللا على الناس يــوم القيامــة، قــال تعــاىل ﴿وََكــَذِلَك َجَعْلنَــاُكْم ُأمَّــًة َوَســطًا لَِتُكونُــوا ُشــَهدَ 

 ].١٤٣النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا﴾[البقرة: 

  ومن مل يقم حبق هذه الشــهادة: علًمــا وعمــًال ومعرفــَة وإقــرارًا ودعــوًة وتعليًمــا وإرشــاًدا فلــيس

 .)١(من شهداء هللا

 

 سيد قطب هو: "أن جياهد املسلم لتصبح  لذلك فمن مقتضى شهادة التوحيد كما يقول الشيخ

ــا بلغهــــا دمحم  ــبح املــــنهج الــــذي أراده هللا للنــــاس،  (ملسو هيلع هللا ىلص)األلوهيــــة  وحــــده يف األرض، كمــ فيصــ

هو املنهج السائد والغالب واملطاع، وهــو النظــام الــذي يصــرف حيــاة  (ملسو هيلع هللا ىلص)والذي بلغه عنه دمحم 

  ناء.الناس كلها بال استث

فــإذا اقتضــى هــذا األمــر أن ميــوت يف ســبيله، فهــو إذن شــهيد أي: شــاهد طلــب هللا إليــه أداء هــذه 

 الشهادة فأداها.

وهــذا هــو مــدلول شــهادة التوحيــد (ال إلــه إال هللا دمحم رســول هللا) ومقتضــاه، وهــذه هــي العالقــة بينهــا 

  .)٢(ة هللا وحده"وبني الشهادة يف سبيل أداء حقها يف األرض وإخضاع األرض أللوهي

 

وهاهم احلواريون يدعون هللا أن يكتــبهم مــع الشــاهدين لدينــه، يقــول تعــاىل ﴿قَــاَل اْحلََوارِيُّــوَن َحنْــُن  -

ََِّ ُمْسِلُموَن ( َِّ َواْشَهْد  ِ َِّ َآَمنَّا  نَــا َمــَع ) رَبـََّنا َآَمنَّا ِمبَا أَنـَْزْلَت َواتـَّبَـ ٥٢َأْنَصاُر ا بـْ ْعنَــا الرَُّســوَل َفاْكتـُ

  ].٥٣-٥٢الشَّاِهِديَن﴾[آل عمران: 

ــدين، وأن يبعـــثهم  - ــهم صـــورة حيـــة هلـــذا الـ ــز وجـــل يف أن جيعلـــوا أنفسـ ـــوفقهم هللا عـ أي أن ي

ن يتأملــه كــل مــن يــدعي  للجهاد يف سبيل حتقيق منهجه يف هذه احلياة... وهو دعاء جدير 

                                                             
ذيب مدارج السالكني ، ابن القيم اجلوزية، ١(  (٥٦٦.  
  بتصرف يسري. ١/٤٠٢) يف ظالل القرآن ، سيد قطب ،٢(



  - ٣٣٠  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

مــا يفهمــه احلواريــون، ومــن مل يــؤد هــذه الشــهادة لدينــه لنفســه اإلســالم فهــذا هــو اإلســالم ك

. فأما إذا ادعى اإلسالم مث سار يف نفسه غري ســرية اإلســالم أو حاوهلــا قلبهفكتمها فهو آمث 

يف نفسه، ومل جياهد إلقامة منهج هللا يف احلياة إيثــارًا للعافيــة، وإيثــارًا حلياتــه علــى حيــاة الــدين 

 .)١(دة ضد هذا الدين"فقد قصر يف شهادته أو أدى شها

 .وهذه هي حقيقة التوحيد وهذه هي حقيقة شهادة التوحيد 

 

  نــه َِّ اْإلِْسَالُم﴾ وفيها إخبار من هللا تعــاىل  ويضمن حقيقة التوحيد قوله تعاىل ﴿ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد ا

.. تبــاعستســالم والطاعــة واالال دين عنده يقبله من أحد سوى اإلسالم.. اإلسالم الذي هــو: اال

إذن ليس الدين الذي يقبله هللا من الناس هو جمرد تصديق يف القلــب.. إمنــا هــو القيــام حبــق هــذا 

ــه،  التصــديق وذلــك التصــور.. وهــو: حتكــيم مــنهج هللا يف أمــر العبــاد كلــه، وطــاعتهم ملــا حيكــم ب

 إســالم بغــري استســالم  وطاعــة هم لرســوله يف منهجــه وال ديــن يقبلــه هللا إال اإلســالم. والاتبــاعو 

َتِغ  اتباعلرسوله، و  ملنهجه، وحتكيم لكتابه يف أمور احلياة.. وهذا هو معىن دين اإلسالم ﴿َوَمْن يـَبـْ

ْسَالِم ِديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِيف اْآلَِخَرِة ِمَن اْخلَاِسرِيَن﴾[آل عمران:  َر اْإلِ   ].٨٥َغيـْ

  َــنَـُهْم مثَُّ  قال تعاىل ﴿َأَملْ تـَر َِّ لَِيْحُكَم بـَيـْ ِإَىل الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب يُْدَعْوَن ِإَىل ِكَتاِب ا

ُهْم َوُهــْم ُمْعِرُضــوَن﴾[آل عمــران:  ] يقــول ابــن كثــري: "يقــول تعــاىل منكــًرا ٢٣يـَتَـــَوىلَّ َفرِيــٌق ِمــنـْ

يـــديهم، ومهـــا التـــوراة علـــى اليهـــود والنصـــارى املتمســـكني فيمـــا يزعمـــون بكتـــابي هم اللـــذَّين 

 اتبــاعواإلجنيل، وإذا ُدٌعوا إىل التحاكم إىل ما فيهما مــن طاعــة هللا فيمــا أمــرهم بــه فيهمــا مــن 

 .)٢(تولوا وهم معرضون عنهما" (ملسو هيلع هللا ىلص)النيب 

 عليــه (صــلى هللالنيب  اتباعإذن الدين: اإلسالم، واإلسالم: التحاكم إىل كتاب هللا وطاعته و  -

ومنهجــه وشــرعه.. ومــن مل يفعــل فلــيس لــه ديــن ولــيس مســلًما، وإن ادعــي اإلســالم  وســلم)

 وادعى أنه على دين هللا.

                                                             
  )١/٤٠٢) يف ظالل القرآن، سيد قطب، (١(
  ٣٢٤) خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة التفسري، حتقيق أمحد شاكر، ص٢(



 
  - ٣٣١  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  وقد اشتملت سورة (آل عمــران) علــى بيــان حقيقــة التوحيــد الســاطعة علــى بيــان معــىن ديــن

ــني التوحيــــد وديــــن اإلســــالم حيــــث بينــــت أن  ــران) بــ ــت ســــورة (آل عمــ اإلســــالم، كمــــا ربطــ

اإلسالم) هو: التعبري العملي للتوحيــد، وأن شــهادة التوحيــد تتمثــل واقعًيــا يف ديــن اإلســالم (

لعمــل والطاعــة و  العتقــاد والشــعور فحســب بــل االستســالم   اتبــاعمبعــىن االستســالم لــيس 

َد ﴿َشــهِ يف شــرعه ومنهجــه  (ملسو هيلع هللا ىلص)الرســول  اتبــاعاملــنهج الــواقعي املتمثــل يف أحكــام الكتــاب و 

ْلِقْســـِط َال ِإلَـــَه ِإالَّ ُهـــَو اْلَعزِ  ِ َُّ أَنـَّـُه َال ِإلَـــَه ِإالَّ ُهـــَو َواْلَمَالِئَكـــُة َوُأولُـــو اْلِعْلـــِم قَاِئًمـــا  يـــُز اْحلَِكـــيُم ا

ْسَالُم﴾[آل عمران: ١٨( َِّ اْإلِ يَن ِعْنَد ا  ].١٩-١٨) ِإنَّ الدِّ

 

 هـــو أحـــد أركـــان اإلســـالم وأعمدتـــه الرئيســـني.. فمـــا اإلســـالم إال  (ملسو هيلع هللا ىلص)طريـــق الرســـول  اتبـــاعن إ

َُّ َويـَْغِفــْر َلُكــْم﴾[آل  (ملسو هيلع هللا ىلص)الرســول  اتبــاعطاعة هللا و  ََّ فَــاتَِّبُعوِين ُحيْبِــْبُكُم ا ــُتْم حتُِبُّــوَن ا ﴿قُــْل ِإْن ُكنـْ

  ].٣١عمران: 

الشــيخ ابــن عثيمــني رمحــه هللا: "هــذه اآليــة يســميها بعــض الســلف آيــة احملنــة، أي: آيــة يقول  -

ــذا  ــم حيبــون هللا، فــأمر هللا نبيــه أن يتحــداهم  االختبار واالمتحان، وذلــك أن قوًمــا ادعــوا أ

م ، ألن الــدعوى ســهلة. لكــن الكــال(ملسو هيلع هللا ىلص)امليــزان، وهــو إن كــانوا صــادقني فليتبعــوا الرســول 

، لينــالوا مــا (ملسو هيلع هللا ىلص)على البينة، والبنيــة علــى املــدعي، فــإذا كــانوا حيبــون هللا حًقــا فليتبعــوا النــيب 

هو أعظم من دعواهم وهــو حمبــة هللا هلــم (فــاتبعوين حيبــبكم هللا ويغفــر لكــم، واجلملــة شــرطية، 

ريعة، عقيــدة وقــوًال وفعــل الشــرط (كنــتم) وجوابــه (فــاتبعوين) أي: علــى مــا أ عليــه مــن الشــ

ه، ومــن خــالف فهــو غــري اتباعــــذه األربعــة صــدق يف  (ملسو هيلع هللا ىلص)فمن اتبــع الرســول  وفعًال وترًكا،

 صادق.

ــه الرســول عقيــدًة:  - ــه علــى مــا كــان علي ــف أو  (ملسو هيلع هللا ىلص)حبيــث تكــون عقيدت وأصــحابه دون حتري

 شك.

 لشريعة من األقوال.وقوًال: ال يزيد وال ينقص عمَّا جاءت به ا -

 وفعًال: كذلك ال يزيد وال ينقص. -



  - ٣٣٢  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

 (ملسو هيلع هللا ىلص)يف تعبــده، فكــل مــا مل يتعبــد بــه الرســول  (ملسو هيلع هللا ىلص)وترًكا: حبيــث يــرتك مــا مل يعملــه الرســول  -

 .)١(جيب عليه أالَّ يتعبد به

من أحدث يف أمــر مــا لــيس منــه فهــو «قال:  أنه (ملسو هيلع هللا ىلص)ويف حديث عائشة  عن الرسول  -

 .)٢(»من عمل عمًال ليس عليه أمر فهو رد«، ويف رواية »رد

ويقــول اإلمــام النــووي يف شــرح احلــديث: "قـــال بعــض العلمــاء أن هــذا احلــديث هــو شـــطر  -

لنيــة، وهــو يف حــديث عمــر  إمنــا األعمــال « الدين، فالدين ينقسم قسمني: قســم يتعلــق 

لظــاهر: وهــو يف حــديث عائشــة  ، و »لنيــات وأنــه » مــن أحــدث يف أمــر«قســم يتعلــق 

البــد مــن أن تكــون األعمــال علــى وفــق الشــرع.. فاحلــديث األول صــالح البــاطن، واحلــديث 

، وأن يكــون موافًقــا  الثاين: صالح األعمال الظاهرة لــذلك شــرط العمــل أمــران: أن يكــون 

هادة أن ال إله إال هللا، والذي موافق للشرع داخــل شــهادة أن للشرع. الذي  داخل يف ش

 .)٣(حممًدا رسول هللا"

يقــول الشــيخ ســيد قطــب رمحــه هللا: "العبوديــة  وحــده هــي شــطر الــركن األول يف العقيــدة  -

هــذه  يف كيفيــة (ملسو هيلع هللا ىلص)اإلسالمية املتمثل يف شهادة: أن ال إله إال هللا. والتلقــي عــن رســول هللا 

 العبودية هو شطرها الثاين املتمثل يف شهادة أن حممًدا رسول هللا.

ََّ َال حيُِــبُّ اْلَكــاِفرِيَن﴾[آل عمــران: قــال تعــاىل  َولَّــْوا فَــِإنَّ ا ََّ َوالرَُّســوَل فَــِإْن تـَ ]، ﴿َمــْن ٣٢﴿َأِطيُعــوا ا

ََّ﴾[النساء:  َقْد َأطَاَع ا  ].٨٠ُيِطِع الرَُّسوَل فـَ

 بح شهادة أن ال إله إال هللا، وأن حممًدا رسول هللا، قاعدة ملنهج كامل تقوم عليــه حيــاة ومن مث تص

  األمة املسلمة حبذافريها.

  تمــع املســلم األول... وهكــذا تكــون وهكــذا كانــت نشــأة اجلماعــة املســلمة األوىل الــيت أقامــت ا

 نشأة كل مجاعة مسلمة، وهكذا يقوم كل جمتمع مسلم.

                                                             
  .١١٨) التفسري الثمني، ابن عثيمني، ص١(
  ).١٧١٨)، مسلم (٢٦٩٧) رواه البخاري (٢(
  . ٣٥ي الدين النووي، ص)شرح األربعني النووية، اإلمام حم٣(



 
  - ٣٣٣  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

مًضــا، ومنهجــه للحيــاة لــيس مائًعــا فهــو حمــدد بشــطر الشــهادة الثــاين: دمحم وديــن هللا لــيس غا

مــن النصــوص يف األصــول.. فــإن كــان هنــاك نــص  (ملسو هيلع هللا ىلص)رسول هللا، فهو حمصور فيما بلغه رســول هللا 

فــالنص هــو احلكــم، وال اجتهــاد مــع الــنص. وإن مل يكــن هنــاك نــص فهنــاك جيــيء دور االجتهــاد وفــق 

َِّ أصــوله ا ــُردُّوُه ِإَىل ا ــاَزْعُتْم ِيف َشــْيٍء فـَ ــِإْن تـََن ملقــررة يف مــنهج هللا ذاتــه ال وفــق األهــواء والرغبــات ﴿َف

 ].٥٩َوالرَُّسوِل﴾[النساء: 

واألصــول املقــررة لالجتهــاد واالســتنباط مقــررة كــذلك ومعروفــة وليســت غامضــة وال مائعــة.. 

  .)١(فليس ألحد أن يقول لشرع يشرعه: هذا شرع هللا

  بــدين علــى غــري  (ملسو هيلع هللا ىلص)هــذا هــو اإلســالم الــذي يتقبلــه هللا عــز وجــل، فمــن لقــي هللا بعــد بعثــة دمحم

َتــِغ  (ملسو هيلع هللا ىلص)شــريعته فلــيس مبتقبــل، فــا عــز وجــل ســد مجيــع الطــرق إليــه إال مــن جهــة دمحم  ﴿َوَمــْن يـَبـْ

َلْن يـُْقَبَل مِ  ْسَالِم ِديًنا فـَ َر اْإلِ   ].٨٥ْنُه َوُهَو ِيف اْآلَِخَرِة ِمَن اْخلَاِسرِيَن﴾[آل عمران: َغيـْ

  ومنهجه إلقامة ديــن اإلســالم يف األرض طريــق واحــد ومــنهج واضــح ال لــبس  (ملسو هيلع هللا ىلص)إن طريق النيب

 ..)٢(فيه وال شك.. وقد هدا هللا عز وجل للتعرف عليه يف سورة البقرة

ــورة (آل عمـــران) إىل  ـــاعحســـن وتـــدعو سـ ــه والتمســـك مبنهجـــه وأهـــم  (ملسو هيلع هللا ىلص)رســـول هللا  اتب يف طريقـ

 مالحمه هي:

لطاغوت يف فرتة االستضعاف.   أوًال: الرباءة من الشرك والكفر 

  نًيا: ال مداهنة يف العقيدة أو مساومة عليها ولو املقابل السلطة.

  ستسالم هلا.لًثا: إنقاذ العصبة املؤمنة من طول الفتنة وعدم اال

  رابًعا: اهلجرة خطوة الزمة لقيام الدولة ال تنقطع أبًدا.

  خامًسا: اختاذ مسار اجلهاد ألنه مبدأ مستقر حلماية الدعوة ونشر الدين.

                                                             
  ٩٥: ٨٣) معامل يف الطريق، سيد قطب، ص١(
) للتفصيل: ارجع إىل عرض سورة البقرة، األساس الثاين: طريقة وصول املنهج اإلهلي إىل األرض كافة، مسار قيام دولة اإلسالم ٢(

  ٢٠٨: ١٨١األوىل، ص



  - ٣٣٤  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

  الرســـول  اتبـــاعوأوىل خطـــوات الثبـــات علـــى التوحيـــد وعلـــى ديـــن اإلســـالم هـــي: اإلخـــالص  و

ُقْل َأْســَلْمُت َوْجِهــَي َِِّ َوَمــِن اتـَّــبـََعِن َوقُــْل ِللَّــِذيَن ُأوتُــوا اْلِكتَــاَب ﴿فَِإْن َحا، قال تعاىل (ملسو هيلع هللا ىلص) جُّوَك فـَ

 َُّ َا َعَلْيَك اْلَبَالُغ َوا َولَّْوا َفِإمنَّ يَِّني أََأْسَلْمُتْم َفِإْن َأْسَلُموا فـََقِد اْهَتَدْوا َوِإْن تـَ ْلِعبَــاِد﴾[آل َواْألُمِّ ِ  َبِصٌري 

  ].٢٠عمران: 

(فــإن حــاجوك) أي: جــادلوك يف التوحيــد ويف الــدين فقــل (أســلمت وجهــي  ومــن اتــبعن) 

أي: فقل أخلصت عباديت  وحده ال شــريك لــه وال نــد لــه وال ولــد لــه وال صــاحبة لــه (ومــن اتــبعن) 

يف اعتقاده ومــنهج ومنهج حياته واملسلمون متبعوه ومقلدوه  (ملسو هيلع هللا ىلص)أي: على ديين.. هذا اعتقاد دمحم 

 حياته.

  َنــا َمــَع ــا الرَُّســوَل َفاْكتُـبـْ ْعَن َزْلــَت َواتـَّبـَ ولــيس لنــا إال أن نقــول كمــا قــال احلواريــون ﴿رَبـََّنــا َآَمنَّــا ِمبَــا أَنـْ

  ].٥٣الشَّاِهِديَن﴾[آل عمران: 

  ــراهيم ــة إب ــع مل ــا إال أن تب ــيس لن ــة  ول م الباطل ــودا ــْل يف الــرباءة مــن املشــركني ومعب ﴿ُق

َُّ فَـــاتَِّبُعوا ِملَّـــَة ِإبْــــَراِهيَم َحِنيًفـــا َوَمـــا َكـــاَن ِمـــَن اْلُمْشـــرِِكَني﴾[آل عمـــران: َصـــ ] بـــراءة ٩٥َدَق ا

ـــــْؤِمِننيَ  ـــــْن ُدوِن اْلُمــ ــاَء ِمـ ــ ـــــاِفرِيَن َأْولِيَـــ ـــوَن اْلَكـ ــ ـــِذ اْلُمْؤِمنُــ ــ ـــحة ﴿َال يـَتَِّخـ ـــلة واضــــ ــ ﴾[آل ومفاصـ

ألمــة حــىت احنرفــت عــن ].. فكيــد الكــافرين وكــل أعــداء الــدين ال يــز ٢٨عمــران: ال يــرتبص 

ـــرع رســـــول هللا  ــق وشــ ـــراهيم  (ملسو هيلع هللا ىلص)طريـــ ــ ـــة إب ــ ــــن مل ــــونـَُهْم َوَال  وعـ ـــُتْم ُأوَالِء حتُِبُّـ ــ ـــــا َأنـْ ﴿َه

 ].١١٩حيُِبُّوَنُكْم﴾[آل عمران: 

ويلهــا للمــنهج احملكــم لرســول هللا  ــه األمــة املســلمة هــو  ــل وقعــت في لــذي وا (ملسو هيلع هللا ىلص)وأول زل

بينت سورة (البقرة) معامله ومالحمه مث وقعت األمة املسلمة يف املتشابه.. تركنا املــنهج القــومي والطريــق 

الشرعي إلقامــة الــدين وســلكنا ســبل املنــاهج الغربيــة وَســَنن (أي: طــرق) أعــدوها لنــا كــي تضــل األمــة 

، وتزيغ عن معىن د ين اإلســالم فتقــع األمــة يف وتنحرف عن حقيقة التوحيد فتقع األمة يف الشرك 

 ومن مث تتعرض للخذالن والتيه والضالل. (ملسو هيلع هللا ىلص)خمالفة رسول هللا 



 
  - ٣٣٥  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  واآلن بعــد عــرض: حقيقــة التوحيــد ومعــىن ديــن اإلســالم، نقــوم بعــون هللا وتوفيقــه بعــرض احملكــم

ملتدرجــة وعلــى واملتشابه لنفهم ما هو احملكم؟ وما هو املتشابه؟ فنتعرف على خطوات الشيطان ا

دسائس أعداء الدين، والفخ الكبري الذي وقعت فيه األمة املسلمة وحبائل الشرك اليت ســقطت 

  فيها برتكها احملكم من الشرع وزيغها إىل املتشابه منه استجابة ملخطط الشيطان وأوليائه.

 

  ََاٌت قال تعاىل: ﴿ُهَو الَِّذي أَنْـز ٌت ُحمَْكَمــاٌت ُهــنَّ ُأمُّ اْلِكتَــاِب َوُأَخــُر ُمَتَشــاِ َ َل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه َآ

َِْويِلهِ  َنِة َوابِْتغَاَء  تَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفتـْ يـَ َِْويَلُه ِإالَّ  َفأَمَّا الَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم زَْيٌغ فـَ ُ َوَما يـَْعَلُم  َّ  ا

﴾[آل عمــران: َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن َآَمنَّــا بِــِه ُكــلٌّ ِمــْن ِعْنــِد رَبِّنَــا َوَمــا يَــذَّكَُّر ِإالَّ ُأولُــو اْألَْلَبــابِ 

٧.[  

ت حمكمات): أي بينات واضحات الداللة، ال التبــاس فيهــا علــى   يقول ابن كثري يف تفسريه: "(آ

ات): أي  أحد، (هن أم الكتاب): أي أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند االشتباه، (وأخر متشا

ت ُأخر فيها اشتباه يف الداللة على كثري من الناس أو بعضهم"  .)١(ومنه آ

ويقول السيوطي يف كتابه "اإلتقان يف علوم القرآن": "قد اختُـلَــَف يف تعيــني احملكــم واملتشــابه  -

 على أقوال:

 لتأويل، واملتشابه مــا أســتأثر هللا بعلمــه،  فقيل: اَحملَكُم ما ُعرف لظهور وإما  املراد منه، إما 

 كقيام الساعة وخروج الدّجال واحلروف املقطّعة يف أوائل السَّور.

 .وقيل: احملكم ما وضح معناه، واملتشابه نقيُضه 

  ًا.وقيل: احملكم ما ال حيتمل من التأويل إال وجًها واحًدا، واملتشابه ما احتمل أوجه 

  ،قـــال ابـــن أيب حـــامت: وقـــد روى عـــن عكرمـــة وقتـــادة وغريمهـــا، "أن احملكـــم الـــذي يُعمـــل بـــه

 .)٢(واملتشابه الذي يؤمن به وال يُعمل به"

                                                             
لد األ١(   ٣١٣ول، ص) خمتصر تفسري ابن كثري، حتقيق الشيخ أمحد شاكر، ا
  ٥٥٥) اإلتقان يف علوم القرآن، جلالل الدين السيوطي، ص٢(



  - ٣٣٦  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

ــحاق:  - ــول دمحم بــــن إســ ــاٌت ُهــــنَّ ُأمُّ اْلِكتَــــاِب﴾ ويقـ ٌت ُحمَْكَمــ َ "فــــيهن حجــــة الــــرب، ﴿ِمْنــــُه َآ

ريف وال حتريــف عمــا وُضــْعَن عليــه، وعصــمة العبــاد، ودفــع اخلصــوم والباطــل، لــيس هلــن تصــ

ويــل ابتلــى هللا فــيهن العبــاد، كمــا ابــتالهم  ات يف الصــدق، هلــن تصــريف وحتريــف و واملتشا

 يف احلالل واحلرام، أال يصرفن إىل الباطل، وال حيَّرفن عن احلق".

ــاىل  - ــه تعـ ـــاوقولـ ـــا َتَش ـــوَن َم تَِّبُع يـَ ــٌغ فـَ ـــوِِْم زَيْـ ُل ــا الَّـــِذيَن ِيف قـُ ــاَء ﴿فََأمَّـ ــِة َوابِْتغَـ نَـ ـــاَء اْلِفتـْ ـــُه اْبِتَغ بََه ِمْن

ملتشــابه الــذي ميكــنهم َِْويِلِه﴾ خذون منــه  م ميل عن احلق إىل الباطل  : أي الذين يف قلو

أن حيرفــوه إىل مقاصــدهم الفاســدة، وينزلــوه عليهــا ؟؟؟ بــه الحتمــال لفظــه ملــا يصــرفونه تبًعــا 

يه، ألنه دامغ هلم وحجــة علــيهم، وهلــذا قــال: (ابتغــاء ألهوائهم، وأما احملكم فال نصيب هلم ف

هم والصد عن دين هللا احملكم واجلليَّ ويف ذلــك حجــة علــيهم ال تباعالفتنة) أي: اإلضالل ال

ويله ملا يريدون، فهم يفسَّرون املتشابه على مرادهم ال )١(هلم" ويله) أي: طلب  ، (وابتغاء 

 على مراد هللا.

َزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنــُه تال هذه اآلية:  (ملسو هيلع هللا ىلص)سول هللا ويف حديث عائشة أن ر  - ﴿ُهَو الَِّذي أَنـْ

َاٌت فََأمَّـــا الـَّــِذيَن ِيف قـُلُـــوِِْم زَيْـــٌغ فـَيَـتَِّبُعـــوَن َمـــ ٌت ُحمَْكَمـــاٌت ُهـــنَّ ُأمُّ اْلِكتَـــاِب َوُأَخـــُر ُمَتَشـــاِ َ ا َآ

ُ َوالرَّاِســُخوَن ِيف اْلِعْلــِم يـَُقولُــوَن َتَشابََه ِمْنُه اْبِتغَــاَء اْلفِ  َّ َْوِيِلــِه َوَمــا يـَْعلَــُم َْوِيَلــُه ِإالَّ ا نَــِة َواْبِتغَــاَء  تـْ

 ].٧َآَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبَِّنا َوَما يَذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلو اْألَْلَباِب﴾[آل عمران: 

فــإذا رأيــت الــذين يتبعــون مــا تشــابه منــه فأولئــك الــذين مسّــى « :(ملسو هيلع هللا ىلص)قالت: قــال رســول هللا 

 .)٢(»هللا فاحذروهم

لزيــغ وابتغــاء الفتنــة وعلــى مــدح الــذين فوضــوا  - ودلــت اآليــة علــى ذّم متبعــي املتشــابه ووصــفهم 

  العلم إىل هللا وسلموا إليه.

                                                             
  ٣١٤) خمتصر تفسري ابن كثري، ص١(
  )٤٥٤٧) (ج٨٧/ ١٠) أخرجه البخاري يف التفسري (٢(



 
  - ٣٣٧  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

حاديـــث ويقـــول الشـــيخ ابـــن عثيمـــني: وجـــوب الرجـــوع إىل احملكـــم يف الســـنَّة، إذا وجـــدت أ -

ــون اجلميـــع  ــم ليكـ ــه إىل احملكـ ـــث واضـــحة حمكمـــة، فالواجـــب رد املتشـــابه بـ ة وأحادي متشـــا

 .)١(حمكًما"

 ﴿َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن َآَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبَِّنا﴾ -

إذا اســتقام الرســوخ: كمــا يقــول الســيوطي ال حيصــل إال بعــد االجتهــاد والتبليــغ يف العلــم مث يقــول (فــ

لقول احلــق (آمنــا بــه كــل مــن  القلب على طرق الرشاد، ورسخ القدُم يف العلم أفصح صاحبُه النطق 

َنا َوَهــْب لَنَــا ِمــْن لَــُدْنَك  تـَ عند ربنا) وكفى بدعاء الراسخني يف العلم ﴿رَبـَّنَــا َال تُــزِْغ قـُُلوبـََنــا بـَْعــَد ِإْذ َهــَديـْ

 .)٢(﴾َرْمحًَة ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّابُ 

  والعلماء أقرب إىل التسليم لعلمهم بعجز العقل البشري، وأنه من العلم أال خيــوض العقــل فيمــا ال

ــذا القــول للراســخني يف العلــم وتســليمهم  عــز وجــل)٣(جمــال فيــه للعلــم يقــول ابــن كثــري:  ،.. و

 لباطل، "فاتسق بقوهلم الكتاب وصدق بعضه بعًضا، فنفذت احلجة، وظهر به العذر، وزاح به ا

  .)٤(ودفع به الكفر"

 

ت الصفات   .١ ]، وقوله تعاىل، ﴿ُكــلُّ َشــْيٍء ٥قوله تعاىل ﴿الرَّْمحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى﴾[طه: كآ

ــْوَق َأيْــِديِهْم﴾[الفتح: ٨٨َهالِــٌك ِإالَّ َوْجَهُه﴾[القصــص:  َِّ فـَ ]، وقولــه ١٠]، وقولــه تعــاىل ﴿يَــُد ا

ٌت بَِيِميِنِه﴾[الزمر:    ].٦٧تعاىل ﴿َوالسَّماَواُت َمْطِوَّ

  ،ــا وأن نثبــت  عــز وجــل مجيــع أمسائــه وصــفاته وموقــف مجهــور أهــل الســنة علــى: اإلميــان 

أل جنعــل  مثــيُال يف أمسائــه وصــفاته ،  اليت أثبتها لنفسه يف كتابه، كما ننفــى املماثلــة وذلــك 

                                                             
  ٢٨) التفسري الثمني، ابن عثيمني، سورة آل عمران، ص١(
  ٥٥) اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين السيوطي، ص٢(
  .١/٣٧٠لقرآن، سيد قطب، ) يف ظالل ا٣(
  .٣١٥) تفسري ابن كثري، عمدة التفسري، حتقيق أمحد شاكر، ص ٤(



  - ٣٣٨  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

ت الصــفات ال نتأوهلــا وال نقوم بتحريف أو تعطيل أ و تكييف أو متثيــل هــذه الصــفات ، فــآ

 مع تنزيهنا له عن حقيقتها (وهذا هو احملكم).

  ت فــذكر مــثًال أن: (الــرمحن علــى العــرش ويــل هــذه اآل وأمــا املتشــابه فهــو مــن ذهــب إىل 

لــذات، وأن (اليــد) لتجســيم)، وأن (الوجــه) مــؤول   استوى) أي استقر (واالستقرار ُيشــعر 

عيننا). لبصر يف قوله (فإنك  لقدرة، وأن (العني) مؤولة   مؤولة 

ــه تعــاىل (آملــص)، س~يــومــن املتشــابه أوائــل الســور كقولــه تعــاىل (آمل)، وقولــه تعــاىل ( .٢ ) وقول

 ).˜يعص)، (آلر)، (قهَ وقوله تعاىل (كَ 

 ا من األسرار اليت ال يعلمها إال هللا تعاىل (وهذا ه  و احملكم).وموقف اجلمهور فيها: أ

  وأما املتشابه فهو من ذهب إىل التأويــل فــذكر مــثًال: (آمل) أي: (أ هللا أعلــم) مــن طريــق أيب

الضــّحى وخـــاض فيهـــا آخـــرون، ومنهــا (آلـــر) أي: (أ هللا أرى)، (املـــص): األلـــف مـــن هللا، 

 وامليم من الرمحن، والّصاد من الصمد (قيلت عن دمحم بن كعب القرظي).

 

لوقوف عنــده والتوقّــف فيــه، والتفــويض والتســليم  - يقول السيوطي رمحه هللا: "منها ابتالء العباد 

الشتغال به من جهة التالوة كاملنوح، وإن مل جيز العمل مبا فيه"   .)١(والتعّبد 

   إذن لـــو كـــان القـــرآن كلـــه حمكًمـــا مل حيصـــل االبـــتالء واالختبـــار فـــيظلم املـــؤمن املستســـلم

 ر صاحب اهلوى.ويظه

 

  ــم احملكــم الباحــث عــن احلــق يقــوم بــرد مــا اشــتبه عليــه مــن األدلــة إىل الواضــح اجللــيَّ منهــا، وحكَّ

علــى املتشــابه وهــؤالء يهــديهم هللا عــز وجــل إىل احلــق، ويثبــتهم عليــه، ويرســخ أقــدامهم فيــه دون 

م امتثلوا لفعل أصل الكتاب وأساسه. زعزعة أو تشكك، أل   األوامر الواضحة الساطعة وهي 

                                                             
  ٥٧٦) اإلتقان يف علوم القرآن، جلالل الدين السيوطي، ص١(



 
  - ٣٣٩  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  ــا ات والتمســك  م شــك وريبــة كانــت راحتــه يف تتبــع املشــكالت املتشــا أما الذين يف قلــو

 وعدم تصديق البينات أو سعيه لفهم األمَّهات.

ت  - ملتشــابه وأمامــه احملكــم مــن اآل وقــد أوردت ســورة (آل عمــران) أمثلــة ملــن يستمســك 

 دف اإلضالل واالحنراف عن احلق ومن ذلك:

  ــُه َأْلَقاَهــا ِإَىل ن عيســى كلمــة هللا وروح منــه ﴿وََكِلَمُت ن القــرآن نطــق  حــني احــتج النصــارى 

نــه خلــق مــن خملوقــات ١٧١َمــْرَميَ َوُروٌح ِمْنُه﴾[النســاء:  ت احملكمــة املصــرحة  ] وتركــوا اآل

ــَراٍب مثَُّ هللا وعبــده ورســول مــن رســل هللا: ﴿ِإنَّ مَ  َِّ َكَمثَــِل َآَدَم َخَلَقــُه ِمــْن تـُ ــَد ا ثَــَل ِعيَســى ِعْن

ِينَ اْلِكَتـــاَب ٥٩قَـــاَل لَـــُه ُكـــْن فـََيُكـــوُن﴾[آل عمـــران:  َ َِّ َآ ]، وقولـــه تعـــاىل ﴿قَـــاَل ِإّينِ َعْبـــُد ا

 ].٣٠َوَجَعَلِين نَِبيا﴾[مرمي: 

لعروة الوثقى يرد املتشــا - به إىل احملكــم مــن الكتــاب والســنة بينمــا لذلك فاملؤمن املستمسك 

لباطل.  الذي يف قلبه زيغ يبث املتشابه به ويلبس احلق 

  ألمــة املســلمة كــي تضــل عــن طريــق احلــق بعــد هدايــة هللا إن دسائس أعداء الدين ومكــرهم 

بــدأت ببــث الشــبهات حــول املتشــابه يف ديــن هللا لتصــرف األمــة عــن احملكــم مــن الكتــاب  هلــا

لفت األمة املسلمة حقيقة التوحيد واحنرفت عــن ديــن اإلســالم وشــرع رســول هللا والسنة فخا

  ..(ملسو هيلع هللا ىلص)

ــا محلــة طويلــة مــن الكيــد لزعزعــة العقيــدة وخلخلــة الصــف املســلم، قــد أتــت هــذه احلملــة بثمارهــا  إ

ــ ، فصـ ا وعلـــى مســـتوى الصـــف املســـلم بغـــزوه ثقافًيـــا وفكـــرً ار علـــى مســـتوى األمـــة بطمـــس عقيـــد

ــْبلهم وحـــاد عـــن صـــراط هللا املســـتقيم  ملنـــاهج الغربيـــة الصـــليبية واتبـــع َســـنَنهم وُسـ عشـــرات الســـنني 

 ومنهجه القومي األصيل احملكم.

  وقبل أن تعــرف علــى منــاذج لشــبهات أعــداء الــدين بينتهــا لنــا ســورة (آل عمــران)، مث نــرى كيــف

  قام القرآن الكرمي بتفنيدها ودحضها بكل بساطة ويسر...

جــأ أوًال إىل هللا عــز وجــل.. ليعصــمنا مــن الزلــل واالحنــراف ويثبــت أقــدامنا علــى طريــق احلــق، فهــو نل

وي إليه وحنتمي به من الفنت ونستجري به من الزيغ واخلذالن.  سبحانه وتعاىل الركن الشديد الذي 



  - ٣٤٠  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

 

  ِــز ــ ــا َال ُت ــ ــاىل ﴿رَبـََّن ـــال تعــ ـــَت قـ ــَك َأنْـ ـــًة ِإنَّــ ــُدْنَك َرْمحَـ ــ ــــْن َل ـــا ِم ـــْب َلنَـ ــــَديْـتَـَنا َوَهـ ــــَد ِإْذ َه ــــا بـَْع َن ْغ قـُُلوبـَ

  ].٨اْلَوهَّاُب﴾[آل عمران: 

، املتــذللون   - يقول ابن كثري يف تفســريه لآليــة: "وهــؤالء الراســخون يف العلــم املتواضــعون 

ــم قــائلني (ربنــا ال تــزغ قلوبنــا بعــد إ ذ هــديتنا) أي: ال متلهــا عــن اهلــدى يف مرضــاته يــدعون ر

م زيــغ، الــذين يتبعــون مــا تشــابه مــن القــرآن  بعــد إذ أقمتهــا عليــه، وال جتعلنــا كالــذين يف قلــو

ولكن ثبتنا على صراطك املستقيم، ودينك القومي، (وهب لنا من لــدنك رمحــة) أي هــب لنــا 

ً و  ا إميا ا مشلنا، وتزيد  ا، وجتمع   .)١(يقيًنا"من عندك رمحة تثبت 

(صــلى وروى اإلمام أمحد عن شهر بن حوشب قال: "مسعت أم سلمة حتّدث أن رســول هللا  -

كــان يكثــر يف دعائــه أن يقــول: "اللهــم  مقلــب القلــوب، ثبــت قلــيب علــى   هللا عليــه وســلم)

دينك" قالت: قلــت  رســول هللا، أو إن القلــوب لتتقلــب؟ قــال "نعــم، مــا مــن خلــق هللا مــن 

بشر إال أن قلبه بني أصبعني من أصابع هللا، فإن شــاء هللا عــز وجــل أقامــه، وإن بين آدم من 

 .)٢(شاء أزاغه"

 شد االحتياج إىل عصمة هللا عز وجل يف كل حلظة يف أن ال يكله إىل نفســه. كمــا والعبد يف أ

 يقول اإلمام ابن القيم رمحه هللا: "التوفيق هو أن ال يكلك هللا إىل نفســك، وأن اخلــذالن هــو

ــه. بــل العبــد يف الســاعة  ــد متقلبــون بــني توفيقــه وخذالن ــني نفســك. فالعبي أن خيلــي بينــك وب

الواحــدة ينــال نصــيبه مــن هــذا وهــذا. فيطيعــه ويرضــيه، ويــذكره ويشــكره بتوفيقــه. مث يعصــيه 

وخيالفه وُيسخطه ويغفل عنه خبذالنه له. فهــو دائــر بــني توفيقــه وخذالنــه. فــإن وفقــه فبفضــله 

له فبعدله وحكمتــه. وهــو احملمــود علــى هــذا وهــذا. لــه أمت محــد وأكملــه. ومل ورمحته. وإن خذ

مينع العبد شيًئا هو له. وإمنا منعه ما هــو جمــرد فضــله وعطائــه. وهــو أعلــم حيــث يضــعه وأيــن 

 جيعله.

                                                             
  ٣١٦) خمتصر تفسري ابن كثري، ص١(
  حليب)، صحيح اإلسناد ٣٠٥، ٣٠٢، ٣٠١/ ٦) رواه أمحد يف مسنده (٢(
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فمىت شهد العبد هذا املشهد وأعطــاه حقــه، علــى شــدة ضــرورته وحاجتــه إىل التوفيــق يف كــل 

 .نفس وكل حلظة وطرفة عني

وأن إميانــه وتوحيــده بيــده تعــاىل. لــو ختلــى عنــه طرفــة عــني َلثُــّل عــرش توحيــده، وخلــرت مســاء 

ذنــه، فــدأب  أميانــه علــى األرض وأن املمســك لــه هــو مــن ميســك الســماء أن تقــع علــى األرض إال 

لســانه: " مقلــب القلــوب ثبــت قلــيب علــى دينــك،  مّصــرف القلــوب صــرف قلــيب إىل طاعتــك"، 

ــه إال أنــــت.  ودعــــواه: " ــي  قيــــوم،  بــــديع الســــموات واألرض،  ذا اجلــــالل واإلكــــرام، ال إلــ حــ

  برمحتك أستغيث، أصلح يل شأنه كله. وال تكلين إىل نفسي طرفة عني. وال إىل أحد من خلقك".

ففــي هــذا املشــهد توفيــق هللا وخذالنــه، كمــا يشــهد ربوبيتــه وخلقــه، فيســأله توفيقــه مســألة املضــطر. 

كــس الــرأس ويعوذ به  من خذالنه عياذ امللهوف، ويلقي نفسه بني يديــه، طرحيًــا ببابــه مستســلًما لــه، 

  .)١(بني يديه، خاضًعا ذليًال مستكيًنا، ال ميلك لنفسه ضًرا وال نفًعا وال موً وال حياًة وال نشورًا"

 احليــاة،  إن ثبات القلب على التوحيد وعدم زيغه إىل الشرك هو أصل الثبات على احلق يف هــذه

واختص القلب ألن عليه مدار العمل كله وهــو بدايــة التقلــب والزيــغ مث يتبعــه امليــل عــن التوحيــد 

  يف األعمال واألفعال..

 عن االستقامة؟ -أبو بكر  -سئل صديق األمة وأعظمها استقامة

فقــال: "أن ال تشــرك  شــيًئا".. يريــد االســتقامة علــى حمــض التوحيــد.. فمــن اســتقام علــى 

ض التوحيــد اخلــالص، اســتقام يف كــل شــأنه علــى الصــراط املســتقيم.. فاســتقام لــه كــل عمــل وكــل حمــ

حال، وقال جماهد عن املؤمنني الثــابتني علــى التوحيــد: "اســتقاموا علــى شــهادة أن ال إلــه إال هللا حــىت 

َـــ ــثْـُلُكْم يُـــوَحى ِإَيلَّ َأمنَّ َ َبَشـــٌر ِمـ ــا َأ َـ ، قـــال تعـــاىل ﴿قُـــْل ِإمنَّ ـــِه حلقـــوا  ــْم ِإلَـــٌه َواِحـــٌد َفاْســـَتِقيُموا ِإلَْي ا ِإَهلُُكـ

ْغِفُروُه﴾[فصلت:    ].٦َواْستـَ

العتصــام  - والعبــد أول مــا حيتــاج الســتقامته علــى احلــق هــو عــون هللا وتوفيقــه ولــن يصــل إليــه إال 

ى بربه وااللتجاء إليه مستغيثًا به، تؤكد سورة (آل عمران) علــى أمهيــة االعتصــام  للثبــات علــ

                                                             
ذيب مدارج السالكني، ابن١(   ١٩٦-١٩٥قيم اجلوزية، ص ) 
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َقْد ُهِدَي ِإَىل ِصَراٍط ُمْســَتِقيٍم ( َِّ فـَ ِ َ َأيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمنُــوا ١٠١صراطه املستقيم ﴿َوَمْن يـَْعَتِصْم   (

ُتْم ُمْسِلُموَن﴾[آل عمران:  ََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوَأنـْ   ].١٠٢-١٠١اتـَُّقوا ا

 ذن هللا بتنــاول منزلــة ا عــداد الفئــة وســنقوم  العتصــام أثنــاء عــرض املقطــع الثالــث: اخلــاص 

ت من   ).١٢٠: ١٠٠املؤمنة حلمل مهمتها وأداء تكاليفها (اآل

  كما أن القرآن الكرمي يف سلسلة عرض املنهج احلركي يفرد أكثر من موضع ملوضوع: أمهية

ذن هللا  االستعانة  للتثبيت علــى احلــق. ومنهــا ســورة (إبــراهيم) كمــا ســيجيء يف عرضــها 

 ].٣٥وحوله وقوته.. ﴿َواْجنُـْبِين َوَبِينَّ َأْن نـَْعُبَد اْألَْصَناَم﴾[إبراهيم: 

 

 :يشمل املقطع الثاين يف سورة آل عمران عرض النقاط التالية  

 وحيد.أوًال: حقيقة املعركة.. زعزعة عقيدة الت

  نًيا: دور القرآن يف دفع سالح الشبهات والشكوك.

  لًثا: عرض شبهات أهل الكتاب وأساليب تضليلهم وكشف القرآن هلا ودحضها.

  رابًعا: عرض شبهات معاصرة لزعزعة التوحيد وللوقوع يف الشرك.

  خامًسا: الوعيد الشديد من االرتداد إىل الكفر بعد اإلميان وبعد قيام احلجة.

  دًسا: أمهية العلم يف نفي اجلهالة ودور البينات يف كشف التأويل.سا

  أوًال: حقيقة المعركة.. زعزعة عقيدة التوحيد

  بداية يؤكد الشيخ سيد قطب حقيقة معركة أعداء هذا الدين يف استهدافهم هــذه األمــة املســلمة

ا، فيقول رمحه هللا: "وهكذا نرى أن أعداء اجلماعة املســ ــا يف أوًال يف عقيد لمة مل يكونــوا حياربو

لـــدس  ـــا  ا. كـــانوا حياربو ـــا أوًال يف عقيـــد لســـيف والـــرمح فحســـب إمنـــا كـــانوا حياربو امليـــدان 

ا اإلميانية وهــذا هــو  والتشكيك، ونشر الشبهات وتدبري املناورات، كانوا يعمدون أوًال إىل عقيد

ركون أن هــذه األمــة ال تــؤتى إال مــن مــدخل أعــداء األمــة ببــث الشــبهات القدميــة واملعاصــرة، ويــد



 
  - ٣٤٣  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ا، وال يبلــغ أعــداؤها منهــا شــيًئا وهــي ممســكة بعــروة  ــن إال إذا وهنــت عقيــد هــذا املــدخل، وال 

اإلميــان، ســائرة علــى مــنهج هللا.. وهــؤالء األعــداء يبــذلون جهــًدا جبــارًا يف خــداع هــذه األمــة عــن 

يد األمة عن منهج هللا وطريــق رســول حقيقة املعركة.. ويستخدمون كل األسلحة املسمومة كي حت

ــْو ُيِضــلُّوَنُكْم﴾[آل عمــران: .. نفــس الغايــة القدميــة (ملسو هيلع هللا ىلص)هللا  ــاِب َل ــِل اْلِكَت ــْن َأْه ــٌة ِم ﴿َودَّْت َطائَِف

]، هـــي الغايـــة الثابتـــة الدفينـــة يف كـــل زمـــان.. إضـــالل األمـــة لتتخلـــى عـــن التوحيـــد وتقـــع يف ٦٩

  .)١(الشرك"

 ور القرآن في دفع سالح الشبهات والشكوكثانيـًا: د

  ..ــدفع ســالح الشــبهات املســموم أوًال يقــول الشــيخ ســيد قطــب رمحــه هللا: "لقــد كــان القــرآن ي

لتثبيــت علــى احلــق الــذي هــي عليــه، وينفــي الشــبهات والشــكوك  خــذ اجلماعــة املســلمة  فكان 

ا هذا الدين، ويبصر املؤمنني حبقيقة اليت يلقيها أهل الكتاب، وجيلوا احلقيقة الكبرية اليت يتضمنه

ما هم عليه من احلق، وحقيقة ما عليه أعداؤهم من الباطل، وحقيقة ما يبيتــه هلــم هــؤالء األعــداء 

هم املســترتة ووســائلهم القــذرة وأخــريًا بتشــريح هــؤالء األعــداء.. طبــاعهم وأخالقهــم  بكشف نــوا

  .)٢(ختدع أحًدا وال تنطلي على أحد"وأعماهلم وإسقاط دسائسهم برتكها مكشوفة عوراء، ال 

 ثالثـًا: عرض شبهات أهل الكتاب وأساليب تضليلهم، وكشف القرآن لها ودحضها

  الشبهة األوىل: إدعاء البنوة واإلهلية لعيسى 

  وفيهــا شــبهات اليهــود يف عيســى  ومــيالده بكونــه خملوًقــا مــن غــري أب فــادعوا البنــوة  عــز

ســويت، مث ادعــوا أن عيســى  ن عيســى وجــل كــذً وكفــًرا، وادعــوا أ فيــه جــزء الهــويت وجــزء 

لــث ثالثــة تعــاىل هللا عمــا يقولــون  -يســتحق أن يعبــد وأن املســيح وأمــه إهلــني مــع هللا فجعلــوا هللا 

وتبعهم النصارى يف تلقي هــذه الشــبهات فــاحنرفوا عــن ديــن وعقيــدة التوحيــد إىل ديــن  -علًوا كبريًا

 يف عيســى ابــن مــرمي  (ملسو هيلع هللا ىلص)د وفــد جنــران مــن النصــارى حماجــة النــيب وعقيدة التثليث، فلمــا أرا

  مع ما يزعمون فيه من البنوة واإلهلية، 
                                                             

  بتصرف يسري ٣٥٤/ ١) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ١(
  ٤٠٩، ٣٥٤) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ص٢(
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 :وجاء رد القرآن لدحض هذه الشبهة بكل بساطة ووضوح يف أمرين 

  أوًال: حسم هذه شبهة ميالد عيسى  برد خلق عيسى إىل املشــيئة اإلهليــة املطلقــة كخلــق آدم

َيُكــوُن﴾[آل عمــران: ﴿إِ  َِّ َكَمَثِل َآَدَم َخَلَقُه ِمْن تـَُراٍب مثَُّ َقاَل لَُه ُكــْن فـَ ]، ٥٩نَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد ا

لطريقــة األوىل واألخــرى، وإن جــاز  يقــول ابــن كثــري: "الــذي خلــق آدم قــادر علــى خلــق عيســى 

لطريقــة األوىل، ومعلــوم إدعــاء البنــوة يف عيســى بكونــه خملوقًــا مــن غــري أب، فجــواز ذلــك يف  آدم 

طــل، فــدعواه يف عيســى أشــد بطــالً وأظهــر فســاًدا. ولكــن الــرب عــز وجــل،  التفــاق أن ذلــك 

أراد أن يظهــر قدرتــه خللقــه، حــني خلــق آدم ال مــن ذكــر وال مــن أنثــى، وخلــق حــواء مــن ذكــر بــال 

.. وهــي يف كــل هــذه )١(ى"أنثى، وخلق عيسى من أنثى بال ذكر كما خلق بقية الربيــة مــن ذكــر وأنثــ

 األحوال إرادته ومشيئته املطلقة...

ســواه. ﴿اْحلـَـقُّ ِمــْن رَبِّــَك فَــَال َتُكــْن ِمــَن  صــحيحهذا القول هو احلق يف عيسى الــذي ال حميــد عنــه وال 

  ].٦٠اْلُمْمَرتِيَن﴾[آل عمران: 

ــا: أمــر الرســول  ــد هــذا احلــق يف  (ملسو هيلع هللا ىلص)نًي أمــر عيســى بعــد ظهــوره وبيانــه أن يُباهــل مــن عان

َ َوَأبـْنَــاءَُكْم َوِنَســاءَ  َعــاَلْوا نَــْدُع َأبـْنَــاَء َ َوِنَســاءَُكْم ﴿َفَمْن َحاجََّك ِفيِه ِمْن بـَْعِد َما َجــاَءَك ِمــَن اْلِعْلــِم فـَُقــْل تـَ
تَ ٦١َوأَنـُْفَسَنا َوأَنـُْفَسُكْم﴾[آل عمران:  ِهــْل﴾ أي: نلــتعن ] أي: حنضر هؤالء يف حــال املباهلــة ﴿مثَُّ نـَبـْ

َِّ َعَلى اْلَكاِذِبَني﴾ أي: منا أو منكم وروى ابن مردويه عن الشعيب، عن جــابر قــال:  َنْجَعْل لَْعَنَة ا ﴿فـَ

العاقــب والطيــب (صــاحبا جنــران مــن النصــارى) فــدعامها إىل املالعنــة فواعــداه  (ملسو هيلع هللا ىلص)قــدم علــى النــيب 

، فأخــذ بيــد علــي وفاطمــة واحلســن واحلســني، مث (ملسو هيلع هللا ىلص)ا رســول هللا علــى أن يالعنــا الغــداة، قــال: فغــد

خلــراج، قــال: فقــال رســول هللا  لــو قــال: ال، ألمطــر : «(ملسو هيلع هللا ىلص)أرســل إليهمــا فأبيــا أن جييبــا، وأقــّرا لــه 

رًا ـــوادي  ــول هللا ».. علــــيهم الـ ــكم): رســ ـــنا وأنفســ ـــابر: (أنفسـ ــن أيب طالــــب  )(ملسو هيلع هللا ىلصقــــال جـ وعلــــي بــ

): فاطمــة. وهكــذا رواه احلــاكم مبعنــاه، مث قــال: صــحيح علــى  ): احلســن واحلســني (ونســاء (وأبنــاء

شرط مسلم، ومل خيرجاه.. مث قال هللا تعــاىل ﴿ِإنَّ َهــَذا َهلـُـَو اْلَقَصــُص اْحلـَـقُّ﴾ أي: هــذا الــذي قصصــناه 

عنــه وال حميــد، مث تثبــت اآليــة وتقــرر توحيــد هللا  عليك  دمحم يف شأن عيسى هو احلق الذي ال معدل
                                                             

  ٣٣٧/ ١) خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة التفسري، ص١(



 
  - ٣٤٥  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

َولَّــْوا﴾ أي: مــن عــدل عــن احلــق  ََّ َهلـُـَو اْلَعزِيــُز اْحلَِكــيُم. فَــِإْن تـَ َُّ َوِإنَّ ا إىل عز وجل ﴿َوَما ِمْن ِإلَــٍه ِإالَّ ا

ْلُمْفسِ  عليمالباطل بعد وضوح احلق فهو املفسد وهللا  ِ ََّ َعِليٌم    ِديَن﴾.به ﴿َفِإنَّ ا

  كان يهودً أو نصرانًيا.  الشبهة الثانية: إدعاء أن إبراهيم  -

  ــراهيم ــود والنصـــارى أن إبـ ـــن   وفيهـــا إدعـــاء كـــل مـــن اليهـ ــا روى دمحم ب ـــنهم، كمـ كـــان م

، (ملسو هيلع هللا ىلص)إســحاق عــن ابــن عبــاس قــال: اجتمعــت نصــارى جنــران وأحبــار يهــود عنــد رســول هللا 

. وقالت النصارى: ما كان إبراهيم فتنازعوا عنده، فقالت األ حبار: ما كان إبراهيم إال يهودً

 إال نصرانًيا.

  َوجاء رد القرآن لدحض هذه الشبهة بكل بســاطة ووضــوح بقولــه تعــاىل ﴿َ َأْهــَل اْلِكَتــاِب ِمل

ْجنِيُل ِإالَّ ِمْن بـَْعــدِ  ] أي: كيــف ٦٥ِه﴾[آل عمــران: ُحتَاجُّوَن ِيف إِبْـَراِهيَم َوَما أُْنزَِلِت التـَّْورَاُة َواْإلِ

، وقــد كــان زمنــه قبــل أن ينــزل هللا التــوراة علــى موســى،  تــّدُعون، أيهــا اليهــود أنــه كــان يهــودً

وكيــف تَــّدُعون، أيهــا النصــارى، أنــه كــان نصــرانًيا، وإمنــا حــدثت النصــرانية بعــد زمنــه بــدهر؟! 

اجة فيما ال علم هلم بــه، وأمــرهم بــرد وهلذا قال: ﴿َأَفَال تـَْعِقُلوَن﴾، مث أنكر عليهم القرآن احمل

ُتْم َهُؤَالِء َحاَجْجُتْم ِفيَما َلُكْم بِِه ِعْلٌم َفِلــَم  ما ال علم هلم به إىل عامل الغيب والشهادة. ﴿َها أَنـْ

ُتْم َال تـَْعَلُموَن﴾[آل عمران:  َُّ يـَْعَلُم َوَأنـْ  ].٦٦ُحتَاجُّوَن ِفيَما َلْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َوا

أساليب التضليل واخلداع: إدعاء اإلميان أول النهار مث االرتداد آخــره خلديعــة النــاس أن من  -

لَِّذي أُْنِزَل َعلَــى  ِ يف الدين نقائص وعيوب قال تعاىل ﴿َوقَاَلْت طَائَِفٌة ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َآِمُنوا 

َهاِر َواْكُفُروا َآِخَرُه لََعلَّ   ].٧٢ُهْم يـَْرِجُعوَن﴾[آل عمران: الَِّذيَن َآَمُنوا َوْجَه النـَّ

ظهـــار  وهــذه حماولـــة مـــاكرة لئيمـــة لزعزعـــة املســـلمني يف ديــنهم وردهـــم عـــن اهلـــدى، وذلـــك 

اإلسالم أول النهار ويصلوا مع املسلمني صالة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إىل دينهم لقول 

 على نقيصة وعيب يف دين املسلمني. ضعاف النفوس وغري املثبتني: إمنا ردهم إىل دينهم إطالعهم

  وقد فضح القرآن خبث مكرهم للجماعة املسلمة األوىل، وال يزال ينبــه القــرآن وحيــذر املؤمنــون

حثــني حيملــون أمســاء املســلمني كمــا فعــل  يف كــل زمــان مــن العمــالء املندســني يف صــورة مثقفــني و



  - ٣٤٦  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

ا بـــدعوة رجع يتهـــا، وعـــدم مناســـبة الشـــريعة هلـــذا املستشـــرقني، ليزعزعـــوا األمـــة يف دينهـــا وعقيـــد

ن كلهـــا، وأن اجلهـــاد عنـــف وإرهـــاب  الزمـــان، والـــدعوة لتجديـــد اخلطـــاب الـــديين، وتعـــايش األد

ا.   وغريها من شىت األساليب املاكرة لتضليل األمة واحنرافها عن دينها وعقيد

ت كتاب هللا لتوافق أهواءهم. - ويل آ  من أساليب التضليل واخلداع: 

 ْلِكتَــاِب ِلَتْحَســُبوُه ِمــَن اْلِكتَــاِب َوَمــا ُهــَو ِمــَن قال تعا ِ ُهْم َلَفرِيًقــا يـَْلــُووَن أَْلِســنَـتَـُهْم  ىل ﴿َوِإنَّ ِمنـْ

ــِذَب َوُهــْم  َِّ اْلَك ــى ا ــوَن َعَل َِّ َويـَُقوُل ــِد ا ــْن ِعْن ــَو ِم ــا ُه َِّ َوَم ــِد ا ــْن ِعْن ــَو ِم ــوَن ُه ــاِب َويـَُقوُل اْلِكَت

 ].٧٨عمران: يـَْعَلُموَن﴾[آل 

ختــاذهم مــن كتــاب هللا مــادة للتضــليل  وهــذا منــوذج آخــر مــن تضــليل أهــل الكتــاب لألمــة 

ــا  ت وأ ــا مــدلول نــص اآل وذلك بتحريفهم النصوص وليهم أعناقهم لتوافــق أهــوائهم، مث يزعمــون أ

مســتمر حــىت  متثل ما أراده هللا منها.. وهذا األسلوب يف تضــليل األمــة يف دينهــا وخــديعتها يف عقيــدة

س يشــرعون مــن دون هللا، مــع التأويــل جبــواز  ب مــن دون هللا يف شــىت الصــور مــن أ اآلن إلقامــة أر

ـــد والتــــدريج يف حكــــم  ــواز املشــــاركة يف حكــــم كفــــري للتمهيـ ــن هللا، وجــ ــاب الشــــرك إلقامــــة ديــ ارتكــ

ات الشريعة... واألدهــى يف ذلــك هــو اســتدعاء آيــة أو آيتــني وعــرض منــوذج أو منــوذجني مــن ا ملتشــا

ت وعشــرات النمــاذج احملكمــة الصــرحية.. وذلــك ليومهــوا النــاس أنــه يف   ويلهــا وتــرك مئــات اآل مــع 

 كتاب هللا كذلك وهو كذب على هللا.. وما هو من الكتاب وما هو من عند هللا.

مــر النــاس  نــه ال ينبغــي لبشــر مــؤمن أن  ت التاليــة هلــذه احملاولــة التضــليلية  لذلك تؤكــد اآل

َة مثَُّ يـَُقوَل ِللنَّاِس ُكونُوا ِعبَــب بُـوَّ َُّ اْلِكَتاَب َواْحلُْكَم َوالنـُّ اًدا ِيل ِمــْن ُدوِن عبادته ﴿َما َكاَن ِلَبَشٍر َأْن يـُْؤتَِيُه ا

﴾[آل عمـــران:  َِّ م، وذلـــك لـــيس ٧٩ا ] وذلـــك أن أهـــل الكتـــاب كـــانوا يتعبـــدون ألحبـــارهم ورهبـــا

لتشريع هلم من دون هللا فيحلون هلم احلرام وحيرمون هلــم احلــالل كمــا قــال لركوع والسجود هلم إمنا 

ـــة:  ﴾[التوبــ َِّ ــْن ُدوِن ا ً ِمـــ ــــانـَُهْم َأْرَ ـــارَُهْم َورُْهبَـ َـــــُذوا َأْحَبــ ـــاىل ﴿اختَّ ــد ٣١تعــ ـــام أمحـــ ـــند اإلمــ ] ويف مســ



 
  - ٣٤٧  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــم : «)(ملسو هيلع هللا ىلصوالرتمذي كما سيأيت أن َعدّي بن حــامت قــال:  رســول هللا، مــا عبــدوهم. قــال لــه  بلــى، إ

هم م إ   .)١(»أحلوا هلم احلرام وحرموا عليهم احلالل، فاتبعوهم، فذلك عباد

  الشبهة الثالثة: إدعاء أهل الكتاب تعارض القرآن مع التوراة، وأنه ليس مصدقًا هلا

 بلبلــة أراد اليهــود تصــيد كــل شــبهة وكــل حيلــة، لينفــذوا منهــا إىل الطعــن يف صــحة القــرآن، وإىل 

األفكار وإشاعة االضــطراب يف العقــول والقلــوب، فلمــا قــال القــرآن: أنــه مصــدق ملــا يف التــوراة، 

ل القــرآن حيلــل مــن األطعمــة مــا ُحــرم علــى بــين إســرائيل يف التــوراة؟ وذكــروا  بــرزوا يقولــون: فمــا 

ا وهي حمرمة على بين إسرائيل.   لذات حلوم اإلبل وألبا

 ذه الشبهة بقوله تعاىل ﴿ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحال ِلَبِين ِإْسَرائِيَل ِإالَّ َما وجاء رد القرآن لدحض ه

ْبِل َأْن تـُنَـزََّل التـَّْورَاُة﴾[آل عمران:  ]، وهنــا ردهــم القــرآن ٩٣َحرََّم ِإْسَرائِيُل َعَلى نـَْفِسِه ِمْن قـَ

ا وهــي أن كــل الطعــام كــ ان حــًال لبــين إســرائيل إال بوضوح إىل احلقيقة التارخيية اليت يتجاهلو

والــيت أنزلــت  -علــى نفســه مــن قبــل نــزول التــوراة -نــيب هللا يعقــوب -مــا حــرم إســرائيل 

ت أن يعقوب مرض مرًضا شــديًدا،  بعد يعقوب  على موسى  بزمان، وتقول الروا

ــا وكانــت أحــب شــيء إىل نفســه  فنــذر  لــئن عافــاه ليمتــنعن تطوًعــا عــن حلــوم اإلبــل وألبا

أبــيهم يف حتــرمي مــا حــرم، هــذه هــي  اتبــاعل هللا منــه نــذره. وجــرت ســنة بــين إســرائيل علــى فقبــ

ــم، فــإذا أحلهــا للمســلمني فهــذا هــو األصــل الــذي ال يثــري االعــرتاض،  املالبســات اخلاصــة 

ــا ليقرؤهــا وســيجدون أن أســباب التحــرمي  تــوا  وحتداهم القرآن أن يرجعــوا إىل التــوراة، وأن 

م.  فيها خاصة 

 رابًعا: عرض شبهات معاصرة لزعزعة عقيدة التوحيد والوقوع في الشرك

  الشبهة األوىل: اختاذ الشرك لتخفيف املفاسد أو لتحقيق املصاحل كإقامة شرع هللا

 :ب   عرض الشبهة: يباح الوقوع يف الشرك من 

 دفع املفاسد كوقوع الضرر على املسلمني أو ختفيف الظلم الواقع عليهم. -

                                                             
  ).٣٠٩٥) ، والرتمذي يف سننه (٤/٣٧٨) رواه أمحد يف مسنده ( ١(
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لدعوة.حتقيق امل -  صاحل كإقامة شرع هللا وإقرار التوحيد واالنطالق 

  :تفنيد الشبهة ودحضها على جزأين 

 اجلزء األول: ال يباح الشرك من أجل جلب مصلحة أو دفع مفسدة

ب ارتكــاب  - ال رخصــة يف الكفــر والشــرك مــن أجــل حتقيــق أي مصــلحة مهمــا كــان نوعهــا، ألن 

لكفر مغلــق  أصــًال إال حالــة اســتثنائية وحيــدة وهــي: حــدوث اإلكــراه املسلم ألي شرك أو نطقه 

املفضي إىل املوت أو التعذيب الشديد الذي خياف منه تلف النفس أو تلف عضو أو حنو ذلــك 

  مما ال طاقة لإلنسان بتحمله وهذا ما يسمى بـ "اإلكراه املُلجئ".

َِّ ِمْن بـَْعِد إِ  ِ ميَانِِه ِإالَّ َمــْن ُأْكــرَِه َوقـَْلبُــُه ُمْطَمــِئنٌّ والدليل على ذلك قوله تعاىل ﴿َمْن َكَفَر 

َِّ وَ  ــَن ا ــ ــ ــ ــٌب ِم ــ ــ ــْيِهْم َغَضـــ ــ ــ ـــ َعَل ـــْدرًا فـَ ــ ــ ــِر َصـ ــ ـــ ْلُكْفــ ِ ـــَرَح  ــ ــ ــْن َشــ ــ ــ ــ ـــْن َم ــ ــ ــاِن َوَلِكــ ــ ــ ميَــ ْإلِ ـــَذاٌب ِ ــ ــ ـــْم َعــ ــ ــ َهلـُـ

 ].١٠٦َعِظيٌم﴾[النحل:

 ً  واآلية تتوعــد كــل مــن كفــر  مــن بعــد إميانــه أنــه قــد غضــب هللا عليــه، وأعــد لــه عــذا

إلميــان". قــال  عظيًما.. مث استثىن هللا تعاىل من ذلك حالة وحيــدة "إال مــن أكــره وقلبــه مطمــئن 

ــه مــن ضـــرب  ل ــن كثــري: "فهــو اســـتثناء ممــن كفــر بلســانه ووافـــق املشــركني بلفظــه مكرًهــا ملـــا  اب

إلميان  ورسوله" ىب ما يقول، وهو مطمئن    .)١(وأذى، وقلبه 

لكفر هو سقوط التكليف عنــه المتنــاع تكليفــه مبــا ال واحلكمة يف جواز املك لنطق  ره 

َُّ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها﴾[البقرة:    ].٢٨٦يطاق ﴿ال يَُكلُِّف ا

أما الــذي يتعــرض لــألذى ويســتطيع الصــرب عليــه والثبــات أمامــه فــال رخصــة لصــاحبه يف 

  الكفر بل يتعني عليه إما املدافعة وإما الصرب.

                                                             
  .٢/٣٥٣) خمتصر تفسري ابن كثري ـ ١(



 
  - ٣٤٩  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ســر بعــد تعــذيب واآليــة ﴿ِإالَّ  ميَــاِن﴾ نزلــت يف عمــار بــن  ْإلِ ِ ــُه ُمْطَمــِئنٌّ  ــْن ُأْكــرَِه َوقـَْلُب  َم

املشركني له تعذيًبا شديًدا فاضطر لقوهلا، وما كــان ينطــق بكلمــة الكفــر حــىت عذبــه املشــركون.. 

ً فــوق مــا يطيــق وحيتمــل فاســتثناه النــيب  ــا  وقــال لــه: كيــف جتــد قلبــك؟ (ملسو هيلع هللا ىلص)عــذا قــال: مطمئًن

  : فإن عادوا فعد.(ملسو هيلع هللا ىلص)إلميان، مث قال النيب 

لــبالل وهــو يعــذب حتــت احلجــارة  (ملسو هيلع هللا ىلص)إذن حالة عمار ليست هي األصل فمــا أذن النــيب  -

  أحد. -الثقيلة يف هليب الصحراء ولكنه ثبت وأخذ يردد كلمة التوحيد: أحدٌ 

م علــى دينــه ولــو أفضــى إىل قتلــه ففــي حــديث خبــاب بــن فاألصــل هــو أن يثبــت املســل -

: "قـــد كـــان مـــن (ملسو هيلع هللا ىلص)شـــدة التعـــذيب فقـــال لـــه الرســـول  (ملسو هيلع هللا ىلص)األرت ملـــا شـــكي للنـــيب 

ملنشــار، فيوضــع علــى  قبلكم يؤخــذ الرجــل فيحفــر لــه يف األرض فيجعــل فيهــا، فيجــاء 

مــن دون حلمــه وعظمــه، فمــا يصــده ذلــك  رأسه فيجعل نصفني، وميشط أمشاط احلديــد

 عن دينه).

إذن ثبات املسلم علــى التوحيــد حــىت املمــات مهمــا كانــت الفــنت واألذى، هــو القاعــدة  -

األساسية املستقرة وقــد روى مســلم يف صــحيحه عــن صــهيب قصــة أصــحاب األخــدود 

 وفيها:

ا إلميــان أن الراهــب صــرب حــىت قتــل، وأن الغــالم أمــر بقتــل نفســه ملــا علــم أن ذلــك ســببً 

الناس إذا رأوا تلك اآلية، وأن الناس ملا أمنوا فتنهم الكفار حىت يرجعوا عن دينهم فلم يرجعوا 

 حىت أن املرأة اليت أرادت أن ترجع أنطق هللا صبيها وقال: اصربي  أماه فإنك على احلق.

ت (آل عمــران) وغريهــا مــن ســور القــرآن علــى الثبــات عنــد التعــرض للفــنت -  وقد حدثت آ

  وعدم الكفر بعد اإلميان، قال تعاىل:



  - ٣٥٠  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

ــْبِلُكْم َوِمــَن  - َلــُونَّ ِيف َأْمــَواِلُكْم َوَأنـُْفِســُكْم َولََتْســَمُعنَّ ِمــَن الَّــِذيَن أُوتُــوا اْلِكَتــاَب ِمــْن قـَ ﴿َلتـُبـْ

ُمــوِر﴾[آل عمــران: الَِّذيَن َأْشرَُكوا َأًذى َكثِــريًا َوِإْن َتْصــِربُوا َوتـَتـَُّقــوا فَــِإنَّ َذلِــَك ِمــْن َعــْزِم اْألُ 

١٨٦.[ 

﴿َ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمنُــوا ِإْن ُتِطيُعــوا َفرِيًقــا ِمــَن الَّــِذيَن ُأوتُــوا اْلِكَتــاَب يـَــُردُّوُكْم بـَْعــَد ِإميَــاِنُكْم   -

 ].١٠٠َكاِفرِيَن﴾[آل عمران: 

ــ - ـــ َِّ َجَع ــِإَذا ُأوِذَي ِيف ا َِّ فَــ ِ ــا  ـــوُل َآَمنَّــ ـــْن يـَُقــ ـــاِس َمـ ــَن النَّـ ــ ــَذاِب ﴿َوِم ـــ ـــاِس َكَع ــَة النَّـ نَــ َل ِفتـْ

﴾[العنكبوت:  َِّ  ].١٠ا

ــَم  - ــ ــ ــْنُكْم َويـَْعلَـ ــ ــ ــُدوا ِمـ ــ ــ ــِذيَن َجاَهـ ـــ ُ الَّــ َّ ــِم ا ــ ــ ــا يـَْعلَـ ــ ــ ـ ـــَة َوَلمَّ ــ ـــْدُخُلوا اْجلَنَّــ ــ َــ ُتْم َأْن ت ــبـْ ـــ ﴿َأْم َحِســ

 ].١٤٢الصَّاِبرِيَن﴾[آل عمران: 

ــْد َمجَُعـــو  - ــاَل َهلـُــُم النَّـــاُس ِإنَّ النَّـــاَس قَـ ً َوقَـــالُوا ﴿الَّـــِذيَن قَـ ــْوُهْم فـَـــَزاَدُهْم ِإميَـــا ا َلُكـــْم َفاْخَشـ

ُ َونِْعَم اْلوَِكيُل﴾[آل عمران:  َّ  ].١٧٣َحْسبـَُنا ا

  ت الــيت تعــد املـــؤمنني فــإذا كــان الكفـــر مباًحــا للمصــلحة فكيـــف نفســر كــل هـــذه اآل

 البتالء وحتثهم على الصرب والثبات.

ت دليل على ذم وإمث كل من و  قع يف الفتنة فاختار التنازل عن دينــه والتخلــي عــن بل هذه اآل

ــُتْم ُمْســِلُموَن﴾[آل ع ََّ َحــقَّ تـَُقاتِــِه َوَال َمتـُـوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـْ مــران: عقيدته ﴿َ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقــوا ا

 ]... فاألصل: الثبات وليس االرتداد.١٠٢

للظــاهر ويفعــل احملــرم الظــاهر عنــدما يصــيبه  يقول ابن تيميــه "وكــذلك يــذم مــن يــرتك الواجــب 

  .)١(من األذى والفنت"

                                                             
  )٣٣٧/ ٢ستقامة، ابن تيمية، () اال١(



 
  - ٣٥١  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ولو كانت املصلحة واحلاجة مبيحة للكفر ملا ثبت النــاس علــى ديــنهم حلظــة واحــدة بــل 

 ُ َّ لصــاروا متقلبــني بــني الكفــر واإلميــان كلمــا تقلــب الليــل والنهــار، قــال تعــاىل ﴿َكْيــَف يـَْهــِدي ا

ــ ــَد ِإميَــ ــُروا بـَْعــ ْوًمــــا َكَفــ ــْوَم قـَ ــِدي اْلَقــ ُ َال يـَْهــ َّ ــاُت َوا ــ ــاَءُهُم اْلبَـيَِّن ــقٌّ َوَجــ ــوَل َحــ ــِهُدوا َأنَّ الرَُّســ اِِْم َوَشــ

 ].٨٦الظَّاِلِمَني﴾[آل عمران: 

 : "فتنة" كما يف (ملسو هيلع هللا ىلص)وهذا التقلب بني الكفر واإلميان مساه الرسول  

ــا كقطــع الليــل املظلــم، «قــال:  )(ملسو هيلع هللا ىلصأن رســول هللا  حــديث أيب هريــرة  ألعمــال فتًن دروا 

ــرض مــــن  ــبح كــــافًرا، يبيــــع دينــــه بعــ ــافًرا، أو ميســــى مؤمنًــــا ويصــ ــا وميســــى كــ ــبح الرجــــل مؤمًنــ يصــ

  .)١(»الدنيا

وقال ابن تيمية: "والرجل لو تكلــم بكلمــة الكفــر ملصــاحل دنيــاه مــن غــري حقيقــة اعتقــاد صــح   

طًنا وظاهًرا"  .)٢(كفره 

بعــه علــى ذلــك تلميــذه ابــن القــيم فقــال: وال خــالف بــني األمــة أنــه ال جيــوز اإلذن يف  و

إلميان"  .)٣(التكلم بكلمة الكفرة لغرض من األغراض إال املكره إذا اطمأن قلبه 

 فر ال جيــوز أن يكــون حيلــة للوصــول إىل أي غــرض أو ـم علــى أن الكـــل العلـــوهلــذا اتفــق أهــ

خري، وحــني يعتقــد املســلم أن الشــرك فيــه مصــلحة فتلــك  غاية، فالشرك ال مصلحة فيه وال

  عالمة خذالن وبداية خسران.

                                                             
  ) رواه مسلم١(
  )٤٧٧/ ٤) إقامة الدليل على إبطال التحليل ، (٢(
  )١٧٨/ ٣) إعالم املوقعني، (٣(



  - ٣٥٢  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

  صــلى هللا اهلدى واالستقامة على التوحيــد ومتابعــة الرســول  اتباعفاإلسالم الدين احلق هو)

وإن لــزم األمــر أن يعــادي املســلم مجيــع أهــل األرض وفــوات حظوظــه ومنافعــه  عليــه وســلم)

 العاجلة.

َها َوَما بََطَن َواِإلْمثَ َواْلبَـْغَي بَِغْريِ اْحلـَـقِّ َوَأْن  قال تعاىل ﴿ُقلْ  - َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ َا َحرََّم َريبِّ ِإمنَّ

 َِّ ــى ا ــوا َعَل ً َوَأْن تـَُقوُل ــِه ُســْلطَا ــا َملْ يـُنَـــزِّْل ِب َِّ َم ِ ــا ال تـَْعَلُمــوَن﴾[األعراف: ُتْشــرُِكوا  ] ٣٣َم

ربع حمرمة يف مجيع الشرائع كما يقول ابن تيمية (الشرع مل يُبح منها شيًئا وهذه احملرمات األ

ال لضرورة وال غــري ضــرورة كالشــرك والفــواحش والقــول علــى هللا بغــري علــم والظلــم احملــض، 

وهذه األشياء حمرمة يف مجيع الشرائع، وبتحرميهــا بعــث هللا مجيــع الرســل ومل يـُـبح منهــا شــيًئا 

 .)١( حوال وهلذا أنزلت يف هذه السورة املكيةقط وال يف حال من األ

للضــرورة فقــد رّجــح  )٢(ومن أقواله رمحه هللا: "الشرك ال يكون فيه شــيء مــن املصــلحة"

لســحر هلــذه العلــة مــع احلاجــة إليــه، كمــا قــال ابــن تيميــة:  معظــم أهــل العلــم منــع حــل الســحر 

ــ حملرمـــات كامليتـ ــداوي  ــواز التـ ــازعوا يف جـ ــلمون وإن تنـ ــازعون يف أن "واملسـ ـــال يتنـ ــر، ف ة واخلنزيـ

الكفــر والشــرك ال جيــوز التــداوي بــه حبــال، ألن الكفــر والشــرك حمــرم يف كــل حــال، ولــيس هــذا  

  .)٣(كالتكلم به عند اإلكراه"

  

 

                                                             
  )٤٧١-٤٧٠/ ١٤) الفتاوى (١(
  )٤٧٦/ ١٤) الفتاوى (٢(
  )٦١/ ١٩) الفتاوى (٣(



 
  - ٣٥٣  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن



 

 عامــة: أنــه ال يبــاح اختــاذ الشــرك مــن أجــل جلــب مصــلحة أو دفــع بعد دحض الشبهة بفضل هللا 

حل يبــاح مــن أجلهــا ارتكــاب الشــرك امفســدة، قــد حيــاجَّ الــبعض يف أن هنــاك نــوع خــاص مــن املصــ

لدعوة".   والرتخص فيه وهو مصلحة: "إقامة شرع هللا أو حتقيق التوحيد أو االنطالق 

لكثــري مــن أبنــاء األمــة عــن ســبيل احلــق لذلك كان اجلزء الثاين يف دحــض هــذه الشــبهة  الــيت احنرفــت 

ذن  لتنفيــذوعطلَّت اجلهود عشــرات الســنني، فكــان لزاًمــا ختصــيص هــذه اجلزئيــة وحــدها  واإلبطــال 

طلة وتقام احلجة البالغة الناصعة وهي "ال يشــرع الــدخول يف الشــرك مــن أجــل  هللا فتنتفي أي حجة 

حيد من أجل إقامة التوحيد، وأن طريق إقامــة شــرع هللا يف األرض حماربة الشرك، وال يشرع نقض التو 

ــلناه يف ســورة (البقــرة) بفضــل هللا حتــت عنــوان: "األســاس الثــاين: طريــق إقامــة  طريــق واحــد مبــني فصَّ

ــُج والرباهــني الســاطعة ملــن أراد اهلــدى  مــنهج هللا يف األرض" وهــذا الطريــق قامــت علــى صــدقه احلَُج

ــه الرجــوع لســورة ا ــا يف ســورة (آل عمــران) فنعمـــل بعــون هللا وتوفيقــه علــى إزالـــة فعلي لبقــرة، وأمـــا هن

يت  ــا  الشبهات والدعاوى الزائفة اليت تفرتي على هذا احلق املبني وهــذا الطريــق املســتقيم وخاصــة أ

يف صــميم معــىن التوحيــد وحقيقــة ديــن اإلســالم والــيت مت توضــيحهما يف املقطــع األول مــن ســورة (آل 

 وأما األدلة املدحضة لشبهة اختاذ الشرك إلقامة شرع هللا وحتقيق التوحيد هي كالتايل:عمران)، 

  أوًال: التوحيد اخلالص ال خيالطه أي شرك وهذا مفرتق طريق

َ أَيـَُّها اْلَكاِفُروَن(قال تعاىل ﴿ ْعُبُدوَن (١ُقْل  ــُتْم َعابِــُدوَن َمــا َأْعبُــُد (٢) ال َأْعُبُد َما تـَ َ ) ٣) َوال أَنـْ َوَال َأ

ُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد (٤َعاِبٌد َما َعَبْدُمتْ (   ].٦-١﴾[الكافرون:)٦) َلُكْم ِديُنُكْم َوِيلَ ِديِن (٥) َوَال أَنـْ

قــال ابــن جريــر الطــربي يف ســبب نــزول ســورة (الكــافرون): "عــن ابــن عبــاس: أن قريًشــا وعــدوا  -

فيكون أغىن رجًال مبكة ويزوجوه مــا أراد مــن النســاء، فقــالوا لــه:  أن يعطوه ماًال  (ملسو هيلع هللا ىلص)رسول هللا 

هذا لك عند  دمحم، وكف عن شتم آهلتنا، فال تذكرها بسوء، فإن مل تفعل، فــإ نعــرض عليــك 

ــد آهلتنــا ســنة: الــالت  خصــلة واحــدة، فهــي لــك ولنــا فيهــا صــالح. قــال: "مــا هــي؟" قــالوا: تعب



  - ٣٥٤  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

ــد إهلــك ســنة، قــال: " يت مــن عنــد ريب"، فجــاء الــوحي مــن اللــوح والعــزى، ونعب حــىت أنظــر مــا 

َ أَيـَُّها اْلَكاِفُروَن (﴿احملفوظ:  ْعُبُدوَن (١ُقْل  ُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد (٢) ال َأْعُبُد َما تـَ ) َوَال ٣) َوال أَنـْ

َ َعابِــٌد َمــا َعَبــْدُمتْ ( ــُتْم َعابِــُدوَن َمــا َأْعبُــُد (٤َأ ﴾ وأنــزل هللا: )٦ْم ِديــُنُكْم َوِيلَ ِديــِن () َلُكــ٥) َوَال أَنـْ

َِّ َُْمُروّينِ َأْعُبُد أَيـَُّها اْجلَاِهُلوَن (﴿ َر ا ْبِلــَك لَــِئْن ٦٤ُقْل َأفـََغيـْ ) َولََقْد ُأوِحــَي ِإلَْيــَك َوِإَىل الَّــِذيَن ِمــْن قـَ

  ].٦٥-٦٤زمر:﴾ [الَأْشرَْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِينَ 

ب فــن املمكــن؟  (ملسو هيلع هللا ىلص)والسؤال هنا: ملاذا بدافع املصلحة مل يقبــل النــيب  - عاًمــا مــن التوحيــد مــن 

ليتــدرج معهــم ألعلـــى املصــاحل وهــو قبـــوهلم  -حاشــاه -أن يقــع يف شـــرك (ملسو هيلع هللا ىلص)أو ملــاذا مل يقبــل 

 لتوحيد شيًئا فشًيا؟

 :لقي الوليد بن املغرية والعاص بن وائل واألسود بن املطلــب وأميَّــة بــن  وعن دمحم بن إسحاق قال

فقالوا:  دمحم، هلّم فلنعبد مــا تعبــد، وتعبــد مــا نعبــد، وُنشــركك يف أمــر   (ملسو هيلع هللا ىلص)خلف، رسول هللا 

يدينا، كنا قد شركناك فيه، وأخــذ حبظنــا منــه، وإ ن كــان كله، فإن كان الذي جئت به خريًا مما 

يدينا خريًا مما يف يديك، كنت قد شركتنا يف أمرك، وأخذت منــه حبظــك، فــأنزل هللا: (قــل  الذي 

 ).٧٠٣/ ٢٤(حىت انقضت السورة) تفسري الطربي، أيها الكافرون) 

 :لقد بينت سورة (الكافرون) أمرين هامني ومها 

يه من املصــلحة الــيت ترجــع أن الشرط الذي اشرتطه كفار قريش ال يشرع قبوله حبال مهما كان ف -

 إىل الدين نفسه.

م  تعاىل على هذا النحو غري صحيحة ملا فيها من خمالطة الشرك. -  وأن عباد

  ويســـتفاد مـــن هـــذه الســـورة أن الشـــرك والتوحيـــد نقيضـــان ال جيتمعـــان وهلـــذا فقـــد أىب رســـول هللا

ــات علــى حمــض احلــق، واحملافظــة علــى خــا (ملسو هيلع هللا ىلص) لص التوحيــد دون أن خيالطــه شــيء مــن إال الثب

مــة ومقاطعــة بــني الشــرك والتوحيــد وبيــان واضــح  الشــرك.. فهــذه الســورة بــراءة كاملــة ومفاصــلة 

 ما ال ميكن أن جيتمعا حلظة واحدة.



 
  - ٣٥٥  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

وعن هذه املفاصلة الكاملة بني التوحيد والشرك وأن اإلسالم جــاء لتغيــري األوضــاع اجلاهليــة 

ــالحها، يقـــول  ــيس إلصـ ـــدل التصـــورات ولـ ــة أن اإلســـالم يب ــب رمحـــه هللا: "فاحلقيقـ ــيد قطـ الشـــيخ سـ

واملشاعر، كما يبدل النظم واألوضاع، كما يبدل الشــرائع والقــوانني تبــديًال أساســًيا ال ميــت بصــلة إىل 

قاعــدة احليــاة اجلاهليــة الــيت حتياهــا البشــرية.. ويكفــي أن يــنقلهم مجلــة وتفصــيًال مــن عبــادة العبــاد إىل 

  وحده...عبادة هللا

واملسألة يف حقيقتها هي مســألة كفــر وإميــان، مســألة شــرك وتوحيــد، مســألة جاهليــة وإســالم، 

وليس لدينا ما خنجل منه أو نواري بعض حقائق منهج اإلسالم الــيت قررهــا هللا عــز وجــل حــىت يقبلهــا 

  .)١(الناس"

ــ - ب أي شـــبهة ملهادنـــة الكـــافرين ولـــو شـ ــورة (الكـــافرون) وحـــدها أغلقـــت  يًئا قلـــيًال.. أو إن سـ

التدرج مع الواقع اجلاري حتت دعوى املصــلحة واملفســدة.. أو التقيــة لــدفع الضــرر.. أو احلــرص 

ــة إقامــة  علــى عــدم الصــدام مــع الــنظم والقــوانني واألوضــاع والعمــل مــن خالهلــا للوصــول إىل غاي

  الدين!!

 نًيا: ال يباح الشرك لتحقيق أي مصلحة ولو كانت دينية

َــُذوَك َخِلــيًال ﴿قال تعاىل:  ــَرُه َوِإًذا َالختَّ َنــا َغيـْ نَــا ِإلَْيــَك لِتَـْفــَرتَِي َعَليـْ  َوِإْن َكــاُدوا لَيَـْفِتُنونَــَك َعــِن الَّــِذي َأْوَحيـْ

ًئا َقِلــيًال (٧٣( َناَك لََقْد ِكْدَت تـَرَْكُن ِإَلْيِهْم َشيـْ ِضــْعَف ) ِإًذا َألََذقْـنَــاَك ِضــْعَف اْحلََيــاِة وَ ٧٤) َوَلْوَال َأْن ثـَبـَّتـْ

َنا َنِصريًا   ].٧٥-٧٣﴾[اإلسراء: اْلَمَماِت مثَُّ َال َجتُِد َلَك َعَليـْ

 :ت فقال   وقد أورد ابن جرير يف تفسريه سببني لنزول هذه اآل

  ــا عــن الــذي أوحــى هللا إليــه  (ملسو هيلع هللا ىلص)أهل التأويل يف الفتنة اليت كاد املشركون أن يفتنوا رسول هللا

ألهلة (أي استالم األصــنام) ألن املشــركني دعــوه إىل ذلــك  إىل غريه، فقا ل بعضهم: ذلك اإلملام 

كمــا جــاء عــن القاســم عــن ابــن جــريج عــن جماهــد: ائــت آهلتنــا فامسســها، فــذلك قولــه: "شــيًئا 

يستلم احلجــر األســود، فمنعتــه قــريش،  (ملسو هيلع هللا ىلص)قليًال" وعن جعفر عن سعيد: قال: كان رسول هللا 

                                                             
  ١٥٨) معامل يف الطريق، سيد قطب، ص١(



  - ٣٥٦  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

ــا بعــد أن يــدعوين أســتلُم وقال هلتنا، فحّدث نفسه، وقال: ما َعلَــيَّ أن ُأِملَّ  وا: ال َندُعه حىت يُِلم 

نَــا ﴿احلجــر، وهللا يعلــُم أين هلــا كــاره، فــأىب هللا، فــأنزل هللا  ــَك َعــِن الَّــِذي َأْوَحيـْ ــاُدوا لَيَـْفِتُنوَن َوِإْن َك

َرهُ  َنا َغيـْ  ].٧٣راء:﴾[اإلسِإلَْيَك لِتَـْفَرتَِي َعَليـْ

  ســالمهم إىل مــدة ســألوه  (ملسو هيلع هللا ىلص)وقــال آخــرون: إمنــا كــان ذلــك أن رســول هللا هــم أن ينظــر قوًمــا 

:  (ملسو هيلع هللا ىلص)اإلنظار إليها. وذكــر مــن قــال ذلــك عــن ابــن عبــاس: وذلــك أن ثقيًفــا كــانوا قــالوا للنــيب 

ه، مث أســلمنا  رســول هللا أجَّلنــا ســنة حــىت يُهــَدى ألهلتنــا، فــإذا قبضــنا الــذي يُهــدي آلهلتنــا أخــذ

نَــاَك لََقــْد  ﴿أن يعطيهم، وأن يؤجَّلهم، فقال هللا  (ملسو هيلع هللا ىلص)، فَهم رسول هللا وكسر اآلهلة تـْ َولَــْوَال َأْن ثـَبـَّ

ًئا قَِليًال   ).١٧/٥٠٧تفسري الطربي، ( ﴾ِكْدَت تـَرَْكُن ِإلَْيِهْم َشيـْ

ت هــو األمــر األول أو الثــاين أو مهــا مًعــا فــإن كــًال مــن اســتالم وســواء كــان ســبب نــزول اآل

لشــروط الــيت ذكرهــا الكفــار فيهــا مصــلحة  األصنام وإقرار ثقيــف علــى عبــادة أصــنامهم ســنة واحــدة 

 دينية لكن هللا تعاىل مسى ذلك فتنة.

 .ويف ذلك دليل على أن: الشرك ال يباح ألي مصلحة ولو كانت دينية  

.. هــذا هــو رســول هللا تبــاعالواجــب اال (ملسو هيلع هللا ىلص).. وهــذا مــنهج النــيب (ملسو هيلع هللا ىلص)يب هذا هو هدى الن

الــذي علمنــا أن نقــول صــباح مســاء: "اللهــم إين أعــوذ بــك مــن أن أشــرك بــك شــيًئا أعلمــه أو  (ملسو هيلع هللا ىلص)

 أستغفرك ملا ال أعلمه".

  لدعوةلًثا: الشرك ال ميكن أن يكون وسيلة ل

 َ َِّ َوَمــا َأ َ َوَمــِن اتـَّبَـَعــِين َوُســْبَحاَن ا َِّ َعلَــى َبِصــريٍَة َأ  قال تعاىل ﴿قُــْل َهــِذِه َســِبيِلي َأْدُعــو ِإَىل ا

  ].١٠٨ِمَن اْلُمْشرِِكَني﴾[يوسف: 

ا دعوة إىل التوحيــد اخلــال (ملسو هيلع هللا ىلص)فقد أمر هللا تعاىل نبيه  ص علــى بصــرية أن خيرب عن دعوته 

ــه، كمــا يقـــول الطــربي يف تفســـريها "ومــا أ مـــن  وعلــم وأنــه يف دعوتـــه هــذه جمتنـــب للشــرك وبعيـــد من

املشركني: أي أ بــرئ مــن أهــل الشــرك، لســت مــنهم وال هــم مــين. فأســاس الــدعوة إىل هللا عــز وجــل 

  وتوحيده ال ميكن أن تتبع وسيلة شركية..



 
  - ٣٥٧  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

يت أحــد ويــدعها جانًبــا مث  وكــل هــذه النصــوص.. هــي نصــوص حمكمــة واضــحة ال ينبغــي أن 

يستمســك بــنص متشــابه ويــدعي أنــه حجتــه إلقامــة ديــن هللا يف األرض وحتكــيم شــرعه.. فهــو بــذلك 

ألغى كل األدلة احملكمة وترك اجلمــع الــيت دلــت علــى أن الكفــر والشــرك ال يبــاح ألي مصــلحة كانــت 

  عن كون املصلحة هي: إقامة التوحيد!! فضالً 

  ثانية: النجاشي مل حيكم بشرع هللا ورد املتشابه إىل احملكمالشبهة ال

عرض الشبهة: لقد كان النجاشي ملًكا مسلًما يف بالد كفــر ال تعلوهــا ســيادة شــريعة اإلســالم، وبقــى 

عــالن ســيادة  (ملسو هيلع هللا ىلص)مسلًما حىت تويف فنعاه النــيب  وأثبــت لــه اإلســالم وصــلى عليــه، ومل يعلــن اإلميــان 

عليـــه ذلـــك.. وكـــان بقـــاءه يف امللـــك بقـــاء (منازعـــة  (ملسو هيلع هللا ىلص)رع والـــرباءة ممـــا ســـواه، ومل ينكـــر النـــيب الشـــ

وإنكار) حلكم غري هللا إذا كان حيمي التغيري ويدعمه من خالل محاية املسلمني.. فيثبــت أن الــدخول 

كــن مــن (املصــاحل الشــرعية) يف احلكم (غــري الشــرعي) علــى ســبيل (املنازعــة واإلنكــار) ولتحقيــق مــا مي

ب (فاتقوا هللا ما استطعتم).   ودفع ما ميكن من (املفاسد واملظامل) من 

ت الــيت حتــدثت عــن النجاشــي مــع   تفنيد الشبهة ودحضها: أوًال: نبدأ فيها بعرض املختصــر للــروا

م املســلمني املهــاجرين يف احلبشــة يف كتــب الســرية: النجاشــي هــو اســم يطلــق علــى مــن كــان حيكــ

عــدد كبــري مــن صــحابته  (ملسو هيلع هللا ىلص)احلبشة، وملك احلبشة الذي نتحدث امسه: (أصحمة): أرسل النيب 

رضــوان هللا علــيهم إىل بــالده احلبشــة (أثيوبيــا اآلن) حلمايــة الــدعوة ولتكــون بــالده قاعــدة انطــالق 

لعدلــه كمــا روى ابــن  )(ملسو هيلع هللا ىلصآمنــة جديــدة للــدعوة يف حالــة انســداد املوقــف يف مكــة، واختــاره النــيب 

  ألصحابه: (ملسو هيلع هللا ىلص)هشام عن ابن اسحاق يف قول النيب 

ا ملًكا ال يظلم عنده أحد وهــي أرض صــدق حــىت جيعــل هللا لكــم  "لو خرجتم إىل أرض احلبشة فإن 

 فرًجا مما أنتم فيه".

يف رغبــتهم يف تســلميهم لقــريش أحسن النجاشي جوار املسلمني ووقف يف مواجهة قومه وخــالفهم  

م يقولــون يف عيســى  بعدما أراد وفد قريش بقيادة عمرو بن العاص تقليبهم على املسلمني بقوله أ



  - ٣٥٨  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

ابــن مــرمي قــوًال عظيًمــا فلمــا قــال املســلمون هــو: عبــد هللا ورســوله وروحــه وكلمتــه وألقاهــا إىل مــرمي 

  العذراء البتول.

هــا عــوًدا، مث قــال: وهللا ماعــدا عيســى ابــن مــرمي ممــا قلــت فضرب النجاشــي بيــده إىل األرض فأخــذ من

 هذا العود.

فتنــاخرت بطارقتــه حولــه حــني قــال مــا قــال، فقــال النجاشــي: "وإن خنــرمت هللا، فــاذهبوا فــأنتم 

رضي، من سبكم غرم، ما أحب أن يل دبًرا (جبًال) من ذهــب وإين آذيــت رجــًال آشيوم (أي  منون) 

مه ا (يقصد وفد قريش).منكم! ردوا عليهما هدا   ا فال حاجة يل 

تروي أم سلمه  أن: "بعد ذلك أراد رجل من احلبشة الثورة على النجاشي ومنازعتــه يف ملكــه  -

عنــده  وكنــاحىت أظهر هللا النجاشي على عدوه ومكَّن له يف بالده، واستوســق عليــه أمــر احلبشــة، 

  .)١(وهو مبكة" )(ملسو هيلع هللا ىلصيف خري منزل، حىت قدمنا على رسول هللا 

لنجاشـــي إليوائـــه املســـلمني املضـــطهدين مـــن قـــريش يف بـــالده مكائـــد يقودهـــا   ومل ترســـل املكيـــدة 

البطارقــة احمليطــون بــه، حيــث يــذكر د. منــري الغضــبان يف كتابــه املــنهج احلركــي للســرية: "انقســمت 

والوجود اإلسالمي وعلــى رأســه النجاشــي. وفريــق  )(ملسو هيلع هللا ىلصاحلبشة إىل فريقني: فريق مؤيد لرسول هللا 

معارض للوجود اإلسالمي يف احلبشة وعلى رأسه قائد انقالب، ومن خلفــه البطارقــة اللــذين دفنــوا 

ــا علــى املســلمني. مث ســاندوا هــذا املغــامر االنقــاليب، وألبــوا اجلــو ضــد النجاشــي حــىت  غــيظهم مؤقًت

ى عــدوه.. مث اجتمعــت احلبشــة فقــالوا للنجاشــي: إنــك قامــت الثــورة عليــه حــىت ظفــر النجاشــي علــ

فارقت ديننا فأرســل إىل جعفــر وأصــحابه فهيــأ هلــم ســفًنا وقــال: اركبــوا فيهــا وكونــوا كمــا أنــتم. فــإن 

هزمت فامضوا حىت تلحقوا حبيث شــئتم، وإن ظفــرت فــاثبتوا، مث عمــد إىل كتــاب يشــهد أن ال إلــه 

كلمتــه ألقاهــا إىل مــرمي، مث جعلــه يف قبائــه عنــد املنكــب إال هللا، وأن عيســى عبــده ورســوله وروحــه و 

األمين وخرج إىل احلبشة وصفوا له فقال:  معشر احلبشة، ألست أحــق النــاس بكــم؟ قــالوا: بلــى. 

لكــم؟ قــالوا: فارقــت ديننــا وزعمــت  قال: وكيف رأيتم سرييت فيكم؟ قــالوا: خــري ســرية. قــال: فمــا 

                                                             
  ٣٣٨-١/١/٣٣٤) السرية النبوية البن هشام ١(



 
  - ٣٥٩  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 -يف عيســى؟ قــالوا: نقــول: هــو ابــن هللا. فقــال النجاشــي أن عيســى عبــد. قــال: فمــا تقولــون أنــتم

ووضع يــده علــى صــدره علــى قبائــه: "هــو يشــهد أن عيســى ابــن مــرمي مل يــزد علــى هــذا شــيًئا، وإمنــا 

 .)١(يعين ما كتب، فرضوا وانصرفوا"

 ابة، وفاة النجاشي: يقول ابن كثري رمحه هللا يف البداية والنهاية ابــن األثــري يف أســد الغابــة يف اإلصــ

(صــلى أنه يوم وفاته قــال النــيب  ، وجاء يف حديث أيب هريرة )٢(هـ"٨"قبل فتح مكة قبل عام 

 )٣(ألصــحابه: إنــه اليــوم مــات رجــل صــاحل قومــوا فصــلوا علــى أخــيكم أصــحمة هللا عليــه وســلم)

 فصفهم صفوف وصلى عليه صالة الغائب.

ذن هللا: هناك ثالثة احتماالت يف قصة إسالم النجاشي نذكرهم مجيًعا -  مث نذكر الرتجيح بينهم 

احلالة األوىل: أن النجاشي أسلم مبكًرا وكتم إميانه ملغالبة قومه له، ويف هذه احلالة يقــول ابــن 

القيم: "أن النجاشي أظهر الكفــر وأبطــن اإلميــان، وكــذلك مل تــزل طائفــة ضــرب يف النــاس علــى علمــه 

ــا (ملسو هيلع هللا ىلص) ــه وبعــده، وهــم علــى عكــس املن فقني مــن كــل وجــه كمــؤمن آل فرعــون الــذي كــان يكــتم إميان

 " أ.هـ(ملسو هيلع هللا ىلص)وكالنجاشي الذي صلى عليه النيب 

 .ويف هذه احلالة مل يطبق النجاشي الشريعة ألنه مل يعلن إسالمه أصًال  

لشريعة ألن التشريع مل يصله.   احلالة الثانية: أن النجاشي أسلم مبكًرا ومل حيكم 

  هذه احلالة: النجاشي أعلن إســالمه مــن الســنة اخلامســة للبعثــة حــىت وفاتــه يف الســنة الســابعة ويف

من اهلجرة ملدة ثالثة عشر عاًما وظل ما يعرفه عــن اإلســالم هــو مــا جــاء بــه الصــحابة املهــاجرون 

  رضوان هللا عليهم.

 والدليل على ذلك:

 ن واجبات الدين فإنه معذور ال مالمة قول ابن حزم يف (امللل والنحل): "ومن مل يبلغه الباب م 

                                                             
  ١/١/٣٤، نقًال عن السرية النبوية البن هشام ٨٨) املنهج احلركي للسرية، د. منري الغضبان، ص١(
  )١٠٩)، اإلصابة (ا/ ٩٩/ ١) أسد الغابة (٢(
  ٣٨٧٧) رواه البخاري يف صحيحه، كتاب مناقب األبصار حديث رقم ٣(



  - ٣٦٠  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

(صــلى هللا رض احلبشــة ورســول هللا  رضــى هللا عــنهمعليه، وقد كان جعفــر بــن أيب طالــب وأصــحابه 

ملدينــة والقــرآن ينــزل والشــرائع تشــرع، فلــم يبلــغ إىل جعفــر وأصــحابه أصــًال النقطــاع  عليــه وســلم)

ذلك ستة سنوات فما ضرهم ذلك يف دينهم شــيء الطريق محلة من املدينة إىل أرض احلبشة، وبقوا ك

  إذا عملوا احلرام وتركوا املفروضة".

  ويف روايــة أن عبــد هللا بــن مســعود  صــلى هللا عنــدما رجــع مــن احلبشــة ســلم علــى رســول هللا)

نــا فقال عبــد هللا بــن مســعود:  رســول هللا ك (ملسو هيلع هللا ىلص)النيب  ، وكان يصلي فلم يرد عليهعليه وسلم)

 رواه البخاري.» إن يف الصالة شغًال «: (ملسو هيلع هللا ىلص)نسلم عليك فرتة، قال 

  ومـــن املعلـــوم أن بدايـــة مشـــروعية الصـــالة: كـــان إذا ســـلم عليـــك أحـــد تـــرد عليـــه الســـالم وأنـــت

ن جتعــل بطــن  إلشــارة  تصلي، لكن بعد فرتة نســخ هــذا التشــريع وصــار التشــريع أن تــرد بيــدك 

ظهرهــا إىل الســماء، وهـــذه هــي الســنة يف رد الســالم وأنـــت تصــلي لكــن ابـــن و إىل األرض يــدك 

مســعود مل يعلــم هــذا التشــريع اجلديــد يف شــرائع الصــالة ألنــه مل يكــن يصــله مــن شــرائع اإلســالم 

 شيء وهو يف احلبشة.

  لـــذلك فالنجاشـــي والصـــحابة يف احلبشـــة علـــى مـــدار ثالثـــة عشـــر ســـنة مل تصـــلهم أي تشـــريعات

يف اخلمــس الســنوات األوىل  (ملسو هيلع هللا ىلص)فوه من القرآن املكي الــذي نــزل علــى النــيب جديدة غري ما عر 

 ...(ملسو هيلع هللا ىلص)للبعثة وما علمه هلم رسول هللا 

   ئيــة مقطوعــة عــن املســلمني لذلك من موانع التكفري: من اعتنــق اإلســالم وهــو يعــيش يف منطقــة 

خالف يف أن أمرءوٌا اسلم ومل يعلم شرائع اإلســالم فاعتقــد كما يقول ابن حزم يف (املُحلى): "ال 

هــو مل يبلغــه حكــم هللا تعــاىل.. مل يكــن كــافًرا بــال أن اخلمر حالل وأنه ليس على اإلنســان صــالة و 

 خالف يعتد به"أ.هـ

 احلالة الثالثة: أن النجاشي مل يسلم يف السنة اخلامسة من البعثة، وأسلم متأخًرا يف السنة الســابعة مــن

يدعوه فيه إىل اإلسالم على يد عمرو بــن أميــة الضــمري ويــدعوه  (ملسو هيلع هللا ىلص)اهلجرة ملا جاءه خطاب النيب 

هـــ مث رد النجاشــي علــى ٧إىل إرســال مــن عنــده مــن املســلمني. وهــذه الرســالة وصــلت النجاشــي عــام 



 
  - ٣٦١  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

إنـــين آمنـــت بـــك صـــادقًا : " رســـول هللايف رســـالة يعلـــن فيهـــا إســـالمه مـــن النجاشـــي إىل  (ملسو هيلع هللا ىلص)النـــيب 

يعت ابن عمك وأسلمُت  رب العاملني" يعتك و  .)١(مصدقًا وإين أشهد أن ال إله إال هللا، 

ريــخ إســالم النجاشــي: "فلمــا كــان شــهر ربيــع األول ســنة ســبع  يقول د. منري الغضــبان عــن 

يــدعوه إىل اإلســالم مــع عمــرو بــن أميــة الضــمري.. مث إىل النجاشــي  (ملسو هيلع هللا ىلص)من اهلجرة كتب رسول هللا 

ــه محــل الصــحابة املهــاجرين عنــده يف احلبشــة يف ســفينتني ووافــق قــدومهم علــى النــيب  (صــلى هللا علي

  .)٢(هـ"٧يوم فتح خيرب عام  وسلم)

  وعقب خروج عمرو بن أمية الضمري من عند النجاشي دخل عليه عمرو بن العــاص الجئًــا إليــه

علــى مكــة بعــد هــزميتهم وانــدحارهم يــوم اخلنــدق وشــهدت هــذه الوقعــة  (ملسو هيلع هللا ىلص)نــيب خشية ظهــور ال

ايــة لقاؤمهــا كمــا تــروي كتــب الســري لواقعــة إســالم عمــرو بــن  إسالم عمرو على يــد النجاشــي يف 

العاص، عندما قال له النجاشي: "وحيك  عمرو أطعين واتبعه، فإنــه وهللا لعلــى احلــق، وليظهــرن 

مــن خالفــه كمــا ظهــر موســى علــى فرعــون وجنــوده، قلــت: أتبــايعين لــه علــى اإلســالم؟ قــال:  على

  .)٣(نعم. فبسط النجاشي يده فبايعته على اإلسالم"

  :ت كلها نصل بعون هللا وتوفيقه إىل  وعند اجلمع بني الروا

لفهم يف أن النجاشــي خــالف قومــه يف أمــرين: يف محايــة املهــاجرين املســلمني ضــد مــا أرادوه، وخــا .١

ن عيسى هو عبــد هللا  عقيدة التثليث حيث بقى على النصرانية ولكن كدين توحيد حيث آمن 

ورسوله وروحــه وكلمتــه ألقاهــا إىل مــرمي، كمــا قــال لــه جعفــر بــن أيب طالــب وظهــر يف رد النجاشــي 

ــه  ــه: "وهللا مــا عــدا عيســى ابــن مــرمي ممــا قلــت، وأكــد ذلــك فعلــه حينمــا كتــب ورقــة فيهــا أن علي

شــهد أن ال إلــه إال هللا وأن عيســى عبــده ورســوله وروحــه وكلمتــه ألقاهــا إىل مــرمي)، مث خــرج إىل (ي

لتورية علــيهم إخفــاًء لتوحيــده مث كــتم هــذا التوحيــد عــن قومــه  قومه ووضع يده على صدره فقام 

 الذين أرادوا الثورة واالنقالب عليه.

                                                             
رخيه .١(   ) ذكره البيهقي عن احلاكم، وأوردها الطيب يف 
ب غزوة خيرب رقم ) ا٢(   ٤٢٣١، ٤٢٣٠لبخاري يف كتاب املغازي، 
  ٢٧٧/ ٢) السرية البن هشام ٣(



  - ٣٦٢  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

وي املهـــاجري .٢ ــد  ــرانية كـــدين توحيـ ــى النصـ ــالده حـــىت وصـــله ظـــل النجاشـــي علـ ــلمني يف بـ ن املسـ

هـ، فأسلم النجاشي  ٦مع عمرو الضمري يدعوه إىل اإلسالم وذلك يف عام  (ملسو هيلع هللا ىلص)خطاب النيب 

هـ، يف مدة أقل من عــامني  ٨منذ هذا العام حىت وفاته قبل فتح مكة قبل عام  (ملسو هيلع هللا ىلص)واتبع النيب 

 .(ملسو هيلع هللا ىلص) ه النيباتباعهي مدة إسالمه و 

حلق وتــربأ مــن النصــرانية  .٣ أظهر النجاشي منذ هذا احلني إسالمه حىت توفاه هللا عز وجل، وصدع 

اليت عليها قومه فاتبعوه، واتبعه األساقفة والرهبان مث حتدى ملك الروم ومل يقدم له اخلــراج الــذي 

حلــق الــذي صــار يعتنقــه، ــه  والــدليل علــى هــذا الصــدق  كــان خيرجــه لــه، وكــل ذلــك صــدًعا من

حلق، قول ابن القيم: "أن عبد بن اجللندي أحد ملكي عمان قال لعمرو بــن العــاص: أيــن كــان 

إسالمك، قلت: عند النجاشي، وأخربته أن النجاشي قد أسلم، قال: فكيف صنع قومه مبلكــه؟ 

 عمــرو مــا تقــول  قلت: أقروه واتبعوه، قال: واألساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم، قــال: انظــر

إنه ليس من خصلة يف رجل أفضــح لــه مــن الكــذب، قلــت: مــا كــذبت ومــا نســتحله يف ديننــا، مث 

ي شــيء علمــت ذلــك، قلــت:   هرقــلقــال: مــا أرى  ســالم النجاشــي، قلــت: بلــى، قــال:  علــم 

و ســألين درًمهــا قــال: "ال وهللا، ولــ (ملسو هيلع هللا ىلص)كان النجاشي خيرج له خرًجا فلما أسلم وصدق مبحمد 

واحًدا مــا أعطيتــه، بلــغ هرقــل قولــه، فقــال لــه ينــاق أخــو هرقــل؟ أتــدع عبــدك ال خيــرج لــك خرًجــا 

؟ قال هرقل: رجل رغب يف ديــن فاختــاره لنفســه مــا أصــنع بــه، وهللا لــوال الضــن  ويدين ديًنا حمدً

 .)١(مبلكي لصنعت كما صنع"

(صــلى هللا التشريعات اليت تنــزل علــى النــيب ظل املسلمني املهاجرين ومعهم النجاشي ال يعلمون  .٤

يف املدينة النقطاع الطريق بني املدينة واحلبشة وبقي هو حاكًمــا مســلًما ملــدة ال تزيــد  عليه وسلم)

عن عامني حيكم مبا علمه من شريعة اإلســالم عــن طريــق جمموعــة الصــحابة الــيت تعــيش يف بــالده، 

هلجــرة إليــه ونصــرته ونصــرة دينــه )(ملسو هيلع هللا ىلصبــل وأرســل ابنــه ورجــال مــن قومــه إىل النــيب  ، )٢(يســتأذنه 

                                                             
، ونصب الراية ٣٥٥- ٣/٣٥٢، وشرح املواهب ٢٦٩-٢/٢٦٧، وانظر عيون األثري ٦٩٤/ ٣) زاد املعاد يف هدى خري العباد ١(

٤٢٤-٤/٤٢٣  
  ٦٢٠/ ٢٨) انظر جمموع الفتاوى ٢(



 
  - ٣٦٣  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

حمــاوًال طلــب احلــق وتعلــم الــدين ويســدد ويقــارب إىل أن يلقــى هللا علــى هــذه احلــال وذلــك قبــل 

 اكتمال التشريع وبلوغه إليه كامًال...

ت الثابتــة ر الصــحيحة والــروا يف شــأن  هذه هي الصورة احلقيقية الواردة يف األحاديث واآل

 أصحمة النجاشي ملك احلبشة.

  القياس حبالة النجاشي

أمــا حنــن قــد وصــلنا التشــريع كــامًال.. واســتقر بنيــان الــدين ومتــت أركانــه، فهــل يصــح لنــا القيــاس  -

حبالة النجاشي ذلــك احلــاكم الــذي كــان كــافًرا مث أســلم حــديثًا وهــو يف منصــبه يف احلــالتني حاكًمــا 

يـــاس منضـــبط؟ ليأخـــذ منـــه قيـــاس الـــدخول يف احلكـــم (غـــري علـــى دولـــة مـــن النصـــارى، فهـــل الق

  الشرعي) لتحقيق مصاحل (شرعية)؟!

يقول اإلمــام أمحــد بــن حنبــل عــن شــروط القيــاس عنــدي أال خيالفــه يف أي وجــه مــن الوجــوه، فــإن  -

 وافقه يف كل الوجوه فأقبل وأدبر كما شئت".

ــا احلكــم يف  ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: "فالقياس الصحيح مثل أن تكــون - العلــة الــيت علــق 

يت  األصــل موجــودة يف الفــرع مــن غــري معــارض يف الفــرع مينــع حكمهــا، ومثــل هــذا القيــاس ال 

الشريعة خبالفه... إىل قوله.. وحيث علمنا أن النص جاء خبــالف القيــاس علمنــا قطًعــا أنــه قيــاس 

 .)١(فاسد"

 عفــر بــن أيب طالــب مل خيفــي بوضــوح إن النجاشــي كــتم توحيــده، وهــو ال يــزال نصــراين وجبــواره ج

حلــق يف نفــس توقيــت توريــة النجاشــي عــن قومــه، فمــا الفــارق بــني وقفــة  حقيقــة اإلســالم وصــدع 

 جعفر ووقفة النجاشي؟

يقول الدكتور منري الغضبان جميًبا عن هذا السؤال: "أمــا جعفــر فهــو الــذي ميثــل اإلســالم واملســلمني، 

ه. فال جمال للغمغمة والتخفية، ألن هذا يعين طمس عقيــدة ومن خالله يعرف اإلسالم وتعرف عقائد

                                                             
  )٥٠٥/ ٢٠، () جمموع الفتاوى، ابن تيمية١(



  - ٣٦٤  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

اإلسالم يف نفوس الناس.. أما النجاشي فال يعرف اإلسالم بشخصــه، وال يعــرف مــن خاللــه، بــل هــو 

 فرد عادي، األصل أنه نصراين ال مسلم:

إن شخصية النجاشــي، وشخصــية العباســي، وشخصــية نعــيم بــن مســعود هــي منــاذج إســالمية 

  .)١(وارها اليت تؤيدها، دون حرج حتمله الدعوة اإلسالمية أو حتمل أوزاره"من خالل أد

 

  مث يســبق كــل مــا ســبق أن حالــة النجاشــي حــىت بعــد تفنيــد شــبهتها ودحضــها هــي حالــة اســتثنائية

ــيب  ــة اإلســالم  )(ملسو هيلع هللا ىلص.. األصــل هــو فعــل النــيب (ملسو هيلع هللا ىلص)ليســت األصــل، فاألصــل هــو الن ــام دول لقي

أم النجاشــي؟ مــن صــاحب الرســالة؟ مــن الــذي أقــام الدولــة؟  (ملسو هيلع هللا ىلص)األوىل.. هل احملكم هــو النــيب 

من الذي كان معه التشريع كامًال؟ إن حالة النجاشي متثل املتشــابه الــذي وجــب رده إىل احملكــم: 

ــة النب (ملسو هيلع هللا ىلص)وهــو مــنهج النــيب  ــدين والــيت مت توضــيحها بفضــل هللا يف والطريق ــا ال ــام  ــة الــيت أق وي

سورة (البقرة).. لن ينصــلح حــال هــذه األمــة وهــي تبحــث عــن املتشــابه إلقامــة بــه الــدين.. لــيس 

ولــيس  (ملسو هيلع هللا ىلص)أمامنــا غــري خــط واحــد.. ومســار واحــد.. وصــراط مســتقيم واحــد ســار عليــه النــيب 

ــن  ــ ـــا إال حسـ ـــعلينــ ــرََّق  َوَأنَّ ﴿ه اتباعــ ـــ تَـَف ـــُبَل فـَ ــ ــوا السُّ ـــ تَِّبُع ــــاتَِّبُعوُه َوَال تـَ ــــَتِقيًما فَـ ـــَراِطي ُمْسـ ـــَذا ِصــ ــ َه

  ].١٥٣﴾[األنعام: ِبُكمْ 

  ــُتْم ﴿ه إن كنــا صــادقني يف دعــوا اتباعــفلــيس أمامنــا إال  (ملسو هيلع هللا ىلص)مهما زعمنــا حبنــا للنــيب قُــْل ِإْن ُكنـْ

ــاتَِّبُعوِين حيُْ  ََّ فَـ بُّـــوَن ا َُّ َغُفــــوٌر رَِحـــيٌم (حتُِ ُـــوَبُكْم َوا ـــْم ُذن ــْر َلُك َُّ َويـَْغِفــ ـــْبُكُم ا ََّ ٣١ِب ــْل َأِطيُعــــوا ا ) قُـ

ََّ َال حيُِبُّ اْلَكاِفرِينَ   ].٣٢-٣١﴾[آل عمران: َوالرَُّسوَل فَِإْن تـََولَّْوا فَِإنَّ ا

  ة الوقــوع يف الضــالل بعــدما تبــني لــه اهلــدى خمالفتــه هــي بدايــ (ملسو هيلع هللا ىلص)النــيب  اتبــاعإن االحنــراف عــن

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَني نـَُولِِّه َما تَـ ﴿ َوىلَّ َوُنْصــِلِه َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيََّ لَُه اْهلَُدى َويـَتَِّبْع َغيـْ

يف الشــرك الــذي ال ]، وهــذا الضــالل هــو بدايــة الوقــوع ١١٥﴾[النســاء: َجَهــنََّم َوَســاَءْت َمِصريًا

ََّ َال يغفــره هللا عــز وجــل مــع مغفرتــه ســبحانه وتعــاىل لكــل الــذنوب إال الوقــوع يف الشــرك ﴿ ِإنَّ ا

                                                             
  ٨٨) املنهج احلركي للسرية النبوية، د. منري الغضبان، ص١(



 
  - ٣٦٥  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــَالًال  ــلَّ َضــ ــْد َضــ َِّ فـََقــ ِ ــِرْك  ـــْن ُيْشــ ــاُء َوَمـ ــ ـــْن َيَش ـــَك ِلَمـ ـــُر َمــــا ُدوَن َذلِـ ـــِه َويـَْغِفـ ــــَرَك بِـ ـــُر َأْن ُيْش يـَْغِفـ

ذن هللا يف سورة (النساء). ]، وهذا١١٦﴾[النساء: بَِعيًدا لتفصيل   املعىن ما سنتناوله 

 خامًسا: الوعيد الشديد من االرتداد إىل الكفر بعد اإلميان وبعد قيام احلجة

ْوًما َكَفُروا بـَْعَد ِإميَــاِِْم َوَشــِهُدوا َأنَّ الرَُّســوَل َحــقٌّ َوَجــاَءُهُم اْلبَـيِّنَــ﴿قال تعاىل  - َُّ قـَ اُت َكْيَف يـَْهِدي ا

َُّ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ    ].٨٦﴾[آل عمران: َوا

  ،لشــرك، مث نــدم روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان رجل من األنصار أسلم مث ارتــد وحلــق 

َُّ ﴿: هل يل من توبة؟ قال:فنزلــت (ملسو هيلع هللا ىلص)فأرسل إىل قومه: أن َسُلوا يل رسول هللا   َكْيــَف يـَْهــِدي ا

ََّ َغُفــوٌر رَِحــيمٌ ﴿إىل قولــه تعــاىل  ﴾قـَْوًمــا َكَفــُروا بـَْعــَد ِإميَــاِِمْ  .. )١(فأرســل إليــه قومــه فأســلم ﴾فَــِإنَّ ا

ــاَءُهُم وقولـــه تعـــاىل: ﴿ ــاِِْم َوَشـــِهُدوا َأنَّ الرَُّســـوَل َحـــقٌّ َوَجـ ــَد ِإميَـ ـــُروا بـَْعـ ْوًمـــا َكَف َُّ قـَ َكْيـــَف يـَْهـــِدي ا

يَِّناتُ  ، ووضــح (ملسو هيلع هللا ىلص)قامت عليهم احلجج والرباهني على صدق ما جــاءهم بــه الرســول ﴾ أي: اْلبـَ

هلـــم األمـــر، مث ارتـــدوا إىل ظُلمـــة الشـــرك، فكيـــف يســـتحق هـــؤالء اهلدايـــة بعـــدما تلبســـوا بـــه مـــن 

 .)٢(اهلداية؟!

  صــعة ج ، وبعــد وضــوح معــىن ديــن اإلســالم، وبعــد ظهــور املــنهجليــةوبعــد بيــان حقيقــة التوحيــد 

 القومي الذي يريده هللا عز وجل ويقبله من عباده...

م وأســاليب  ــا معركــة عقيــدة التوحيــد، ورؤيــة شــبها وبعد التيقن من حقيقة معركة األمة مع أعدائها أ

تضــليلهم قــدميًا وحــديثًا لزعزعــة هــذه العقيــدة وخلخلتهــا ومــن مث وقــوع املســلمني يف الشــرك جــاءت 

ت حمذرة حتذيًرا شــديًدا خللــود يف العــذاب املهــني  اآل متوعــدة بلعنــة هللا واملالئكــة والنــاس أمجعــني، و

ُأولَئِــَك َجــَزاُؤُهْم ﴿ ملن استجاب هلذه الشبهات ومل يثبــت علــى مــنهج احلــق.. مــنهج التوحيــد الســاطع

َِّ َواْلَمَالِئَكــِة َوالنَّــاِس َأْمجَِعــَني ( ُهُم اْلَعــَذاُب َوَال ُهــْم ) َخالِــِديَن ِفيَهــ٨٧َأنَّ َعَلــْيِهْم لَْعَنــَة ا ــُف َعــنـْ ا َال ُخيَفَّ

 ].٨٨-٨٧﴾[آل عمران: يـُْنَظُرونَ 

                                                             
  )١٤٢/ ٢) وإسناده صحيح واحلاكم (٢٢١٨) رواه أمحد يف مسنده (١(
  ٣٤٦/ ١) خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة التفسري، ص٢(



  - ٣٦٦  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

  إلســالم كمــا تريــده أهــواء ويقول الشيخ سيد قطب: "هذا هو اإلسالم كما يريده هللا، وال عــربة 

البشــر يف جيــل مــن أجيــال النــاس، فأمــا الــذين ال يقبلــون اإلســالم علــى النحــو الــذي أراده هللا، 

عرفوا حقيقته، مث مل تقبلهــا أهــواؤهم، فهــم يف اآلخــرة مــن اخلاســرين ولــن يهــديهم هللا، ولــن  بعدما

يعفيهم من العذاب.. وهو وعيــد رعيــب يرجــف لــه كــل قلــب فيــه ذرة مــن إميــان، ولكــن اإلســالم 

ب التوبة، فال يغلقه يف وجه ضال يريد أن يتوب  بُوا ِمْن بـَعْ ﴿مع هذا يفتح  َ ِد َذلِــَك ِإالَّ الَِّذيَن 

ََّ َغُفوٌر رَِحيمٌ    ].٨٩﴾[آل عمران: َوَأْصَلُحوا َفِإنَّ ا

فأمــا الــذين ال يتوبــون وال يثوبــون. الـــذين يصــرون علــى الكفــر ويـــزدادون كفــًرا حــىت تفلــت الفرصـــة 

يت دور اجلــزاء. هــؤالء وهــؤالء ال توبــة هلــم وال جنــاة ولــو أنفقــوا مــلء  املتاحة، وينتهي أمــد االختبــار و

. فقـــد أفلتــت الفرصـــة األ ــا عـــن الصــلة  رض ذهبًــا فيمــا يظنـــون هــم أنـــه خــري وبـــر، مــادام مقطوًع

ـــواب  ـــُم ﴿وأغلقـــت األب ـــْوبـَتُـُهْم َوُأوَلئِـــَك ُه ــَل تـَ ـــْن تـُْقبَـ ـــًرا َل ِِْم مثَُّ اْزَداُدوا ُكْف ــا ـــَد ِإميَـ ـــُروا بـَْع ِإنَّ الَّـــِذيَن َكَف

ـــَل ِمــْن َأَحـــِدِهْم ِمــْلُء اْألَْرِض َذَهبًـــا َولَـــِو ) ِإنَّ الـَّــِذيَن َكَفــُروا ٩٠الضَّــالُّوَن ( ــْن يـُْقَب َل ــْم ُكفَّـــاٌر فـَ َوَمـــاُتوا َوُه

ِصرِينَ  َ َتَدى بِِه ُأولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب أَِليٌم َوَما َهلُْم ِمْن   ].٩١-٩٠﴾[آل عمران: افـْ

  سادًسا: أمهية العلم يف نفي اجلهالة ودور البينات يف كشف التأويل

َِّ َوِفــيُكْم َرُســوُلهُ  ﴿ قال تعاىل - ُت ا َ َلى َعلَــْيُكْم َآ ُتْم تـُتـْ ]، ١٠٠﴾[آل عمــران:وََكْيَف َتْكُفُروَن َوأَنـْ

ــــَذاٌب ﴿ ــْم َع ـــَك َهلُــ ــــاُت َوُأوَلئِـ يَِّن ـــاَءُهُم اْلبـَ ــــا َجـ ــــِد َم ــــْن بـَْع ــوا ِم ــ ــوا َواْختَـَلُف ــ ـــِذيَن تـََفرَُّق ُــــوا َكالـَّ َوَال َتُكون

  ].١٠٥﴾[آل عمران: َعِظيمٌ 

"، وقــال أيًضــا: "مــن بلغــه القــرآن (ملسو هيلع هللا ىلص)ول دمحم بــن كعــب: "مــن بلغــه القــرآن فكأمنــا رأى النــيب يقــ -

 فقد بـَلَّغه دمحم".

  إن القــرآن الكــرمي هــو العلــم النــايف أليــة جهالــة، فــا عــز وجــل لــه احلجــة البالغــة علــى خلقــه.. مل

 يرتكهم سبحانه وتعاىل يف جهل أو جهالة.

 لعلم وهو نوعان:اجلهل ضد ا 



 
  - ٣٦٧  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

لتلقــي كمــن نشــأ وعــاش يف غابــة أو صــحراء ال  جهل عجز: ال يعرف صاحبه أي شيء إال 

 وال يدري أية علم، إال عن طريق آخر ألنه عاش منقطًعا كأصحاب الفرتة. عيسم

ًال مــع اجهــل إعــراض: كمــن لديــه الفرصــة ومتــاح أمامــه العلــم والب مكــان ينــات، ومــع ذلــك ال يُلقــي 

  ذلك.

م ميتحنون يوم القيامة، أما يف الــدنيا فمــن وا - لصنف األول : أرجح األقوال يف شأن أهل الفرتة أ

  وقع يف الشرك فهو حكمه حكم املشركني.

احلــق مبــذوًال هلــم، فبــاعوا واشــرتوا بــه الضــالل علــى  أمــا الصــنف الثــاين: فهــم غــري معــذورون ألن -

ارعون يف الضــالل ليســتنفدوا رصــيدهم كلــه علم وعن بينة، ومــن هنــا اســتحقوا أن يــرتكهم هللا يســ

ــاىل  ـــيمٌ ﴿لقولـــه تعـ ــْم َعـــَذاٌب أَِل ًئا َوَهلُـ ََّ َشـــيـْ ــْن َيُضـــرُّوا ا ــاِن لَـ ميَـ ْإلِ ِ ـــَر  ﴾[آل ِإنَّ الَّـــِذيَن اْشـــتَـَرُوا اْلُكْف

 ].١٧٧عمران: 

 مــه، واملقصود أن إزالة اجلهل يف مقــدور املكلفــني الــذين بلغهــم القــرآن، وأعرضــوا عــن تعلمــه وفه

 يقول ابن تيمية يف الفتاوى:

"ال يكــون العــذر عــذرًا إال مــع العجــز عــن إزالتــه وإال فمــىت أمكــن اإلنســان معرفــة احلــق فقعــد فيــه مل 

 .)١(يكن معذورًا"

  تــه احملكمــة فقــد انتفــى لذلك من بلغه القــرآن وأقيمــت عليــه حجتــه الســاطعة وأدلتــه الناصــعة وآ

ُهْم َوَمــْن َوَما اْختَـَلَف الَّ عنه أية جهالة ﴿ ــنـَ ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن بـَْعــِد َمــا َجــاَءُهُم اْلِعْلــُم بـَْغًيــا بـَيـْ

ََّ َســرِيُع احلَِْســابِ  َِّ َفــِإنَّ ا ِت ا َ َِ أوتــوا  ] يقــول ابــن كثــري" إن الــذين١٩﴾[آل عمــران: َيْكُفــْر 

رسال ال رسل إليهم، وإنزال الكتب علــيهم إمنــا الكتاب إمنا اختلفوا بعدما قامت عليهم احلجة، 

ــد  ت هللا): أي مــــن جهــ ــه لتحاســــدهم وتباغضـــهم، (ومــــن يكفــــر  اختلفـــوا يف احلــــق بعــــد علمــ

وأعرض عن ما أنزل هللا يف كتابه (فإن هللا سريع احلساب): فإن هللا سيجازيه على ذلك وحياسبه 

  على تكذيبه، ويعاقبه على خمالفته كتابه.

                                                             
  ٢٨٠/ ٢٠) الفتاوى ١(



  - ٣٦٨  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

 سلم أن يتعلم كتاب هللا وال عــذر لــه يف ختلفــه عــن ذلــك، فــالقرآن أمامــه لذلك وجب على كل م

والتفاسري متاحة بكل يســر وســهولة ومــىت تــدين لــه ذلــك فقــد أقيمــت عليــه احلجــة، فمــن خــالف 

بعدها كتاب هللا وأعرض عن احلق املبني فيه فقد وقع يف الضالل واخلسران.. ومــن اســتقام علــى 

ــى مـــن ــه حجـــة علـ ـــك  احلـــق أو وصـــل إليـ ـــذي يســـمى بعـــد ذل ــتقم أو قصـــر يف طلبـــه.. وال مل يسـ

 "معرًضا" وال يسمى "جاهًال".

  جتهــاد أو شــبهة تنشــأ نــه: "وضــع الــدليل الشــرعي يف غــري موضــعه  أما التأويل فيعرفــه العلمــاء 

عن عدم فهم داللة النص".. والتأويل يف هذه احلالة يعذر صاحبه مىت تبينت لــه احلجــج وجاءتــه 

كمــات، فوجــب عليــه املســارعة بــرد الشــبهات إىل احملكمــات، والرجــوع عــن اجتهــاده البينــات احمل

 مىت تبني له خطؤه.

  شًئا عن حمــض رأي وهــوى فــال يعتــرب عــذرًا لصــاحبه، وعليــه أن أما التأويل الذي فيه يلَّ للحق، 

ته البينات وأال يصر على خمالفته.  يتوب ويثوب إىل كتاب هللا وآ



 

 :يشمل املقطع الثالث يف سورة (آل عمران) عرض العناصر التالية  

 أوًال: التلقي من مناهج أعداء الدين بداية االحنراف عن احلق.

  نًيا: القرآن يرسم معامل الطريق

  مبنهج هللا لًثا: طبيعة مهمة قيادة البشرية

  رابًعا: مؤهالت املهمة وركائزها

  خامًسا: تكاليف الطريق وتبعات املهمة... االبتالء سنة هللا يف الدعوات (بصائر).

 .(صفات املتقني) :مع عرض مقصد: تزكية النفس حتت عنوان  

 .(السميع العليم) مع عرض مقصد: معرفة هللا عز وجل 



 
  - ٣٦٩  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 ــا إقامــة مــنهج هللا يف وهذا املقطع الثالث يشمل اإلعداد الال زم لرجال القاعــدة الصــلبة املنــوط 

اء اجلدل مــع أهــل الكتــاب حــول  لنداء املباشر للمؤمنني، مع جميئه بعد إ األرض، ففيه التوجه 

ت غزوة أحد، فهو مقطع مبثابة التمهيد واإلعداد للمعركة. م، وقبل الدخول إىل آ  شبها

 

ـــُردُّوُكْم بـَْعـــَد ِإميَـــاِنُكْم  ﴿قـــال تعـــاىل  ــِذيَن َآَمنُـــوا ِإْن ُتِطيُعـــوا َفرِيًقـــا ِمـــَن الَّـــِذيَن ُأوتُـــوا اْلِكَتـــاَب يـَ َ أَيـَُّهـــا الـَّ
لنداء املباشــر للفئــة املؤمنــة يف ].١٠٠﴾[آل عمران: َكاِفرِينَ  . أول خطاب من بداية السورة يوجه 

  ﴾..َ َأيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا﴿اآلية هذه 

  ا مائيت آية، وهي متاثــل اآليــة وهذه اآلية: آية حمورية يف السورة فهي وسط السورة اليت تبلغ آ

  ].١٤٣﴾[البقرة: وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا﴿احملورية لسورة البقرة واليت جاءت يف منتصفها 

 حملوريــة يف ســورة (آل عمــران)، يقــول ابــن كثــري رمحــه هللا: "حيــذر هللا تعــاىل وعن تفسري هذه اآلية ا

هــم هللا مــن  عباده املؤمنني من طاعة طائفة من أهل الكتــاب الــذين حيســدون املــؤمنني علــى مــا آ

َنُكْم َودَّ َكِثٌري ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب لَــْو يـَــُردُّو ﴿فضله، وما منحهم به من إرسال رسوله، كما قال تعاىل 

ُفِســِهمْ  ِإْن ُتِطيُعــوا ] لــذلك قــال هاهنــا ﴿١٠٩﴾[البقرة: ِمْن بـَْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنــِد أَنـْ

 .)١(﴾َفرِيًقا ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب يـَُردُّوُكْم بـَْعَد ِإميَاِنُكْم َكاِفرِينَ 

 صدها عــن ســبيل هللا ﴿ ملَ َتُصــدُّوَن َعــْن َســِبيِل إذن ذروة عداوة أهل الكتاب هلذه األمة متثلت يف 

ُغونـََها ِعَوًجا﴾[آل عمران:  َِّ َمْن َآَمَن تـَبـْ ]، وإن أهم وأخطــر أســاليبهم للصــد عــن ســبيل هللا ٩٩ا

وطريقه املستقيم هو تضليل األمة عن منهج هللا القــومي. وهــذا الســالح أقــوى مــن ســالح املواجهــة 

لقتــال والــذي ــدان املواجهــة... بينمــا أفتــك  املباشــرة  قــد يتســبب يف حشــد طاقــات األمــة يف مي

ا ومــن  ًسا هو زعزعة اجلماعة املسلمة عن خصــائص منهجهــا، وخلخلــة عقيــد األسلحة وأشدها 

مث تنحــرف شــيًئا فشــيًئا عــن املــنهج األصــيل اخلــالص الــذي رمســه هللا عــز وجــل هلــا، وقــدره عليهــا 

أو اعوجــاٍج.. إن مــنهج هللا هــو الطريــق املســتقيم ومــا عــداه عــوج  صافًيا مــن أيــة شــوائب أو فســادٍ 

                                                             
  ٣٥٣) خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة التفسري، ص١(



  - ٣٧٠  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

ــُبَل  تَِّبُعــوا السُّ غري مستقيم وسبل شىت من سلكها احنرف ﴿َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َوَال تـَ

 ].١٥٣األنعام: فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه لََعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن﴾[

يقــول الشــيخ ســيد قطــب رمحــه هللا عــن هــذه اآليــة: "قــد جــاءت هــذه األمــة املســلمة لتنشــئ يف  -

األرض طريقها على منهج هللا وحده. متميزة متفردة ظاهرة. لقد انبثق وجودها ابتداء من مــنهج 

 هللا، لتؤدي يف حياة البشر دورًا خاًصا ال ينهض به سواها..

رتجم فيهــا النصــوص إىل ج هللا يف األرض وحتقيقــه يف صــورة عمليــة تُــلقــد وجــدت إلقــرار مــنه

 حركات وأعمال، ومشاعر وأخالق، وأوضاع وارتباطات..

ــن تنشــئ هــذه الصــورة الوضــيئة  وهــي ال حتقــق غايــة وجودهــا، وال تســتقيم علــى طريقهــا، ول

ال التلقــي مــن أحــد مــن  الفريــدة مــن احليــاة الواقعيــة اخلاصــة املتميــزة، إال إذا تلقــت مــن هللا وحــده..

.. ال طاعــة أحــد (ملسو هيلع هللا ىلص)أحد من البشر بطاعــة هللا ورســوله  اتباع.. ال (ملسو هيلع هللا ىلص)ها رسول هللا تباعالبشر، 

  من البشر..

  إما هذا وإما الكفر والضالل واالحنراف...

اجلماعــة املســلمة وأفكارهــا  هذا ما يؤكده القــرآن ويكــرره يف شــىت املناســبات ويقــيم عليــه مشــاعر -

وأخالقهــا.. وذلــك يف كــل جيــل مــن أجياهلــا.. فهــو توجيــه دائــم لكــل فئــة مؤمنــة تــنهض لقيــادة 

  البشرية مبنهج هللا.

لقد وجدت هذه الطليعة املؤمنة لقيادة البشرية. فكيف تتلقى إذن من اجلاهلية والــيت جــاءت لتبــدهلا 

ــنهج هللا؟ وحـــني تتخلـــى عـــن مهمـــة ــادة فمـــا قيمـــة وجودهـــا إذن.. وغايـــة إخراجهـــا  ولتقودهـــا مبـ القيـ

 .)١( للناس..

ــة يف ســورة (آل عمــران) قــدر األمــة املســلمة مــن  ــة احملوري غريهــا، وتبــني هلــا   اتبــاع"هــذه اآلي

كــذلك طريقهــا إلنشــاء األوضــاع الصــحيحة وصــيانتها.. وهــذا املقطــع مــن الســورة يفصــل يف طبيعــة 

ا وتكاليفها..  ذه اآلية يف التحــذير مــن هذه املهمة ومؤهال أهــل الكتــاب وكــل أعــداء  اتبــاعلذا بدأ 
                                                             

  ٤٣٧/ ١آن، سيد قطب، ) يف ظالل القر ١(



 
  - ٣٧١  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــم ســيقودوا املــؤمنني إىل الكفــر ال منــاص ﴿َ  الدين يف كل زمان وحني، وإال فالبديل بطــاعتهم هــو أ

ِإميَــاِنُكْم َكــاِفرِيَن﴾[آل عمــران:  َأيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا َفرِيًقا ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب يـَُردُّوُكْم بـَْعدَ 

  ].. ويكمل الشيخ سيد قطب كالمه فيقول حمذرًا رمحه هللا:١٠٠

"إن طاعــة أعــداء الــدين والتلقــي عــنهم، واقتبــاس منــاهجهم وأوضــاعهم، حتمــل ابتــداًء معــىن 

معــىن  اهلزمية الداخلية، والتخلــي عــن دور القيــادة الــذي مــن أجلــه أنشــئت األمــة املســلمة، كمــا حتمــل

ــا صــعًدا يف طريــق النمــاء واالرتقــاء. وهــذا  الشك يف كفاية منهج هللا لقيادة احلياة وتنظيمهــا والســري 

بذاته دبيب الكفر يف النفس. وهي ال تشــعر بــه وال تــرى خطــره القريــب. هــذا مــن جانــب املســلمني، 

ه األمــة عــن فأما من اجلانب اآلخر، فأهل الكتاب ال حيرصون علــى شــيء حرصــهم علــى إضــالل هــذ

ا. فهــذه العقيــدة هــي صــخرة النجــاة، وخــط الــدفاع، ومصــدر القــوة الدافعــة لألمــة املســلمة،  عقيــد

وأعــداؤها يعرفــون هــذا جيــًدا.. يعرفونــه قــدميًا ويعرفونــه حــديًثا.. ويبــذلون يف ســبيل حتويــل هــذه األمــة 

ا كــل مــا يف وســعهم مــن مكــر وحيلــة، ومــن قــوة كــذلك وُعــدة. وحــني يع جــزون أن حيــاربوا عــن عقيــد

إلسالم جنوًدا جمندة لتنخر يف جسم هــذه العقيــدة  هذه العقيدة اهرين يدسون هلا ماكرين متظاهرين 

من داخل الدار، ولتزيني هلم مناهج غري منهجها، وأوضاًعا غري أوضاعها، وقيًما غري قيمها، وتقاليــد 

  غري تقاليدها، ونظًما غري نظامها.

ــل م حتًمـــا ويقـــودون اتباعـــمني طواعيـــة واســـتماًعا و وحـــني جيـــدون مـــن بعـــض املسـ ا ســـيقودو

  ).١(اجلماعة كلها من ورائهم إىل الكفر والضالل"

  لفعل حدث اخرتاق ملنــاهج أمــة اإلســالم مبنــاهج اجلاهليــة، وجنــح أعــداء الــدين يف تــزيني لألمــة و

  مناهج غربية فأطاعتهم األمة املسلمة فاحنرفت عن منهج هللا.

 اخرتقت املناهج الغربية األمة فضلت واحنرفت؟والسؤال: كيف 

جييب عن هذا السؤال األستاذ حممود دمحم شاكر يف كتابه رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا فيقول: إن  -

الصراع بــني األمــة املســلمة وأهــل الكتــاب مــن الــروم والصــليبيني مــر مبراحــل كثــرية بدايــة مــن عــام 

                                                             
  ٤٣٩، ٤٣٨/ ١) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ص١(



  - ٣٧٢  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

معركــة الريمــوك، دخــل الصــراع يف املواجهــة املســلحة  م وبعد هزمية الــروم يف أرض الشــام يف٦٥٣

املباشرة حيث حشد الصليبيون جيوًشا جرارة يف احلمالت الصليبية ملــدة قــرنني كــاملني الخــرتاق 

ــام  ــوطنهم يف قلــــب أور عــــام ١٠٩٦دار اإلســــالم وذلــــك مــــن عــ م حــــىت ارتــــدوا خــــائبني إىل مــ

ــو ١٢٩١ ــتعلم علـ ــلييب) يلجـــأ لـ ــرب الصـ ــروم (الغـ ـــدء الـ ــن املـــأزق ، وب م دار اإلســـالم للخـــروج مـ

ــتح املســــلمون  ـــد فــ ـــراع حيتــــدم بعـ ــدأ الصـ ــ ــطى، حــــىت ب ـــرون الوســ ــل والقـ ـــالل اجلهــ الضــــنك وأغـ

يــار متمثلــة يف ١٤٥٣للقسطنطينية عام  م، مث بدأت بعهدها تنتــاب األمــة مظــاهر الســقوط واال

لقــوة والكثــرة وال ُبعــد عــن العمــل بكتــاب الغفلة بزخرف احلياة الدنيا وارتكاب املعاصي والغرور 

هللا وترك فهمه وتعلمه، فمثلــت هــذه األســباب أرضــية خصــبة للغــرب الصــلييب ليــنقض علــى أمــة 

ـــتخدموا ســــالح  ـــرة واسـ ـــلحة املباشـ ــة املسـ ـــوا ســــالًحا آخــــر غــــري ســــالح املواجهــ ـــالم، فتبعـ اإلسـ

ــروم الصــليبيني وهبــو  ا املستشــرقني وهــم أهــم طبقــة متخضــت عنهــا اليقظــة األوربيــة فهــم جنــد ال

أنفســهم الخــرتاق داء اإلســالم مــن الــداخل بكــل ســبيل فبــدأت مرحلــة اليقظــة والنهضــة يف أور 

م وحـــىت اآلن حبماســـة متوقـــدة وصـــرب طويـــل بعـــد عشـــرة قـــرون مـــن ١٦٠٠الصـــليبية منـــذ عـــام 

م وجنــودهم مــن الرهبــان: قــادة  الظــالم، وبعــد ختطــيط كبــري وجهــد خــارق ســخرت فيــه كــل طاقــا

ــتعماري ـــذين الكنيســـة واالسـ ــري واملستشـــرقني ال ـــوك، ومـــن رجـــال التبشـ ني مـــن الساســـة طبقـــة املل

استخدموا سالح املكر واخلداع وحبائل الدهاء واملداهنة (كمــا كــان يفعــل أهــل الكتــاب يف زمــن 

اجلماعــة املســلمة األوىل) فاندســوا داخــل األمــة وتعلمــوا العربيــة، ونقلــوا العلــوم العربيــة لــبالدهم، 

ــة ا ا، ونســجوا خيــوط العنكبــوت لألمــة، ويف واســتغلوا فــرتة غفل ــدنيا وشــهوا ألمــة يف ملــذات ال

م محية الصراع بني املســيحية واإلســالم علــى مــدار عشــرة قــرون ودار اإلســالم كانــت ممتنعــة  قلو

  على االخرتاق.

وجدوا بغيــتهم وعرفــوا طــريقهم إنــه: زعزعــة عقيــدة األمــة املســلمة وتبــديل مــنهج التوحيــد إىل 

ـــا الســـوية، منـــاهج اســـتحدث ت خصيًصـــا لتضـــليل األمـــة ومتزيقهـــا، وإفســـاد أخالقهـــا، وتنكـــيس فطر

بليــون الصــلييب ملصــر ( م) ١٨٠١ -١٧٩٨وطمــس هويتهــا وكانــت فــرتة التحــول هــذه هــي: محلــة 

ملشــاركة  الذي دجن مشايخ وعلماء األزهــر وأدخلهــم يف حكومــة الــديوان يف بدايــة اخلديعــة الكــربى 
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الصليبية واألدهى هو أنه وجد بفعل املستشرقون أن الكثري مــن املثقفــني يــرون  السياسية حتت التبعية

بليــون جــاء ليخــرج املصــريني مــن اجلهــل إىل التنــوير، وجــاء ليصــلح نظــام املماليــك بــنظم وتقاليــد  أن 

بليــون وتــرك خليفتــه   غربيــة حديثــة، مث انفجــرت األوضــاع يف بقيــة مــن محيــة اجلهــاد يف األمــة وغــادر 

ــا كليرب ، لتبدأ فكرة البعثات العلمية ألور للتعرف علــى التقاليــد واألفكــار والــنظم الغربيــة ليعــودوا 

إىل مصر لتغريب الثقافة وختريب العقول وإفساد الفطرة وزعزعة العقيــدة وطمــس اهلويــة. وكانــت أول 

ن١٨٢٦البعثات العلمية إىل فرنسا عــام  شــاء مدرســة م حتــت قيــادة رفاعــة الطهطــاوي، والــذي عــاد 

م وهي مثرة من مثار االستشــراق لضــرب املنــاهج اإلســالمية وبدايــة لــتعلم منــاهج ١٨٣٦األلسن عام 

م ومت إنشــاء مــدارس إجنليزيــة ١٨٨٢الغــرب املســتوردة، مث جــاءت مرحلــة االحــتالل اإلجنليــزي عــام 

 )..١(إلفساد التعليم والثقافة ومت تفريغ األمة من مناهجها ومن ماضيها

ــة ومـــرت أعـــو  ام واتبعـــت األمـــة خطـــوات الشـــيطان تـــدرجيًيا، واتبعـــت زخـــرف املنـــاهج الغربيـ

ــيم والثقافــة لطمــس العقيــدة أوًال مث  ــاس وأمــور اتبعتهــا الصــليبية يف التعل يف شــئون احليــاة وسياســة الن

ـــاهج: الدميقراطيــــة  ــل من ــروم الصـــليبيون مثـ ــة الغربيــــة صـــنيعة الـ ــاهج احلديثـ ــرت املنـ ــا فظهـ نيًـ احلكـــم 

ــرعه والعلما ــلمة.. أمـــة االســـتجابة  وشـ ـــة املسـ ـــت األم ـــة واالشـــرتاكية.. فتخل ــة واملدني ـــة والليرباليـ ني

ا حتــت دعــاوى احلضــارة احلديثــة، فظهــر الفســاد يف الــرب والبحــر، وظهــر يــومنهجــه ختلــت عــن عق د

حيـــة بـــدعوى التحـــرر والتنـــوير.. مث ُحنـــى اإلســـالم عـــن احلكـــم.. مث فصـــل الـــدين عـــن  االحنـــالل واإل

ــم  اتباعياة. ووقعت األمة يف طاعة و احل املســيح.. اتبعــت  اتبــاعالذين أوتوا الكتاب الــذين يزعمــون أ

األمــة َســَنن ونظــم وتقاليــد الغــرب الصــلييب فاحنرفــت األمــة املســلمة عــن منهجهــا األصــيل الصــايف إىل 

  يومنا هذا!

َن َآَمنُــوا ِإْن ُتِطيُعــوا َفرِيًقــا ِمــَن هلذا التحذير احلاسم املخيف: ﴿َ أَيـَُّها الَّــِذي األمة ومل تستجب

  ].١٠٠الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب يـَُردُّوُكْم بـَْعَد ِإميَاِنُكْم َكاِفرِيَن﴾[آل عمران: 

  وكانت أشــد هــذه املنــاهج الغربيــة خطــورة علــى األمــة هــو مــنهج ونظــم الدميقراطيــة، والــيت أرســت

ألســاس املــذهب الــدميقراطي وهــو مبــدأ: "ســيادة  م بتبلورها١٧٨٩دعائمها الثورة الفرنسية عام 
                                                             

  ) رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا، حممود دمحم شاكر١(
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األمة وحقها يف وضع قوانينهــا وأن األمــة مصــدر الســلطات"، فكانــت هــذه هــي البدايــة التارخييــة 

للدميقراطيــة احلديثــة والــيت مــن خالهلــا مت وضــع دســاتري وســن قــوانني وتشــريعات وضــعية، وُحنيــت 

ره حــىت وقعــت األمــة شريعة الرمحن، وسارت األمة يف فلك هــذا النظــام ال غــريب الصــلييب تقفــوا آ

ذن هللا بتوضــيح األوجــه الشــرعية هلــذه املنــاهج يف  يف حبائــل الشــرك والضــالل.. والــيت ســنقوم 

  عرض سوريت (النساء) و(املائدة).. تبًعا ملناسبة الوحدة املوضوعية يف كل منهما..

  وتــرك مــنهج هللا عــز وجــل وصــبغة  أعــداء الــدين يف منــاهجهم ونظمهــم وتقاليــدهم، اتباعوخلطورة

هللا الــيت فطــر النــاس عليهــا.. أفــرد القــرآن ســورتني كــاملتني حلمايــة األمــة وعصــمتها مــن حبائــل 

االخنداع والسقوط يف شــراك منــاهجهم واالحنــراف عــن عقيــدة التوحيــد، ومهــا ســوريت (العنكبــوت 

ذن هللا يف عرضــهما تفاصــيل فتنــة األمــة عــن د ينهــا ومنهجهــا، ونفهــم معــىن والــروم)، وســنتناول 

ــروم  ــ ـــة اإلســــالم وال ـــني أمـ ـــراع بـ ت وواقــــع الصـ ـــالل اآل ـــرون" مــــن خـ ـــروم ذات القـ ـــديث "والـ حـ

 الصليبيون.

وبعدما صار هذا هو واقع األمة املسلمة اليوم يف قلب خيوط عنكبوت الروم.. نرى أن الســبب  -

ــال التعامــــل مــــع كتــــاب هللا وهــــدى رســــوله  ــومي والصــــراط )(ملسو هيلع هللا ىلصالرئيســــي هــــو إمهــ .. املــــنهج القــ

مــل حتــذيرات ســورة (آل عمــران)، ولــو مل تتخلــى عــن فهــم هــدى النــيب  املستقيم.. فلو األمــة مل 

ستقامت األمــة ومــا .. لو مل حيدث ذلك كله ال(ملسو هيلع هللا ىلص)والنصوص الصحيحة ألحاديث النيب  (ملسو هيلع هللا ىلص)

لقــرآن والســنة واعتصــمت  ا ومنهجهــا الصــايف األصــيل.. لــو متســكت األمــة  احنرفت عن عقيــد

 حببل هللا وشرعه ملا احنرفت عن صراط هللا املستقيم.

ــة التاليــة للتحــذير مــن  -  اتبــاعلــذلك كــان هــذا االســتفهام القــرآين التعجــيب واالســتنكاري هــو اآلي

َِّ ﴿ي عــنهم، قــال تعــاىل منــاهج أعــداء الــدين والتلقــ ُت ا َ َلــى َعَلــْيُكْم َآ ــُتْم تـُتـْ وََكْيــَف َتْكُفــُروَن َوَأنـْ

َِّ فـََقْد ُهِدَي ِإَىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ  ِ  ].١٠١﴾[آل عمران: َوِفيُكْم َرُسولُُه َوَمْن يـَْعَتِصْم 

ــا لكبــرية أن يكفــر املــؤمن يف ظــل هــذه  يقــول الشــيخ ســيد قطــب حــول هــذه اآليــة: "أجــل إ

قــد اســتوىف أجلــه، واختــار الرفيــق األعلــى،  (ملسو هيلع هللا ىلص)الظــروف املعينــة علــى اإلميــان، وإذا كــان رســول هللا 



 
  - ٣٧٥  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

قيــة، وهــدى رســوله  ت هللا  ــذا القــرآن كمــا خوطــب بــه  (ملسو هيلع هللا ىلص)فــإن آ ٍق.. وحنــن اليــوم خمــاطبون 

، ولواء   .)١(" مرفوع لعصمةااألولون، وطريق العصمة بنيَّ

بت أنه قال: جــاء عمــر إىل النــيب عن روى اإلمام أمحد  - فقــال:  رســول هللا.  (ملسو هيلع هللا ىلص)عبد هللا بن 

خ يهودي من بين قريظة، فكتب يل جوامع من التوراة. أال أعرضها عليك؟   إين أمرت 

بــت: قلــت لــه: أال تــرى مــا ، قــال عبــد هللا(ملسو هيلع هللا ىلص)قــال: فتغــري وجــه رســول هللا  وجــه يف  بــن 

إلســالم ديًنــا، ومبحمــد رســوًال. قــال: فســرى عــن (ملسو هيلع هللا ىلص)رســول هللا  ، و ؟ فقــال عمــر: رضــيت  رً

مث اتبعتمـــوه وتركتمـــوين  - -والـــذي نفســـي بيـــده لـــو أصـــبح فـــيكم موســـى«وقـــال:  (ملسو هيلع هللا ىلص)النـــيب 

 .)٢(»ألمم، وأ حظكم من النبينيلضللتم. إنكم حظي من ا

ال «: (ملسو هيلع هللا ىلص)وقــال احلــافظ أبــو يعلــي: حــدثنا محــاد عــن الشــعيب عــن جــابر، قــال: قــال رســول هللا  -

م لن يهدوكم وقد ضلوا. وإنكم إما أن تصدقوا بباطــل، وإمــا  تسألوا أهل الكتاب عن شيء. فإ

.. ويف )٣(»بــني أظهــركم مــا حــل لــه إال أن يتبعــينأن تكــذبوا حبــق. وإنــه وهللا لــو كــان موســى حًيــا 

ت: "لو كان موسى وعيسى َحَيني ملا وسعهما إال    ي".اتباعبعض الروا

يف التلقــي عــنهم يف أمــر خيــتص  (ملسو هيلع هللا ىلص)هــؤالء هــم أهــل الكتــاب. وهــذا هــو هــدى رســول هللا 

لشــريعة واملــنهج.. فــال ضــري مــن االنتفــا  ع جبهــود البشــر كلهــم يف غــري هــذا مــن لعقيدة والتصور أو 

ملنهج اإلمياين.  العلوم البحتة الدنيوية علًما وتطبيًقا مع ربطها 

أما التلقي عــنهم يف مــنهج احليــاة وأنظمتهــا وشــرائعها، ويف مــنهج األخــالق والســلوك أيًضــا.. أمــا  -

أليسر شــيء منــه. وهــو الــذي  )(ملسو هيلع هللا ىلصالتلقي يف شيء من هذا كله فهو الذي تغري وجه رسول هللا 

  حذر هللا األمة املسلمة عاقبته وهي الكفر الصراح:

                                                             
  . ١/٤٣٩) يف ظالل القرآن ، سيد قطب ، ١(
  ). ٧٤/١) أورده اهليثمي يف جممع الزوائد (٢(
  ٤٤٠، ٤٣٩/ ١) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ص٣(



  - ٣٧٦  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

، فأمــا حنــن الــذين نــزعم أننــا مســلمون، (ملسو هيلع هللا ىلص)وهذا هو توجيه هللا سبحانه وهذا هو هدي رســوله  -

م، وأرا نتلقى عن املستشرقني  (ملسو هيلع هللا ىلص)فأرا نتلقى يف صميم فهمنا لقرآننا وحديث نبينا  وتالمذ

 -نظام حياتنا وشرائعنا وقوانيننا من تلك املصادر املدخولــة ومــن ذلــك املســتنقع اآلســن مث نــزعم

 .)١(أننا مسلمون" -وهللا

 

َِّ َوِفــيُكْم قال تعاىل ﴿ - ُت ا َ لَــى َعلَــْيُكْم َآ َِّ فـََقــْد وََكْيَف َتْكُفــُروَن َوأَنْـــُتْم تـُتـْ ِ َرُســولُُه َوَمــْن يـَْعَتِصــْم 

ــُتْم ١٠١ُهــِدَي ِإَىل ِصــَراٍط ُمْســَتِقيٍم ( ََّ َحــقَّ تـَُقاتِــِه َوَال َمتـُـوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـْ َ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمُنــوا اتـَُّقــوا ا  (

يًعا َوَال تـََفرَّقُ ١٠٢ُمْسِلُموَن ( َِّ مجَِ ــُتْم َأْعــَداًء ) َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل ا َِّ َعلَــْيُكْم ِإْذ ُكنـْ وا َواذُْكُروا نِْعَمَة ا

ُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَنـَْقذَكُ  ً وَُكنـْ َها َكــَذِلَك َفأَلََّف بـَْنيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوا ْم ِمنـْ

تِــــِه لََعلَّ  َ ُ َلُكــــْم َآ َّ ُ ا ــُدوَن (يـُبَـــــنيِّ َُْمــــُروَن ١٠٣ُكــــْم تـَْهَتــ ــْدُعوَن ِإَىل اْخلَــــْريِ َو ) َولْــــَتُكْن ِمــــْنُكْم ُأمَّــــٌة يَــ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  ْلَمْعُروِف َويـَنـْ   ].١٠٤-١٠١﴾[آل عمران:ِ

 ــ ــة م ــه اإلهلــي للجماعــة املســلمة األوىل يف املدين ت جنــد التوجي ــزال هــو للجماعــة يف هــذه اآل ا ي

املسلمة يف كل وقت وحــني.. توجيــه قــائم اليــوم وغــًدا فــالقرآن هــو القــرآن والطريــق هــو الطريــق، 

 وعن دور القرآن الكرمي يف رسم معامل الطريق للفئة املؤمنة.

  يقـــول الشـــيخ ســـيد قطـــب رمحـــه هللا: "هـــذا التوجيـــه اإلهلـــي يبصـــر كـــل فئـــة مؤمنـــة تعتـــزم ســـلوك

 أة اإلسالمالطريق، إلعادة نش

 جيلو ألبصارها طبيعة هذه الدعوة، وطبيعة تكاليفها وطبيعة مهمتها. -

الصــهيونية العامليــة والصــليبية  -يبصرها بطبيعة أعداءها وهم هم مشركني وملحدين وأهل كتــاب -

 العاملية والشيوعية!

                                                             
  .) نفس املصدر السابق١(



 
  - ٣٧٧  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ذى يبصـــرها بطبيعـــة العقبـــات والفخـــاخ املرصـــودة يف طريقهـــا، وبطبيعـــة اآلالم والتضـــحيات واأل -

 واالبتالء.

ــا وأبصــارها مبــا هنالــك. مبــا عنــد هللا. ويهــون عليهــا األذى واملــوت والفتنــة يف الــنفس  - يعلــق قلو

 واملال.

ــذه العقيــدة  فيبقــى هــذا التوجيــه القــرآين رصــيًدا للجماعــة املســلمة كلمــا مهــت أن تتحــرك 

أل ب  ذى، وحــني تعــوي حوهلــا وهــي حتــاول حتقيــق مــنهج هللا يف األرض، فتعــرف حــني تناوشــها الــذ

ا ترى معامل الطريق.. ا سائرة يف الطريق، وأ  لدعاية، أ

فالقرآن هو القرآن. كتاب هذه األمة اخلالد. ودستورها الشــامل. وحاديهــا اهلــادي. وقائــدها 

ــعى إلقامـــة مـــنهج هللا يف األرض أن تســـري يف طريقهـــا إال )١(األمـــني" ـــة تسـ ـــة مؤمن ، وال ســـبيل ألي فئ

  الكرمي.لقرآن 

 

َهــْوَن َعــِن اْلُمْنَكــِر َوتـُْؤِمُنــوَن قــال تعــاىل ﴿ - نـْ ْلَمْعــُروِف َوتـَ ِ ــٍة ُأْخرَِجــْت ِللنَّــاِس َُْمــُروَن  ــَر أُمَّ ــُتْم َخيـْ ُكنـْ

 َِّ   ].١١٠﴾[آل عمران: ِ

 ــا أمــة ذات دور خــاص، هلــا مقــام خــاص، ومهمــة خاصــة أ خرجــت مــن بــني دفــيت هــذا الكتــاب إ

املعجــز ودبــت فيهــا احليــاة لقيــادة البشــرية مبــنهج هللا.. فهــي أخرجــت لتكــون طليعــة ولتكــون هلــا 

 القيادة.. وهللا عز وجل يريد القيادة للخري ال للشر يف هذه األرض..

ــذه الكلمــات يصــف الشــيخ ســيد قطــب طبيعــة مهمــة األمــة والــيت عرفتنــا حقيقتهــا هــذه 

 .. فيكمل كالمه رمحه هللا فيقول:اآلية

"أول مقتضيات هذه املهمة هو أن تقــوم األمــة علــى صــيانة احليــاة مــن الشــر والفســاد.. وأن 

ملعروف والنهي عن املنكر.. فهي خري أمــة أخرجــت للنــاس ال  تكون هلا القوة اليت متكنها من األمر 

                                                             
  ٥٤٠، ٥٣٦/ ١) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ص١(



  - ٣٧٨  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

ة، وال عن مصادفة أو جزاف.. تعاىل هللا  عن ذلك كله علــًوا كبــريًا.. كــال! إمنــا هــو عن جماملة أو حما

  العمل اإلجيايب حلفظ احلياة البشرية من املنكر، وإقامتها على املعروف.

 ﴿..ملعــروف وتنهــي عــن املنكــر مــر  َوْلَتُكْن ِمــْنُكْم ُأمَّــٌة يَــْدُعوَن ِإَىل والبد من فئة مؤمنة هي الــيت 

ْلَمْعُروِف َويَـ  ِ َُْمُروَن  َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ اْخلَْريِ َو   ].١٠٤﴾[آل عمران: نـْ

ملعــروف وتنهــي عــن املنكــر.. الــذي تكــرر  مــر  البــد مــن قــوة يف األرض تــدعوا إىل اخلــري و

ت ثالث مرات لبيان أمهيته وخطورته..  احلث عليه يف هذا املقطع من اآل

  ؟ وما هو املنكر األكرب؟والسؤال اآلن: ما هو املعروف األكرب

  إقـامة المعروف األكبر وإزالة المنكر األكبر

  املعروف األكرب هو: التوحيد. -

 املنكر األكرب هو: الشرك. -

  فالبد أن تتجه الفئة املؤمنة أوًال إلقامة املعروف األكرب والذي من أجلــه شــرع هللا الــدين، وأنــزل

م، ويقــام لــه اجلهــاد يف ســبيل هللا ويتخــذ مــن الكتب، وأرسل الرسل، وتقام من أجله دولة اإلســال

 أجله الشهداء.. إنه توحيد هللا عز وجل وتقرير ألوهية هللا سبحانه وتعاىل وذلك:

 .قامة العبودية  عز وجل وحده ال شريك له 

 .بتقرير احلاكمية  عز وجل وحده ال شريك له 

كــرب يف األرض وهــو الشــرك، وتطهــري وهذا املعروف األكرب يتطلــب إلقامتــه: إزالــة املنكــر األ

َا اْلُمْشــرُِكوَن َجنٌَس﴾[التوبــة:  ]. والشــرك ســبب الفســاد ٢٨األرض من جنسه ﴿َ َأيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإمنَّ

َنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن   ﴾[األنفال: كله وفتنة الناس ﴿ َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ َال َتُكوَن ِفتـْ َِِّ٣٩.[ 

يت بعــد إقامــة املعــروف األصــلي وإزالــة املنكــر األصــلي كمــا يقــول  وكل معــروف أو - منكــر فرعــي 

  الشيخ سيد قطب رمحه هللا: 



 
  - ٣٧٩  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

"حني ال يكون يف األرض جمتمع مســلم.. وال يكــون جمتمــع احلاكميــة فيــه  وحــده، وشــريعة 

ملع ملعروف جيب أن يتجه أوًال إىل األمر  روف األكرب وهو: هللا وحدها هي احلاكمة فيه، فإن األمر 

تقرير ألوهية هللا وحده ســبحانه. والنهــي عــن املنكــر جيــب أن يتجــه أوًال إىل النهــي عــن املنكــر األكــرب 

وهو: حكم الطاغوت وتعبيد الناس لغري هللا عن طريق حكمهــم بغــري شــريعة هللا.. مث بعــد ذلــك يكــن 

لطاعـــات  ملعـــروف والنهـــي عـــن املنكـــر يف الفـــروع املتعلقـــة  واملعاصـــي، والـــذين أقـــاموا دولـــة األمـــر 

اإلسالم األوىل مل ينفقوا قط جهدهم يف شيء من هذه التفريعات إال بعد قيــام األصــل األصــيل وقبــل 

 .)١(قيام الدولة املسلمة"

 

َِّ فـََقْد ُهِدَي ِإَىل ِصــَراٍط ُمْســَتِقيٍم (قال تعاىل ﴿ - ِ َ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمنُــوا اتـَُّقــوا ١٠١َوَمْن يـَْعَتِصْم   (

ــِه َوَال َمتـُـــوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْـــــُتْم ُمْســــِلُموَن ( ــقَّ تـَُقاتِــ ََّ َحــ يًعــــا َوَال تـََفرَّقُــــوا ١٠٢ا َِّ مجَِ ــِل ا ــُموا ِحبَْبــ ) َواْعَتِصــ

ـــْنيَ  ــَداًء فَـــأَلََّف بـَ ـــُتْم َأْعـ َِّ َعَلـــْيُكْم ِإْذ ُكنـْ ً َواذُْكـــُروا نِْعَمـــَة ا ﴾[آل  قـُلُـــوِبُكْم فََأْصـــَبْحُتْم ِبِنْعَمتِـــِه ِإْخـــَوا

  ].١٠٣-١٠١عمران: 

ت ثالثــة ركــائز للجماعــة املســلمة للنهــوض مبهمــة قيــادة البشــرية مبــنهج هللا  ذكرت هــذه اآل

  وإلقامة املعروف األكرب وإزالة املنكر األكرب، وهذه الركائز واملؤهالت هي:

  هجه وكتابه.االعتصام  عز وجل ومبن .١

 الثبات على تقوى هللا ومنهجه حىت املمات. .٢

 وحدة الصف املسلم لتحقيق منهج هللا يف األرض. .٣

 الركيزة األوىل: االعتصام  عز وجل ومبنهجه وكتابه:

االعتصـــام  هـــو: االعتمـــاد عليـــه، والتوكـــل عليـــه، واالســـتعانة بـــه واالعتصـــام حببـــل هللا هـــو:  -

 ألنــه موصــل إليــه، فاحلبــل يوصــل إىل املقصــود، وحــب هللا هــو شــرعه شــرعه، ومســي شــرعه حــبًال 

                                                             
  ١٧٢٠) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ص١(



  - ٣٨٠  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

رك فيكم كتاب هللا، وهو حبل هللا مــن «: (ملسو هيلع هللا ىلص)، وورد يف احلديث عن النيب )١(املوصل إليه إين 

  .)٢(»اتبعه كان على اهلدى

اهلدايـــة، والُعـــدَّة يف  ويقـــول ابـــن كثـــري يف تفســـريه: "االعتصـــام  والتوكـــل عليـــه هـــو العمـــدة يف -

 .)٣(مباعدة الغواية، والوسيلة إىل الرشاد، وطريق السداد وحصول املراد"

 ومــن أمههــا: الــدعاء، واالســتجابة  وقــد تكــررت مظــاهر االعتصــام  يف ســورة (آل عمــران) -

 بقول (حسبنا هللا ونعم الوكيل) كما حدث يف محراء األسد.

 العبوديـــة فهـــو تعبـــري عـــن االفتقـــار إىل هللا وقـــوة االســـتعانة بـــه والـــدعاء حيمـــل الكثـــري مـــن معـــاين -

وصــدق التضــرع واللجــوء إليــه ودوام العــوذ إىل هللا رب العــاملني وحســن الصــلة بــه، ومــن األدعيــة 

 اليت وردت يف سورة (آل عمران):

َال تُــزِْغ قـُُلوبـَنَــا طلب املؤمنني من هللا الثبات على اهلداية واالستقامة علــى احلــق، قــال تعــاىل ﴿رَبـَّنَــا  

َنا َوَهْب َلَنا ِمْن َلُدْنَك َرْمحًَة ِإنََّك أَنْــَت اْلَوهَّــاُب ( تـَ رَبـََّنــا ِإنَّــَك َجــاِمُع النَّــاِس لِيَـــْوٍم َال    )٨بـَْعَد ِإْذ َهَديـْ

ََّ َال ُخيِْلُف اْلِميَعاَد﴾[آل عمران:   ].٩-٨رَْيَب ِفيِه ِإنَّ ا

م مغفر   م من عذابه، قال تعاىل ﴿الَّــِذيَن يـَُقولُــوَن رَبـََّنــا ِإنـَّنَــا َآَمنَّــا نة ذسؤال املؤمنني من ر م وجنا و

ِطــًال ُســْبَحاَنَك ١٦فَــاْغِفْر لَنَــا ُذُنوبـََنــا َوِقنَــا َعــَذاَب النَّــاِر﴾[آل عمــران:  َ ]، ﴿رَبـَّنَــا َمــا َخَلْقــَت َهــَذا 

َتُه َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصــاٍر ( ) رَبـََّنا ِإنََّك َمنْ ١٩١َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر ( ) ١٩٢ُتْدِخِل النَّاَر فـََقْد َأْخَزيـْ

ميَاِن َأْن َآِمُنوا ِبَربُِّكْم َفَآَمنَّا رَبـَّنَــا فَــاْغِفْر َلَنــا ذُ  ً يـَُناِدي ِلْإلِ ْعَنا ُمَناِد نُوبـَنَــا وََكفِّــْر َعنَّــا َســيَِّئاتَِنا رَبـََّنا ِإنـََّنا مسَِ

َنا َعلَــى ُرُســِلَك َوَال ُختْــِزَ يـَــْوَم اْلِقَياَمــِة ِإنَّــَك َال ُختِْلــُف ١٩٣ا َمَع اْألَبْـَراِر (َوتـََوفـَّنَ  ) رَبـََّنا َوَآتَِنا َما َوَعــْدتـَ

اهدون بطلب الصفح مــن ١٩٤-١٩١اْلِميَعاَد﴾[آل عمران:  ].. حىت يف قلب املعركة يتوجه ا

ا منهم بتقصريهم وتفــريطهم قــال تعــاىل ﴿َوَمــا َكــاَن قـَــْوَهلُْم هللا عز وجل على إسرافهم يف أمرهم إقرارً 

                                                             
  ٣٦٦) التفسري الثمني، ابن عثيمني، تفسري آل عمران، ص١(
  )٢٣٨/ ٢) رواه مسلم (٢(
  ٣٥٣) خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة التفسري، ص٣(
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ــى  ـــ ــــْرَ َعَل ــــَداَمَنا َواْنُصـ ــــْت َأقْـ ـــــِرَ َوثـَبِّـ ـــَرافـََنا ِيف َأْم ـــــا َوِإْســ ـــا ُذنُوبـََن ــ ـــْر لََن ــ ـــا اْغِف ــ ــــاُلوا رَبـََّن ـــْوِم ِإالَّ َأْن قَـ ــ اْلَق

 ور جميب.].. دعاء خاشع منيب واستغاثة برب غف١٤٧اْلَكاِفرِيَن﴾[آل عمران: 

طلب من هللا عز وجل الذرية الطيبة وسؤاله الولد الصاحل ﴿ِإْذ َقاَلِت اْمــَرَأُة ِعْمــَراَن َربِّ ِإّينِ نَــَذْرُت  

ــِميُع اْلَعِلــيُم﴾[آل عمــران:  تَـَقبَّْل ِمــينِّ ِإنَّــَك َأنْــَت السَّ ].. مناجــاة إىل هللا ٣٥َلَك َما ِيف َبْطِين ُحمَرَّرًا فـَ

وال ومهمــا كانــت حــوائج العبــد صــعبة املنــال يف ظنــه فإنــه يلجــأ إىل هللا عــز عــز وجــل يف كــل األحــ

ــْن  ــاَل َربِّ َهــْب ِيل ِم جابتــه ســبحانه ﴿ُهَناِلــَك َدَعــا زََكــِرَّ رَبَّــُه َق وجــل متضــرًعا متــذلًال علــى يقــني 

يــُع الــدَُّعاِء﴾[آل عمــران:  ــًة ِإنَّــَك مسَِ يبت الــدعوة املنطلقــة مــن ]، ولقــد أســتج٣٨لَــُدْنَك ُذرِّيَّــًة طَيَِّب

َناَدتْــُه اْلَمَالِئَكــُة  القلب الطاهر الذي علق رجاءه مبن يسمع الدعاء، وميلك اإلجابة حني يشــاء ﴿فـَ

َِّ َوَســيًِّدا وَ  ًقا ِبَكِلَمــٍة ِمــَن ا ُرَك ِبَيْحــَىي ُمَصــدِّ ََّ يـَُبشِّ ِبيــا َحُصــورًا َونَ َوُهَو قَائٌِم ُيَصلِّي ِيف اْلِمْحَراِب َأنَّ ا

 ].٣٩﴾[آل عمران: ِمَن الصَّاِحلِني

ــْيطَاِن   ــَن الشَّ َهــا ِم ــَك َوُذرِّيـَّتـَ اســتعاذة  عــز وجــل مــن شــر الشــيطان، قــال تعــاىل ﴿َوِإّينِ ُأِعيــُذَها ِب

 ].٣٦الرَِّجيِم﴾[آل عمران: 

إلميــان بــه و   نصــرة دينــه، قــال تعــاىل و  (ملسو هيلع هللا ىلص)رســوله  اتبــاعدعــاء حيمــل عقــد بيعــة مــع هللا عــز وجــل 

َنا َمَع الشَّاِهِديَن﴾[آل عمران:   ].٥٣﴿رَبـََّنا َآَمنَّا ِمبَا أَنـَْزْلَت َواتـَّبَـْعَنا الرَُّسوَل َفاْكتُـبـْ

 عــز وجــل فلســانه يهتــف: بــك ستشــعار العبــد افتقــاره وضــعفه وتــذُ واالعتصــام  يتطلــب ا  

ملســلمني اخلــوف يــوم محــراء أســتجري وال جيــرب ســواك فــارحم ضــعيًفا حيتمــي حب مــاك.. وقــد أحــاط 

جلمــوع، وقــال أبــو ســفيان لركــب يريــد املدينــة: أبلغــوا  األســد وأثخنــتهم اجلــراح وتوعــدهم النــاس 

وهم حبمــراء  (ملسو هيلع هللا ىلص)حممًدا أ أمجعنا الكرة، لنستأصله ونستأصل أصحابه.. فمر الركب برسول هللا 

لــذي قالــه أبــو ســفيان وقــالوا (إن النــاس قــد مجعــوا لكــم فاخشــوهم).. فقــال هلــم  األسد فأخربهم 

ــم واســتعانوا بــه واعتصــموا حبولــه  (ملسو هيلع هللا ىلص)الرسول  قولوا: "حسبنا هللا ونعم الوكيل".. فتوكلوا على ر

َُّ َونِْعــَم اْلوَِكيــُل﴾[آل عمــران:  َنا ا ً َوقَــاُلوا َحْســبـُ ــَزاَدُهْم ِإميَــا ].. فلمــا توكلــوا علــى ١٧٣وقوتــه ﴿فـَ

َِّ َوَفْضــٍل َملْ َميَْسْســُهْم  س مــن أراد كيــدهم ﴿فَــانـَْقَلُبوا ِبِنْعَمــٍة ِمــَن ا هللا كفــاهم مــا أمههــم ورد عــنهم 

ُ ُذو َفْضٍل َعِظــيٍم﴾[آل عمــران:  َّ َِّ َوا ]، ومــن مثــرات االعتصــام  ١٧٤ُسوٌء َواتـَّبَـُعوا ِرْضَواَن ا
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ــَال زوال اخلـــوف مـــ ــاَءُه فَـ ــْيَطاُن ُخيَـــوُِّف َأْولِيَـ َـــا َذِلُكـــُم الشَّـ ــا بلـــغ كيـــدهم ومكـــرهم ﴿ِإمنَّ ن العبيـــد مهمـ

ــــُتْم ُمــــْؤِمِنَني﴾[آل عمــــران:  ].. فســــبحانه وتعــــاىل هــــو حســــبنا أي  ١٧٥َختَــــاُفوُهْم َوَخــــاُفوِن ِإْن ُكنـْ

َُّ ِبَكاٍف َعْبَدُه﴾[الزمر:  ب مــن املربــوبني.. كافينــا القــوي مــن ].. كافينا الــر ٣٦كافينا.. ﴿أَلَْيَس ا

 الضعفاء.. كافينا هللا ونعم الكايف.

العتصــام   ك نســتعني)، وألمهيتــه اختــتم كتــاب هللا  واالعتصــام  هــو شــعار العائشــون  (وإ

  والتعوذ به من كافة الشرور يف املعوذتني سوريت الفلق والناس.

 ــاج إىل عصــمة هللا عــز وجــل ََّ َحــقَّ  والعبــد حيت ــوا ا يف كــل حلظــة حــىت يلفــظ أنفاســه األخــرية ﴿اتـَُّق

ُتْم ُمْسِلُموَن﴾.  تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوَأنـْ

 الركيزة الثانية: الثبات على تقوى اهللا ومنهجه حتى الممات

 التقوى هي حالة دائمة من اليقظة واحلذر واخلوف من هللا عز وجل، حالة ال تفــرت حلظــة مــن

ألشــواك.. ســيكون حــذرًا يقًظــا وجــًال مــن أن يصــيبه  حلظــات العمــر.. كالــذي يســري يف أرض مليئــة 

مكروه أو شــر.. كــذلك يف طريقــه إىل هللا عــز وجــل يســري إليــه وهــو ال يــدري هــل ســيثبت أمــام الفــنت 

 والشهوات أم ال؟ هــل ســيزيغ قلبــه بعــد هدايتــه؟ هــل سيســلب إميانــه منــه؟ هــل ســيتقبل هللا عــز وجــل

ــْوا َوقـُلُــوبـُُهْم َوِجَلــٌة  منــه أم يــرد إليــه أعمالــه هبــاًء منثــورًا؟ لــذلك فحالــة املــؤمنني ﴿َوالَّــِذيَن يـُْؤتُــوَن َمــا َآتـَ

  ].٦٠َأنـَُّهْم ِإَىل َرِِّْم رَاِجُعوَن﴾[املؤمنون: 

ألمــان، بــل هــي حالــة مــن القلــق والفــزع مــن اخلــزي يــوم القيامــ ة التقوى حالــة ينتفــي معهــا أي شــعور 

َتُه َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصارٍ ﴿   ].١٩٢﴾[آل عمران: رَبـََّنا ِإنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر فـََقْد َأْخَزيـْ

ذن هللا بتناوهلــا يف أثنــاء عــرض  - وقد عرضت سورة (آل عمران) صفات عديدة للمتقــني ســنقوم 

  املقصد الثالث: تزكية النفس بعد قليل..

، ريأن: "ذكــر اإلســالم بعــد التقــوى يشــويقول الشيخ سيد قطــب  -  مبعنــاه الواســع: االستســالم 

ا ملنهجه، واحتكاًما إىل كتابه. وهو املعىن الذي تقرره السورة كلها يف كل موضع اتباعطاعة له، و 
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. إذن مطلوب من طليعة املؤمنني أن يتقوا هللا ويثبتوا على منهجه وال ينحرفوا عنــه حــىت )١(منها"

 يتلقوا من أية مناهج أخرى مهما كان.املمات، وال 

 الركيزة الثالثة: وحدة الصف المسلم لتحقيق منهج اهللا في األرض

هـــذه الركيـــزة هـــي ركيـــزة األخـــوة يف هللا، علـــى مـــنهج هللا، لتحقيـــق مـــنهج هللا.. فهـــي أخـــوة 

بــال انبثقــت مــن الركيــزتني الســابقتني فأساســها االعتصــام حببــل هللا ولــيس بواســطة حبــل آخــر مــن ح

ــاين هلــا هــو: التقــوى واإلســالم فهــي إخــوة  اجلاهليــة الكثــرية، وال علــى أي هــدف أخــر، واألســاس الث

الدين اليت تتجمع حــول رايــة (ال إلــه إال هللا) ويتالشــى بيــنهم أي تصــور أخــر، وأي رايــة أخــرى، وأي 

تلــف حتتهــا املؤمنــون مــن كــل املشــارب فتــذوب  ــا الرايــة العاليــة الــيت  بيــنهم الفــوارق هــدف أخــر.. إ

  لتكون كلمة هللا هي العليا فحسب..

ولن يقام الدين إال بوحدة الصف املسلم الســاعي لتحقيــق مــنهج هللا يف األرض ﴿َأْن َأِقيُمــوا 

َفرَّقُــوا ِفيِه﴾[الشــورى:  تـَ س املــؤمنني يف القتــال مــع أعــداءهم إال بقــوة ١٣الــدِّيَن َوَال تـَ ]، ولــن يقــوى 

ـــفهم ﴿إِ  ــ ــدة صـــ ــــ ــرابطهم ووحــ ــــ ــ ــــاٌن ت ــ ــ َي ـــأَنـَُّهْم بـُنـْ ـــ ــ ـــفا َك ــ ــِبيِلِه َصـــ ــ ـــ ـــــاتُِلوَن ِيف َسـ ــ ـــِذيَن يـَُقـ ــــ ـــــبُّ الـَّ ـــ ََّ حيُِ نَّ ا

]، والبنيان املرصوص أي امللتصق بعضه يف بعض، وقال قتادة: "إن هللا صف ٤َمْرُصوٌص﴾[الصفا: 

مــر هللا فإنــه عصــمته ملــن أخــذ بــه".. وهــذه ا م فعلــيكم  ألخــوة املــؤمنني يف قتــاهلم وصــفهم يف صــال

ا على اجلماعة املسلمة، وهي نعمة يهبها هللا ملــن حيــبهم مــن عبــاده  املعتصمة حببل هللا نعمة مينت هللا 

يًعا َوَال تـََفرَُّقوا﴾.. وكمــا رأينــا مــن أمســاء بعــض الســور يف القــرآن تــدعو  َِّ مجَِ دائًما ﴿َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل ا

  بني الصف املسلم مثل سوريت: (الشورى، والصف).لالئتالف والوحدة ونبذ التفرق والتشرذم 

 

  لقــرح والضــر واإليــذاء... بينمــا ملكــاره والشــدائد،  ــة  ــة.. وقــد حفــت اجلن إنــه الطريــق إىل اجلن

لشهوات اليت زيــن للنــاس حبهــا مــن النســاء والبنــني والقنــاطري املقنطــرة مــن الــذهب  حفت النار 

ضــة واخليــل املســومة واألنعــام واحلــرث.. لــذلك حنــن أمــام مفــرتق طريــق.. فإمــا طريــق املــؤمنني والف

                                                             
  ٤٤٢/ ١) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ص١(



  - ٣٨٤  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

َأَحِســَب النَّــاُس َأْن أصــحاب الــدعوات الــذين لــن يرتكــوا أن يقولــوا أمنــا دون اختبــار ومتحــيص ﴿

رَُكــوا َأْن يـَُقولُــوا َآَمنَّــا َوُهــْم َال يـُْفتَـُنونَ  مــن أراد زينــة الــدنيا ].. وإمــا طريــق كــل ٢﴾[العنكبــوت: يـُتـْ

ا ﴿ َ لَْيــَت لَنَــا ِمثْــَل َمــا ُأوِيتَ قَــاُروُن ِإنَّــُه ومتاعها وزخرفها وشهوا َيا  قَاَل الَِّذيَن يُرِيُدوَن اْحلَيَــاَة الــدُّنـْ

  ]... فأي الطريقني ختتار؟٧٩﴾[القصص: َلُذو َحظٍّ َعِظيمٍ 

 مبــنهج هللا يف األرض.. فلــيعلم  فمن أراد طريق أصحاب الــدعوات.. وأراد شــرف قيــادة البشــرية

 وليوقن أن سنة هللا املاضية هلذا الطريق هي االبتالء والتمحيص.. فال اصطفاء بال ابتالء.

 سنة هللا يف الدعوات (بصائر)

لَــُونَّ ِيف َأْمــَواِلُكْم َوأَنـُْفِســُكْم َولََتْســَمُعنَّ ِمــَن الَّــِذيَن ُأوتُــوا اْلِكتَــاَب ِمــْن قــال تعــاىل ﴿ - بـْ ــْبِلُكْم َوِمــَن َلتـُ قـَ

تـَُّقوا َفِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ    ].١٨٦﴾[آل عمران:الَِّذيَن َأْشرَُكوا َأًذى َكِثريًا َوِإْن َتْصِربُوا َوتـَ

 ﴿ الَّــِذيَن َصــَدُقوا َولَــيَـْعَلَمنَّ البد من االبتالء ليظهر وُيكشــف حقيقــة إدعــاء اإلميــان َُّ ْعَلَمنَّ ا فـَلَــيـَ

 ].٣﴾[العنكبوت: ِبنيَ اْلَكاذِ 

 ﴿ ِلَيــَذَر البد من االبتالء لتمييز ضعاف اإلميان واملنافقني الذين اندسوا يف الصفوف َُّ َمــا َكــاَن ا

ُتْم َعَلْيِه َحىتَّ َميِيَز اْخلَِبيَث ِمَن الطَّيِّبِ   ].١٧٩﴾[آل عمران: اْلُمْؤِمِنَني َعَلى َما َأنـْ

  اهــديقَّــالبــد مــن االبــتالء ليُـ ن الصــابرين ويســقط اخلوالــف أصــحاب الــدنيا والعــيش الرغيــد دم ا

ُلَو َأْخَبارَُكمْ ﴿ ُلَونَُّكْم َحىتَّ نـَْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصَّاِبرِيَن َونـَبـْ  ].٣١﴾[آل عمران: َوَلنَـبـْ

 ﴿ البــد مــن االبــتالء لتنقيــة املــؤمنني مــن الشــوائب وتطهــريهم مــن الــذنوب َُّ َص ا ــُيَمحِّ الَّــِذيَن  َوِل

]، ميحــص: مبعــىن يُنقــي ويصــفي ويطهــر مــن الــذنوب ١٤١﴾[آل عمران: َآَمُنوا َوَميَْحَق اْلَكاِفرِينَ 

م، فيخرج املؤمنون من الفنت أطهار ُخلص  عز وجل، خالصني خملصني له أنقيــاء أتقيــاء،  واآل

ــة)  ــم، وهــذا هــو معــىن كلمــة (فتن يف أصــلها متجــردين مــن كــل حــظ ســوى حظهــم يف مرضــاة ر

اللغوي فكلمة (تفنت النــاُر الــذهَب) أي: تفصــل بينــه وبــني العناصــر الرخيصــة العالقــة بــه، كــذلك 

م..  حـــني يتعـــرض املـــؤمنني للفتنـــة فيثبتـــوا عليهـــا فيخرجـــوا منهـــا صـــافية عناصـــرهم خالصـــة قلـــو

 وهؤالء هم املختارين من هللا، ليكونوا أمناء على إقامة منهج هللا يف األرض.



 
  - ٣٨٥  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 ن االبتالء ليشتد عود وصالبة أصحاب مهمة قيادة البشرية، وذلك مبا يذوقون يف ســبيل البد م

ومبــا يتحملــون مــن أذى  هــذه املهمــة مــن اآلالم والتضــحيات، ومبــا يبــذلون مــن دمــاء وجراحــات،

حيرمون من لذات ورغائب الذين يتعرضون لكل ذلك وما يصيبهم وهن أو ضــعف  وحرمان، وما

َِّ ىل ﴿أو استكانة، قال تعا وََكأَيِّْن ِمْن َنِيبٍّ َقاَتَل َمَعُه رِبِّيُّوَن َكِثٌري َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصابـَُهْم ِيف َسِبيِل ا

َُّ حيُِبُّ الصَّاِبرِينَ   ].١٤٦﴾[آل عمران: َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكانُوا َوا

ــاء، فــيهم صــفة ا - ــذين ربيــون: أي طوائــف ومجاعــات تناصــر هــؤالء األنبي نيــة، فــالربيون هــم ال لر

م  قاموا بعبادة الرب فنالوا معه سبحانه وتعاىل تربية خاصة، (فما وهنــوا) أي: مــا جبنــوا ملــا أصــا

يف سبيل هللا، (وما ضعفوا) أي: ما ضعفت عــزميتهم حــىت لــو قتــل الكثــري مــنهم، (ومــا اســتكانوا) 

، إذا كانــت )١(كــن كــانوا علــى غــرةأي: مــا ذلــوا لعــدوهم أو خضــعوا لــه مــع أنــه قتــل مــنهم كثــري ل

لــبالء إال  حالتهم رغم اجلراح واألذى والتقتيل والدماء هي حالة إقــدام وقــوة وعــزة، ومل يــزدادوا 

ــاس بــــالء األنبيــــاء مث الصــــاحلون مث األمثــــل  ــالبة وعزميــــة، جــــاء يف الصــــحيح: أشــــد النــ ً وصــ ثبــــا

 البة زيد له يف البالء.فاألمثل، يبتلي الرجل على حسب دينه، فإن كان يف دينه ص

واستمع لكلمات الشيخ سيد قطب رمحه هللا عن احلكمة من ابتالء الفئة املؤمنة الــيت قــررت أن  -

 تنهض إلقامة املعروف األكرب وإزالة املنكر األكرب، فيقول رمحه هللا:

 نشــاء الفئــة املؤمنــة الــيت حتمــل هــذه الــدعوة، وتــنهض"إنه هو الطريق الذي ال طريق غريه، ال

ا عوًدا.  بتكاليفها.. طريق الرتبية هلذه الفئة املؤمنة، ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحا

فهــؤالء هــم الــذين يصــلحون حلملهــا إذن والصــرب عليهــا فهــم عليهــا مؤمتنــون وذلــك لكــي تعــز هــذه 

مــن  الدعوة عليهم وتغلو، بقدر ما يصيبهم يف سبيلها من عنت وبالء، وبقدر ما يضــحون يف ســبيلها

  عزيز وغال. فال يفرطوا فيها بعد ذلك، مهما تكن األحوال.

فإذا طال األمد، وأبطأ نصر هللا، كانت الفتنة أشد وأقسى. وكان االبــتالء أشــد وأعنــف. ومل 

ــاحلَِِني﴾[األعراف: ــ ــــَوىلَّ الصَّ ــَو يـَتَـ ــــاَب َوُهــ ــزََّل اْلِكَت ــ ــِذي نـَ َُّ الَّــ ــم هللا ﴿ِإنَّ َوِليِّــــَي ا ــت إال مــــن عصــ  يثبــ

                                                             
  ١٥٢ابن عثيمني، سورة آل عمران، ص ) التفسري الثمني،١(



  - ٣٨٦  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

لفتنـــة، ولكنـــه اإلعـــداد  -حاشـــا  -]، ومـــا ١٩٦ البـــتالء، وأن يـــؤذيهم  أن يعـــذب املـــؤمنني 

ة العمليــة للمشــاق، وإال  ملعــا احلقيقــي لتحمــل األمانــة فهــي يف حاجــة إىل إعــداد خــاص ال يــتم إال 

لثقــة  لصــرب احلقيقــي علــى اآلالم، وإال  احلقيقيــة يف نصــر الســتعالء احلقيقــي علــى الشــهوات، وإال 

  هللا أو ثوابه على الرغم من طول الفتنة وشدة االبتالء.

فأما انتصار اإلميان واحلق يف النهاية فأمر تكفل به وعد هللا. وما يشك مــؤمن يف وعــد هللا. فــإن أبطــأ 

  .)١(غري على احلق وأهله من هللا" فلحكمة مقدرة، فيها اخلري لإلميان وأهله. وليس أحد

  ون يف سبيل هللا كل تضحية وكل أمر، فيكفي أنــه يف ســبيل هللا (وأوذوا يف ســبيلي) فــأي شــرف و

هــذا ينســى معــه املــؤمن كــل ضــرر وقــرح وخممصــة ونصــب وغــم وإيــذاء.. وملــا دميــت إصــبع النــيب 

  يف إحدى الغزوات قال: (ملسو هيلع هللا ىلص)

 .)٢(»َلِقيتِ َهْل َأْنَت ِإالَّ َأْصُبع َدِميِت َوِيف َسِبيِل ِهللا ما «

  ــا إقامــة مــنهج هللا يف األرض، وقبــل الــدخول يف خضــم هيــل الفئــة املؤمنــة املنــوط  ومــع إعــداد و

يت إىل عــرض صــفات املتقــني الــذين تطهــروا مــن الــذنوب ومتحصــوا مــن  املعركــة.. معركــة أحــد.. 

ي ذن هللا نصــره و يــده، وهــؤالء الشوائب واستعلوا علــى الشــهوات، وهــؤالء الــذين يتنــزل علــيهم 

ا لنــا ســورة (آل عمــران)  لنــا جــو  وبينــتالذين تعرضوا للشدة يف مسرية البالء والدماء اليت أظهر

إعـــداد وتربيـــة هـــذه الفئـــة املؤمنـــة األمينـــة علـــى قيـــادة البشـــرية مبـــنهج هللا بتحقيـــق العـــدة احلقيقيـــة 

  الالزمة للنصر يف الدنيا والفالح يف اآلخرة..

 

ــَمَواُت َواْألَْرضُ   ـــ ـــ ــَها السَّ ــــ ـــٍة َعْرُضــ ــ ــ ــْم َوَجنَّـ ــ ــ ــْن رَبُِّكــ ــ ــ ــ ـــَرٍة ِم ـــ ــارُِعوا ِإَىل َمْغِفــ ــ ـــــال تعاىل﴿َوَســــ ــ ـــــدَّْت  قـ ُأِعـــ

َُّ حيُِــالَِّذيَن يـُْنِفُقوَن ِيف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعــاِفَني َعــِن النَّــاِس وَ )١٣٣ِلْلُمتَِّقَني( بُّ ا

                                                             
  ) يف ظالل القرآن، سيد قطب، تفسري سورة العنكبوت١(
  )١٧٩٦)، ومسلم (٢٨٠٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢(
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ََّ َفاْســتَـْغَفُروا لِــُذنُوِِْم َوَمــْن )١٣٤اْلُمْحِسِنَني( َعُلوا فَاِحَشًة َأْو َظَلُموا أَنْـُفَسُهْم ذََكــُروا ا َوالَِّذيَن ِإَذا فـَ

َُّ َوملَْ ُيِصرُّوا َعَلى َما فـََعُلوا َوُهْم يـَْعَلُموَن﴾[آل عمران:    ].١٣٥-١٣٣يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ ا

 صلة بين صفـات المتقين وبين معركة الميدانال

ت بعد بداية احلديث عن غزوة أحد ﴿   َوِإْذ َغَدْوَت ِمْن َأْهِلَك تـُبَـوُِّئ اْلُمْؤِمِننيَ وردت هذه اآل

ت حتــدثت عــن لقطــات اخلــروج للقتــال، ١٢١﴾[آل عمران: َمَقاِعَد ِلْلِقَتالِ   ]، وعلى مدار تسعة آ

ت صــفات املتقــني كتوجيهــات قبــل الــدخول يف واالستعداد للمعركة مث جاء ، وآ ت حتــرمي الــر ت آ

ــا الشــيخ ســيد قطــب رمحــه هللا عــن طبيعــة  ســياق املعركــة احلربيــة لتشــري إىل نقطــة هامــة جــًدا يــذكر 

خــذ  املــنهج اإلســالمي يف تربيــة النفــوس املؤمنــة وإعــدادها للقتــال يف ســبيل هللا: "واملــنهج اإلســالمي 

طارهـــا، ويـــنظم حيـــاة الفئـــة املؤمنـــة مجلـــة ال تفـــاريق. ومـــن مث هـــذا اجلمـــع بـــني اإلعـــداد الـــنفس مـــن أق

ــواء  ـــى األهـــ ـــة القلـــــوب، والســـــيطرة علــ ــني تطهـــــري النفـــــوس ونظافــ ـــة، وبـــ ــتعداد للمعركـــــة احلربيــ واالســـ

لتفصــيل كــل مســة مــن هــذه الســمات، وكــل  والشهوات.. فكلها قريب من قريب.. وحــني نســتعرض 

ا يف ميــدان توجيــه مــن هــذه التوج يهــات، يتبــني لنــا ارتباطهــا الوثيــق حبيــاة الفئــة املؤمنــة، وبكــل مقــدرا

  املعركة ويف سائر ميادين احلياة!

ت الســابقة: تــرك الــر وتقــوى هللا، االنتصــار علــى الشــح، االنتصــار   إن الصــفات الــيت تقررهــا اآل

رزة على الغيظ، االنتصار على اخلطيئة، والرجوع إىل هللا وطلب مغفرت ه ورضاه هلا صلة أساسية و

وبني معركة امليدان اليت يتعقبهــا الســياق، فكــل هــذه الصــفات ضــرورية لالنتصــار علــى األعــداء يف 

ــم  ــم كــانوا أعــداء أل م ميثلون الشــح واهلــوى واخلطيئــة! وهــم إ املعركة... وهم إمنا كانوا أعداء أل

م  ومن م ونظــام حيــا ــم وشــهوا هجــه وشــريعته. ففــي هــذا تكــون العــداوة، ويف ال خيضــعون ذوا

! ، وجياهد  ، ويعارك    هذا تكون املعركة، ويف هذا يكون اجلهاد.. فاملسلم يعادي 

كما أن الصلة وثيقة بــني هــذه الصــفات وبــني املالبســات اخلاصــة الــيت صــاحبت هــذه املعركــة. مــن  

لــذات ، ومن ط(ملسو هيلع هللا ىلص)خمالفة عن أمر رسول هللا  مــع يف الغنيمــة نشــأت عنــه املخالفــة. ومــن اعتــزاز 

لــذنب نشــأ عنــه تــوىل مــن تــوىل مــن  واهلوى نشأ عنه ختلف عبد هللا بن أيب ومن معه، ومن ضعف 
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امليــدان، ومــن غــبش يف التصــور نشــأ عنــه عــدم رد األمــور إىل هللا.. وســؤال بعضــهم: (هــل لنــا مــن 

 ).َِِّ  ُكلَّهُ  اَألْمرَ  ِإنَّ  ُقلْ األمر من شيء)؟.. (

إن االنتصار على النفس يف معركة التزكية هو الطريق لالنتصار علــى األعــداء يف معركــة امليــدان.. •• 

وإن النفوس كلما طهرت واقرتبت من حتقيق املستوى الراقي من صفات املتقني، هي النفوس اليت 

ييــده ســبحان ه وتعــاىل، وعلــى قــدر التخلــف تقــرتب مــن نــزول املــدد اإلهلــي هلــا والــدخول يف دائــرة 

ا إىل شروط التقوى وصفات املتقني، تكون اهلزميــة والتــأخر  عن تطهري النفوس وتزكيتها واالرتقاء 

لتقــوى عــن ميــدان القتــال  عن أهم أسباب النصر للفئــة املؤمنــة!! فغيــاب النفــوس املطهــرة املزكــاة 

هــم أصــحاب العــدة والعتــاد فغيــاب والعتــاد، وحــىت لــو املســلمون  يستوجب انتصار صاحب العدة

هــذه الصــفات يســتوجب اخلــذالن اإلهلــي ألن متيــز هــذه األمــة وتفردهــا يف التقــوى واإلميــان (وأنــتم 

 األعلون إن كنتم مؤمنني).

  والسؤال اآلن: ما هي حالة التقوى املطلوبة منا؟ وكيف نصل إليها؟  

 جــل شــأنه، وكيــف ال، وهــي احلــال "التقوى هي احلالة الصحيحة اليت ينبغي أن تصبغ عالقتنا  

ََّ ُحلُوُمَها َوَال ِدَماُؤَها َوَلِكْن يـََنالُُه التـَّْقَوى﴾[احلج:   ].٣٧اليت يريدها هللا من عباده ﴿َلْن يـََناَل ا

ملــرء، كالــذي   فالتقوى هي: احلذر واالنتباه والرتقب واخلوف من شــيء أو أشــياء ميكنهــا أن تضــر 

ا ش وك أو ألغام أو حيات وعقارب.. كيف سيكون سريه فيها؟! هل سيســري آمنــا يسري يف أرض 

 مطمئًنا أم سيكون حذرًا منتبًها يقًظا مرتقًبا خائًفا ووجًال من أن يصيبه مكروه أو شر؟

ختصــار هــي احلالــة  بال شك سيسري وهو يف حالــة مــن التقــوى أي اتقــاء مــا خنشــاه.. وهــذه 

ا كثرية جًدا.. فــال يضــمن أحــد اســتمرار اليت ينبغي أن نكون عليها يف ع القتنا  عز وجل، وأسبا

 إميانه، وهل سيثبت أمام الفنت أم ال؟

  هل قمت بفعل يف حيايت أغضب هللا عز وجل مين وأسقطين من عينه؟ -

 وهل سينكشف سرت ربه عليه أم ال؟ -

 له خبري أم شر؟ سيختموهل  -
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ء؟وهل خالط عمله آفة وشائبة حتبطه أم ال كالعُ  -  جب والغرور والر

 وهل سيتقبل هللا هذا العمل منه أم ال؟ -

 وهل سأستمر على أعمال اإلميان أم سيسلبه هللا مين قبل املوت؟ -

 وهل سيثبت قليب على احلق أم يزيغ حنو الباطل؟ -

 دسيسة سوء حتبط أعمايل وتعرضين لسوء اخلامتة؟ وهل يوجد يف قليب -

 وهل سأجنو من عذاب القرب أم ال؟ -

لعدل؟ وهل - إلحسان أم   سيحاسبين هللا 

 وهل سأجنو من النار أم أقع وأسقط من على الصراط؟ -

 وهل.... وهل....؟ -

 ﴿ ِإنَّ َلُكــْم ِفيــِه َلَمــا ٣٧َأْم َلُكــْم ِكتَــاٌب ِفيــِه َتْدُرُســوَن (من لديه إجابة قاطعــة فلــيكن مــن اآلمنــني (

 ].٣٨-٣٧﴾[القلم: َختَيـَُّرونَ 

بعــد موتــه، وتقــول: رمحــة  أم العالء  تثين على عثمان بــن مظعــون  )(ملسو هيلع هللا ىلصلقد مسع رسول هللا  

هللا عليك أ السائب، فشهاديت عليك: لقــد أكرمــك هللا (وعثمــان بــن مظعــون كــان مــن الصــحابة 

تهــدين يف الطاعــة والعبــادة)، فقــال النــيب  يب : "ومــا يــدريك أن هللا قــ(ملسو هيلع هللا ىلص)ا د أكرمــه؟" فقلــت: 

 أنــت  رســول هللا، فمــن يكرمــه هللا، فقــال: "أمــا هــو فقــد جــاءه اليقــني، وهللا إين ألرجــو لــه اخلــري،

 .)١( وأ رسول هللا ما يفعل يب!" وهللا ما أدري

ًال مــر يكفــي وحــده لكــي تفارقنــا حالــة األمــن ولــو كنــا نعمــل أعمــا (ملسو هيلع هللا ىلص)لقــد أخــرب رســول هللا  -

لليل والنهــار، وذلــك حــني قــال:  إن أحــدكم ليعمــل بعمــل أهــل اجلنــة حــىت مــا «صاحلة متواصلة 

يكون بينه وبينها إال ذراع فيســبق عليــه الكتــاب فيعمــل بعمــل أهــل النــار فيــدخلها، وإن أحــدكم 

                                                             
  )١٢٤١برقم:  ٧٢/ ٢) صحيح: البخاري (١(
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ليعمــل بعمــل أهــل النــار حــىت مــا يكــون بينــه وبينهــا إال ذراع فيســبق عليــه الكتــاب فيعمــل بعمــل 

 .)١(»اجلنة فيدخلها أهل

 والسؤال.. ما املانع من أن حيدث ذلك قبل املوت؟

 ﴿ َأيـَُّهــا الَّــِذيَن إن ســورة (آل عمــران) وهــي حتــدثنا عــن أمهيــة الثبــات علــى احلــق حــىت املمــات َ
ــِلُمونَ  ــُتْم ُمْسـ ـ ــِه َوَال َمتُـــوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـْ ــقَّ تـَُقاتِـ ََّ َحـ ــوا ا ـــوا اتـَُّقـ ] إمنـــا تــــدعو ١٠٢﴾[آل عمـــران: َآَمُن

للثبــات علــى التقــوى واإلميــان حــىت لفــظ أخــر نفــس، وهــذا األمــر بيــد هللا وحــده ســبحانه وتعــاىل 

مقلب القلوب كل حلظة لذلك كان الدعاء اخلاشع املتبتل يف كل وقت يطلــب مــن هللا عــز وجــل 

بـَّنَــا َال تُــزِْغ رَ عدم زيغ قلبه إىل الضالل أو الكفر أو الشرك يف أي حلظة وما الذي مينع ذلك؟! ﴿

  ].٨﴾[آل عمران: قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديْـتَـَنا َوَهْب َلَنا ِمْن َلُدْنَك َرْمحًَة ِإنََّك َأْنَت اْلَوهَّابُ 

ما الذي مينع من الوقوع يف الكفر والشرك؟ فالعبد يصبح مؤمًنا وميسى كافًرا، وميســي مؤمنًــا ويصــبح  

 كافًرا كما جاء يف احلديث الصحيح.

م أقــرب اخللــق إليــه،  أوليس رسل هللا عليهم الصالة والسالم كانوا أشد الناس حــذرًا مــن هللا مــع كــو

ــراهيم  ــَد اْألَْصــَنامَ خليــل الــرمحن يقــول ﴿ فهــذا إب ــِين َوبَــِينَّ َأْن نـَْعُب ]، وهــو ٣٥﴾[إبراهيم: َواْجنُـْب

بعــد ابــتالءات  يوســف  الــذي كســر األصــنام بيديــه يف شــبابه، خيشــى أن يعبــدها يف كــربه! وهــذا

لصَّاِحلِنيَ ﴿وابتالءات وحمن وثبات يقول  ِ   ].١٠١﴾[يوسف: تـََوفَِّين ُمْسِلًما َوَأْحلِْقِين 

 .إن الثبات على اإلميان واهلداية بل واإلسالم بيد هللا وحده وال عاصم من أمره إال من رحم  

هللا عــز وجــل مغفــرة الــذنوب إن أكثر دعاء املؤمنني الذي ورد يف سورة (آل عمران) يطلب مــن  -

الَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبـَّنَــا ِإنـَّنَــا َآَمنَّــا فَــاْغِفْر لَنَــا ُذنُوبـَنَــا والنجاة من النار واخلوف من اخلزي يوم القيامة ﴿

ـــا ذُ ]، ﴿١٦﴾[آل عمـــران: َوِقنَـــا َعـــَذاَب النَّـــارِ  ـــا اْغِفـــْر لََن ـــْوَهلُْم ِإالَّ َأْن قَـــاُلوا رَبـََّن ـــا َوَمـــا َكـــاَن قـَ نُوبـََن

ــْوِم اْلَكــاِفرِينَ  ــى اْلَق ــَداَمَنا َواْنُصــْرَ َعَل ــْت َأْق ــِرَ َوثـَبِّ َنا ِيف َأْم ــا ]، ﴿١٤٧﴾[آل عمــران: َوِإْســَرافـَ رَبـََّن

ْعنَــا ُمنَــ١٩٢ِإنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر فـََقْد َأْخَزيْـَتُه َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصــاٍر ( ً يـُنَــاِدي ) رَبـَّنَــا إِنـَّنَــا مسَِ اِد

                                                             
  )٢٦٤٣برقم:  ٢٠٣٦/ ٤) ومسلم (٦٥٩٤برقم:  ١٢٢/ ٨) صحيح: البخاري (١(



 
  - ٣٩١  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

) ١٩٣َنــا َمــَع اْألَبْـــَراِر (ِلْإلِميَاِن َأْن َآِمُنوا ِبَربُِّكْم َفَآَمنَّا رَبـََّنا فَاْغِفْر َلَنا ُذنُوبـََنا وََكفِّْر َعنَّــا َســيَِّئاتَِنا َوتـََوفـَّ 

ــِة  ــْوَم اْلِقَياَم َنا َعَلــى ُرُســِلَك َوَال ُختْــِزَ يـَ ــا َمــا َوَعــْدتـَ ﴾[آل عمــران: ِإنَّــَك َال ُختِْلــُف اْلِميَعــادرَبـََّنــا َوَآتَِن

مــن ١٩٤-١٩٢ ]، واخلزي هــو الفضــيحة وهتــك الســرت وحــدوث مــا ال يتوقعــه العبــد، وكيــف 

العبــد مكــر هللا؟ وكيــف ال يفــزع مــن أعمــال الســوء الــيت اقرتفهــا وهــي معروضــة عليــه يــوم القيامــة 

نَــُه َأَمــًدا يـَْوَم َجتُِد ُكلُّ نـَْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخْريٍ ﴿ َهــا َوبـَيـْ نـَ ُحمَْضًرا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء تـََودُّ َلْو َأنَّ بـَيـْ

ْلِعَبادِ  ِ َُّ َرُءوٌف  َُّ نـَْفَسُه َوا  ].٣٠﴾[آل عمران: بَِعيًدا َوُحيَذِّرُُكُم ا

  إن سورة (آل عمران) تستهدف أن نعيش حالة من الوجل واحلذر واليقظة، واخلوف مــن اخلــزي

﴾[آل َفَمْن زُْحــزَِح َعــِن النَّــاِر َوُأْدِخــَل اْجلَنَّــَة فـََقــْد فَــازَ الذنوب ومن سقوط األقدام يف النار ﴿ ومن

َها]، ﴿١٨٥عمران:  ُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَنْـَقذَُكْم ِمنـْ  ].١٠٣﴾[آل عمران: وَُكنـْ

 

  يت ســورة (املؤ منــون) تســتهدف كيفيــة حتقيــق هــذه احلالــة مــن الوجــل واحلــذر يف تناســب بينهــا و

قامــة  وبــني ســورة (آل عمــران) يف إعــداد كــًال منهمــا للفئــة املؤمنــة الــيت محلــت التكليــف اإلهلــي 

ذن هللا تفاصيل هذا التناسب يف املنهج احلركــي للقــرآن يف  منهج هللا يف األرض.. كما سنعرض 

ساء) للعالقة بني سور (البقــرة وآل عمــران والنســاء) مــع ســور (احلــج واملؤمنــون مقدمة سورة (الن

  والنور).

 وشفقة بينما املنافق مجــع إســاءة وأمنًــا ً َوالَّــِذيَن يـُْؤتُــوَن َمــا ، قــال تعــاىل ﴿)١(إن املؤمن مجع إحسا

 ].٦٠﴾[املؤمنون: َآتـَْوا َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلةٌ 

 ذن هللا صفات ا ت سورة آل عمران، وهي كالتايل:واآلن نستعرض   ملتقني اليت جاءت يف آ

بة  مهما كانت املعصية. .١  املسارعة إىل مغفرة هللا أوًال واإل

 اإلنفاق يف السراء والضراء. .٢

 كظم الغيظ والعفو عن الناس واإلحسان إليهم. .٣
                                                             

  )٤٥ /١٩) تفسري الطربي، (١(



  - ٣٩٢  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

 القنوت "خشوع مع طول العبادة ودوامها". .٤

 االستعالء على الشهوات والغرائز. .٥

 ىل التفصــيل ونســأل هللا عــز وجــل أن يعيننــا علــى حتقيــق هــذه الصــفات، وأن نكــون مــن الــذين وإ

 يقولون فيعلمون، ويعملون فيخلصون، وخيلصون فيقبلون.. اللهم آمني.

بة إليه مهما كانت املعصية  الصفة األوىل: املسارعة إىل مغفرة هللا أوًال واإل

َوالَِّذيَن ِإَذا فـََعُلوا فَاِحَشــًة َأْو ]، ﴿١٣٣﴾[آل عمران: ِمْن رَبُِّكمْ  َوَسارُِعوا ِإَىل َمْغِفَرةٍ قال تعاىل ﴿ -

َُّ َوَملْ ُيِصرُّ  ْغَفُروا ِلُذنُوِِْم َوَمْن يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ ا ََّ َفاْستـَ ُفَسُهْم ذََكُروا ا وا َعَلى َمــا فـََعلُــوا َظَلُموا أَنـْ

  ].١٣٥﴾[آل عمران: َوُهْم يـَْعَلُمونَ 

إن النصــر علــى األعــداء هــو ثــواب الــدنيا، بينمــا املغفــرة هــي ثــواب اآلخــرة، ومــن ســأل هللا عــز  -

َنــا اْغِفــْر لَنَــا ُذنُوبـَنَــا وجل ثواب اآلخرة أعطاه هللا عز وجل ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة ﴿ رَبـَّ

َنا ِيف َأْمِرَ َوثـَبِّْت َأْقــَداَمَنا َواْنُصــْرَ َعلَــى  َيا ١٤٧اْلَقــْوِم اْلَكــاِفرِيَن (َوِإْسَرافـَ َُّ ثـَــَواَب الــدُّنـْ ُهُم ا َ ) فَــَآ

َُّ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ   ].١٤٨-١٤٧﴾[آل عمران: َوُحْسَن ثـََواِب اْآلَِخَرِة َوا

  ملغفــرة والنجــاة ت وترتيبهــا يف نظــر املــؤمن املغفــرة أوًال، فاجلهــاد أصــًال للفــوز  وهذه هي األولو

) ١٠َ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َهــْل َأُدلُُّكــْم َعلَــى ِجتَــارٍَة تـُْنِجــيُكْم ِمــْن َعــَذاٍب َألِــيٍم (ألليم ﴿من العذاب ا

ــٌر َلُكـــْم إِ  ـ ـــْم َخيـْ ــُكْم َذِلُك ُفِسـ ـــَواِلُكْم َوأَنـْ َْم ِ  َِّ ـــِبيِل ا ـــُدوَن ِيف َس َِّ َوَرُســـوِلِه َوُجتَاِه ِ ـــوَن  ـــُتْم تـُْؤِمُن ْن ُكنـْ

) يـَْغِفــْر َلُكــْم ُذنُــوَبُكْم َويُــْدِخْلُكْم َجنَّــاٍت َجتْــِري ِمــْن َحتِْتَهــا اْألَنْـَهــاُر َوَمَســاِكَن َطيَِّبــًة ِيف ١١َن (تـَْعَلُمــو 

ــــِر ١٢َجنَّــــاِت َعــــْدٍن َذلِــــَك اْلَفــــْوُز اْلَعِظــــيُم ( ــٌب َوَبشِّ ــــْتٌح َقرِيــ َِّ َوفـَ ــَن ا ــٌر ِمــ ) َوُأْخــــَرى حتُِبُّونـََهــــا َنْصــ

 ].١٣-١٠﴾[الصف: اْلُمْؤِمِننيَ 

  واملغفرة ليست استحقاق للعبد، بــل اســتجداء مــن هللا عــز وجــل وتــذلل إليــه وإن شــاء غفــر وإن

ــذب ﴿ ــــ ــ ـــاء عــ ــ ــ ــ ـــُز شـ ــ ــ ـــ ـــَت اْلَعزِي ــــ ــ ـــَك َأنْـ ــــ ــ ــــْم فَِإنـَّ ــــ ُــ ــــْر َهل ــ ــ ــ ْغِف ــــاُدَك َوِإْن تـَ ــــ ــ ـــِإنـَُّهْم ِعَب ــــ ــ ــذِّبْـُهْم فَـ ــ ــ ــــ َع ِإْن تـُ

 ].١١٨﴾[املائدة:اْحلَِكيمُ 



 
  - ٣٩٣  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 اق إليها، فاللحظة القادمة قد تكــون رؤيــة ملــك املــوت! وبغتــة واملغفرة حتتاج مسارعة وفرار وسب

ْبــِل َأْن ينقضــي األجــل.. فالبــد مــن التشــمري واملبــادرة إليهــا ﴿ َوأَنِيبُــوا ِإَىل رَبُِّكــْم َوَأْســِلُموا لَــُه ِمــْن قـَ

 ].٥٤﴾[الزمر: َْتَِيُكُم اْلَعَذاُب مثَُّ َال تـُْنَصُرونَ 

 نني.. ولكــن هللا عــز وجــل يعلــم ضــعف الــنفس البشــرية ومتلــك إن املتقــني يف أعلــى مراتــب املــؤم

النـــزوة احليوانيـــة مـــن هـــذه الـــنفس.. فقـــد يقـــع املتقـــون يف الفاحشـــة!! الفاحشـــة أبشـــع الـــذنوب 

وأقبحها.. أهلذا احلــد؟!.. نعــم أعلــى مراتــب املــؤمنني يقــع يف أســفل درك املــذنبني.. ولكــن ســرعة 

ســتغفرين هــي عالمــة صــحة تقــواه.. وقــوة إميانــه.. وصــدق أنــني التــائبني وبكــاء املنيبــني وحنيــب امل

حبــه لربــه.. ويقينــه أنــه واســع املغفــرة.. كتــب علــى نفســه الرمحــة.. ســيأخذ بيــده قبــل أن تســقط 

ــؤمن  ـــد املـ ــة.. إن العب ــر اقرتافـــه هـــذه الفاحشـ ــزل قدمـــه علـــى إثـ ــياطني لتِـ ــل أن تســـتهويه الشـ وقبـ

م أن عفــو ربــه أوســع مــن ذنوبــه ومــن الصــادق مهمــا ارتكــب مــن غــدرات أو فجــرات فهــو يعلــ

ــا ﴿ ــا بذنبــه.. متــذلًال منيًب ب ربــه مقــًرا معرتًف ــه يلــوذ مســرًعا إىل  َــا املســلمني.. إن َوظَــنَّ َداُووُد َأمنَّ

َب ( َ ـــا َوَأ ـــرَّ رَاِكًع ــتَـْغَفَر رَبَّـــُه َوَخ ـــى ٢٤فـَتَـنَّـــاُه فَاْسـ َ َلُزْلَف ـــَد ـــُه ِعْن ـــَك َوِإنَّ َل ـــُه َذِل ـــْرَ َل َوُحْســـَن ) فـََغَف

م عــدم اإلصــرار علــى الــذنب أي ال يســتمرون ٢٥-٢٤﴾[ص: َمــَآبٍ  ].. إن املتقــني مــن صــفا

عليــه ويبقــوا عليــه، مــا إن حــدث ووقــع يف املعصــية يتــوب إىل ربــه ويســتغفره يف احلــال ولــيس بعــد 

فاســتغفر هللا  أن رجًال أذنــب: «(ملسو هيلع هللا ىلص)قليل (يتوب من قريب) ويف احلديث الشريف، يقول النيب 

مث أذنب فاستغفر هللا، مث أذنب فاستغفر، مث أذنب فاستغفر، فقال هللا تعــاىل: علــم عبــدي أن لــه 

لذنب، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء خذ   .)١(»رً يغفر الذنب و

فاحشــة: "حــني يظلــم نفســه املــؤمن. حــني  واويقول الشيخ سيد قطب حــول توبــة املتقــني إذا ارتكبــ 

فاحشة.. املعصية الكبــرية متناهيــة القــبح.. وحســبه أن شــعلة اإلميــان مــا تــزال يف روحــه مل يرتكب ال

ــه  تنطفــئ، وأن نــداوة اإلميــان مــا تــزال يف قلبــه مل جتــف، وأن صــلته  مــا تــزال حيــة مل تــذبل، وأن

يعــرف أنــه عبــد خيطــئ وأن لــه رً يغفــر.. وإذن فمــا يــزال هــذا املخلــوق الضــعيف اخلــاطئ املــذنب 

لعــروة مل ينقطــع بــه احلبــل، فليعثــر مــا شــاء خب ري.. إنه سائر يف الدرب مل ينقطع به الطريق، ممســك 
                                                             

  )٢٧٥٨)، ومسلم (٧٥٠٧) متفق عليه البخاري (١(



  - ٣٩٤  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

له ضعفه أن يعثر. فهو واصل يف النهاية مادامت الشعلة معه، واحلبل يف يده. مادام يــذكر هللا وال 

لعبودية له وال يتبجح مبعصيته"  .)١(ينساه، ويستغفره ويقر 

أل  سحارفضل االستغفار 

ْغِفرِيَن   م اختيارهم وقت السحر يف آخر الليل ﴿َواْلُمْســتـَ ومن صفات املتقني يف طلبهم مغفرة ذنو

ــَحاِر﴾[آل عمــــران:  ْألَْسـ ــماء الــــدنيا، فثبــــت يف ١٧ِ ــز وجــــل إىل السـ ]، ألنـــه وقــــت نــــزول هللا عـ

كــل ليلــة إىل الســماء الــدنيا حــني   ينــزل هللا تبــارك وتعــاىل يف«قال:  (ملسو هيلع هللا ىلص)الصحيحني أن رسول هللا 

يبقــى ثلــث الليــل األخــر فيقــول: هــل مــن ســائل فأعطيــه؟ هــل مــن داع فاســتجيب لــه؟ هــل مــن 

ــر رســول هللا )٢(»مســتغفر فــأغفر لــه؟ ــل قــد أوت ، ويف الصــحيحني عــن عائشــة قالــت: مــن ُكــلَّ اللي

ــن عمــر يصــلي مـــن  ، مــن أولــه وأوســطه وآخــره، فـــانتهى وتِــره إىل الســحر،(ملسو هيلع هللا ىلص) وكــان عبـــد هللا ب

فــع، هــل جــاء الســحر؟ فــإذا قــال: نعــم، أقبــل علــى الــدعاء واالســتغفار حــىت  الليــل، مث يقــول:  

  يصبح. رواه ابن أيب حامت.

 نفاق يف السراء والضراءالصفة الثانية: اال

يف ســبيل  نفــاق يف ســبيل هللا واجلهــاد يف ســبيل هللا واضــحة، فــال يبــذل نفســهوالعالقة بــني اال

هللا من خبل مباله، واألنفس أحضرت الشح أي البخل واحلرص، ومــن أراد أن يعــرض نفســه علــى ربــه 

ــل وينفــق يف كــل حــال يف الســعة والضــيق  ليقبلهــا يف ســبيله، البــد أن يتحــرر مــن الشــح واحلــرص، ب

ــران:  ـــرَّاِء﴾[آل عمـ ــرَّاِء َوالضَّ ـــوَن ِيف السَّـ ــِذيَن يـُْنِفُق ــراء: ] والســـراء: ا١٣٠﴿الـَّ ــاء، والضـ لســـعة والرخـ

ْنِفُقوا مِ  َناُلوا اْلِربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ِممَّا حتُِبُّوَن َوَما تـُ ْن العسر والضيق.. بل إن املتقني ينفقون مما حيبون ﴿َلْن تـَ

ََّ بِِه َعِليٌم﴾[آل عمران:  اء حــ]، فهذا أبو طلحة األنصاري كان أحب أمواله إليــه بريُ ٩٢َشْيٍء َفِإنَّ ا

كانــت مســتقبلة املســجد، فلمــا مســع (لــن تنــالوا الــرب حــىت تنفقــوا ممــا حتبــون) قــال:  رســول هللا إن و 

، أرجــو برهــا وُذخرهــا عنــد هللا تعــاىل، فضــعها  رســول هللا  ــا صــدقة  أحــب أمــوال إيلَّ بــري جــاُء، وأ

ذاك مــال رابــح، وقــد مسعــُت، وأ أرى  َبخ بَــخ، ذاك مــاُل رابــح،: «(ملسو هيلع هللا ىلص)حيث أراك هللا. فقال النيب 
                                                             

  ٤٧٦/ ١) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ص١(
  )٢١٠/ ١فتح)، ومسلم ( ٢٦، ٢٥/ ٣) صحيح البخاري (٢(



 
  - ٣٩٥  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــو طلحــة: أفعــُل  رســول هللا. فقســمها أبــو طلحــة يف أقاربــه وبــين ». أن جتعلهــا يف األقــربني فقــال أب

  .)١(عمه

  إن شــهوة املــال مــن أقــوى الشــهوات الــيت حببــت إىل النــاس، وهــي مــن الفطــرة اجلبليــة ﴿َوحتُِبُّــوَن

ولن ينطلق للجهاد إال مــن ختلــص مــن القيــود واألغــالل لــتخلص ]، ٢٠اْلَماَل ُحبا َمجا﴾[الفجر: 

نفسه  عز وجل وحترر من حظوظها، والدافع على ذلك هو دافع التقــوى وهــو دافــع أقــوى مــن 

  شهوة حب املال وشح األنفس.

 الصفة الثالثة: كظم الغيظ والعفو عن الناس واإلحسان إليهم

عـــن أكثـــر مـــن يـــدخل النـــاس اجلنـــة فقـــال:  )(ملسو هيلع هللا ىلصقـــال: ســـئل رســـول هللا  عـــن أيب هريـــرة 

  .)٢(»تقوى هللا وحسن اخللق«

وال يزال املتقون ينتصرون على أنفسهم قبل مواجهة العــدو يف امليــدان، وال يزالــون يتطهــرون 

لتطهـــر مـــن الـــذنوب، مث التطهـــر مـــن حـــب الـــنفس يف املـــال  ـــا  مـــن حظـــوظ الـــنفس وأهوائهـــا ورغبا

م البشـــرية حبـــبس غـــيظهم والـــتخلص مـــن رب قـــة احلـــرص وقيـــد الشـــح، واآلن ينتصـــرون علـــى انفعـــاال

ــم إذا  ثــر، وقيــل الغــيظ: أشــد الغضــب يعــين: أ والكــاظمني الغــيظ، الكــاظم معنــاه: املنــع مــع أمل و

روا وحبسوا غيظهم، وهو أشد ما يكون على اإلنســان أن حيــبس غيظــه كــأن أحــًدا يصــرعا  اغضبوا و

والصــرع معنــاه  -مــن يـَُعــدُّون الْصــرَعَة فــيكم؟ قــالوا الــذي ال يصــرع: «(ملسو هيلع هللا ىلص)ل النــيب صــرًعا، وهلــذا قــا

  .)٣(»قال: إن الصرعة من ميلك نفسه عند الغضب -الطرح

رت إال صــاحب قــوة روحيــة منبثقــة مــن التطلــع إىل أفــق أعلــى وأوســع  فــال ميلــك نفســه إذا 

  ي: التقوى.من أفاق الذات، وهذه القوة الروحية ه

وكظم الغيظ هو الدرجة األوىل يف االنتصار على النفس وقهرها لتملك زمامهــا، والدرجــة الثانيــة  -

ــِن النَّــاسِ هــي: العفــو لقولــه تعــاىل ﴿ ــاِفَني َع ﴾، والعفــو: هــو الصــفح مــع تــرك املؤاخــذة علــى َواْلَع
                                                             

  ) عن أنس بن مالك١٢٤٦٥) رواه أمحد يف مسنده (١(
  ٢٦٤٢) حسن: رواه الرتمذي وابن حبان يف صحيحه، كما يف صحيح الرتغيب والرتهيب رقم: ٢(
  )٤٧٧٩) وأبو داود (٢٦٠٨) صحيح: رواه مسلم (٣(
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ــــابلوا  ــــيهم أحـــــد قـ ـــاء إلـ ـــذين إذا أســ ــ ـــىن: ال ــــذنب، واملعــ ــــاءتهاملـ ـــو ﴿ إسـ ـــذِ لعفــ ـــْر  ُخــ ــ اْلَعْفـــــَو َوْأُم

ْلُعْرفِ  ]، فقــد يكظــم العبــد غيظــه وال يــزال يف قلبــه حقــد أو ضــغينة فيــأيت ١٩٩﴾[األعــراف: ِ

العفو ينظف ويطهر القلب من احلقد والضــغينة، وال يطلــع علــى ذلــك إال هللا عــز وجــل.. لــذلك 

  ائرهم.ال يعفو عن املسيء إال املتقني الذين يراقبون هللا عز وجل يف ضمائرهم وسر 

ـــبُّ  َُّ حيُِ إلحســـان لقولـــه تعـــاىل ﴿َوا يت الدرجـــة الثالثـــة واألرقـــى وهـــي: مقابلـــة اإلســـاءة  مث 

ــد  يب االنتقــــاص منهــــا والنقــ ــا مــــن ذرات كــــرب  ــا فيهــ ــي إلــــيهم والــــنفس ومــ اْلُمْحِســــِنَني﴾ فهــــؤالء أســ

أســقطوا حقهــم عــن  والتجريح، وخاصة أمام الناس فقهروا أنفسهم وانتصروا عليها وكظموا غيظهم مث

إلحســـان والفضـــل وال يقـــوى علــى ذلـــك إال املتقـــني احملســـنني  املؤاخــذة والعتـــاب مث قـــابلوا املســيء 

َُّ حيُِبُّ اْلُمْحِسِنَني﴾[آل عمران:   ].١٣٤ابتغاء حمبة هللا عز وجل ﴿َوا

  الصفة الرابعة: القنوت: "خشوع مع طول العبادة ودوامها"

  َــاِبرِين ــــ ـــاىل ﴿الصَّـ ـــ ــال تعـ ــ ــــَحارِ  قـــ ــ ْألَْسـ ِ ـــتَـْغِفرِيَن  ـــ ــَني َواْلُمْسـ ــــ ــــانِِتَني َواْلُمْنِفِقـ ــ ـــاِدِقَني َواْلَقـ ــ ــ ﴾[آل َوالصَّ

]، والقنوت كما ذكــر يف تعريفــه يف مقدمــة الســورة هــو: "اخلشــوع يف العبــادة مــع طوهلــا ١٧عمران:

ــــُجِدي ـــِيت ِلَربِّــــِك َواْس ــــْرَميُ اقْـنُـ ـــواه" ﴿َ َم ــا ســ ـــبحانه عمــ ــــه سـ ــتغال ب ـــا واالشــ ـــي َمـــــَع  ودوامهـ َوارَْكِعـ

] وقال تعاىل: ﴿َحاِفُظوا َعلَــى الصَّــَلَواِت َوالصَّــالِة اْلُوْســَطى َوُقوُمــوا َِِّ ٤٣الرَّاِكِعَني﴾[آل عمران: 

ــوا عــن ٢٣٨قَــانِِتَني﴾[البقرة:  لســكوت و ]. أي: خاشــعني، وهلــذا ملــا نزلــت هــذه اآليــة أمــروا 

  الكالم.

والذل، والســكون، قــال تعــاىل ﴿َوَخَشــَعِت اْألَْصــَواُت  "واخلشوع" يف أصل اللغة: االخنفاض،

] أي ســكنت، وذلــت، وخضــعت، لــذا فاخلشــوع: قيــام القلــب بــني يــدي الــرب ١٠٨ِللرَّْمحَِن﴾[طه: 

خلضوع والذل، وقيل: اخلشوع: مخود نريان الشهوة. وسكون دخان الصــدور وإشــراق نــور التعظــيم 

، وقال تعاىل ﴿قَــْد َأفْـلَــَح اْلُمْؤِمنُــوَن )١"(لقلوب لعالم الغيوبيف القلب، وقال اجلنيد: "اخلشوع تذلل ا

]، وهذه أول صفات املؤمنني أصحاب مهمة ٢-١) الَِّذيَن ُهْم ِيف َصَالِِْم َخاِشُعوَن﴾[املؤمنون: ١(

                                                             
ذيب مدارج السالكني، ابن قيم، ص١(  (٢٤٣  
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َِّ َحــقَّ  ــا ســورة احلــج ﴿ َوَجاِهــُدوا ِيف ا ِجَهــاِدِه  قيادة البشرية مبــنهج هللا، تلــك املهمــة الــيت اختتمــت 

ــَراِهيَم ُهــَو َمسَّــاُكُم اْلُمْســِلمِ  ْبــُل ُهَو اْجتَـَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الــدِّيِن ِمــْن َحــَرٍج ِملَّــَة أَبِــيُكْم ِإبـْ َني ِمــْن قـَ

لتبــدأ ســورة ]... ٧٨َوِيف َهــَذا لَِيُكــوَن الرَُّســوُل َشــِهيًدا َعَلــْيُكْم َوَتُكونُــوا ُشــَهَداَء َعَلــى النَّــاِس﴾[احلج: 

(املؤمنون) بصفات املتقني وأوهلا: اخلشوع يف الصالة.. وهذا هو األول يف معىن "القــانتني"، والطــرف 

الثاين: هو طول العبادة ودوامها، ويف وصف املؤمنني من أهل الكتاب قــال تعــاىل ﴿لَْيُســوا َســَواًء ِمــْن 

 َِّ ِت ا َ لُــوَن َآ َء اللَّْيــِل َوُهــْم َيْســُجُدوَن﴾[آل عمــران: َأْهِل اْلِكَتاِب ُأمَّــٌة قَاِئَمــٌة يـَتـْ َ ]، واختــتم ١١٣ َآ

ْلُمتَِّقـــَني﴾[آل عمـــران:  ِ َُّ َعِلـــيٌم  َء ١١٥وصـــفهم بقولـــه تعـــاىل ﴿َوا َ َِّ َآ ِت ا َ لُـــوَن َآ ]. وقولـــه ﴿يـَتـْ

م، فوصــفهم التهجــد، ويتلــون القــرآن  ويطيلــوناللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن﴾ أي: يقومون الليل،  يف صــلوا

لســجود وهــو أفضــل احلــاالت فجمعــت اآليــة أعلــى أوصــاف  ت هللا وهي أفضــل الــذكر، و بتالوة آ

ــل، وعـــن جــــابر  ــول هللا  القـــول والفعـ ــال: ســـئل رسـ ــال: (ملسو هيلع هللا ىلص)قـ ــالة أفضـــل؟ قـ ــول «: أي الصــ طــ

 أي طول القيام. )١(»القنوت

، قالــت: كــان ال يقــوم مــن الليــل حــىت تتفطــر قــدماه، فقلــت لــه: مل  (ملسو هيلع هللا ىلص)نــيب وعن عائشة 

خـــر؟ قـــال:  أفـــال أكـــون عبـــًدا «تصـــنع هـــذا  رســـول هللا وقـــد غفـــر لـــك مـــا تقـــدم مـــن ذنبـــك ومـــا 

  .)٢(»شكورًا

  الصفة اخلامسة: االستعالء على الشهوات والغرائز

ــَهَواِت  قــال تعــاىل ﴿ - ــاِطِري اْلُمَقْنَطــَرِة ِمــَن الــذََّهِب زُيِّــَن ِللنَّــاِس ُحــبُّ الشَّ ــَني َواْلَقَن ــَن النَِّســاِء َواْلَبِن ِم

ــَدُه حُ  َُّ ِعْن َيا َوا نـْ ــدُّ ــاِة ال ــاُع اْحلََي ــَك َمَت َــْرِث َذِل ــاِم َواْحل َع ــِل اْلُمَســوََّمِة َواْألَنـْ ــِة َواْخلَْي ــَآِب َواْلِفضَّ ْســُن اْلَم

  ].١٥-١٤﴾[آل عمران: َذِلُكْم ِللَِّذيَن اتـََّقْوا) ُقْل َأُؤنـَبُِّئُكْم ِخبَْريٍ ِمْن ١٤(

ــدنيا"، وقــد مجعــت اآليــة األوىل أحــب شــهوات  والشــهوات هــي: "كــل مــا يلــذ مــن أمــور ال

األرض إىل نفس اإلنسان: النساء والبنــني واألمــوال واخليــل واألرض املخصــبة واألنعــام وهــي خالصــة 

احدة مجعت أحب شهوات األرض إىل النفس للرغائب األرضية كما يقول الشيخ سيد قطب: "أية و 
                                                             

  )١٦٥)، (٧٥٦) صحيح: رواه مسلم (١(
  )٢٨٢٠) ومسلم (٤٨٣٧/ ٨) صحيح: متفق عليه رواه البخاري (٢(



  - ٣٩٨  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

وهـــي خالصـــة الرغائـــب األرضـــية واللذائـــذ الطينيـــة، واآليـــة األخـــرى عرضـــت لذائـــذ أخـــرى يف العـــامل 

م اجلبليــة، (وزيــن للنــاس) تشــري إىل أن  لذائــذهماآلخر ولكن ملن؟ للذين اتقوا واســتعلوا علــى  ورغبــا

ن. ففي اإلنسان هذا امليل إىل هذه "الشــهوات"، الرتكيب الفطري تضمن هذا امليل، فهو حمبب ومزي

ن يف فطـــرة  وهــو جـــزء مــن تكوينـــه األصــلي كـــي تنمــو احليـــاة وتطــرد، ولكـــن الواقــع يشـــهد كــذلك 

ــامي،  ــذا اجلانــــب اآلخــــر هــــو جانــــب االســــتعداد للتســ ــل، هــ ــك امليــ اإلنســــان جانًبــــا آخــــر يــــوازن ذلــ

لــة هــذه الشــهوات، مــع التطلــع املســتمر واالستعداد لضبط النفس ووقفهــا عــن احلــد الســليم مــن مزاو 

ملــأل األعلــى والــدار اآلخــرة ورضــوان هللا..  إىل ترقية النفس ورفعها إىل األفق، وربط القلب البشــري 

  واالجتاه إىل هللا، وتقواه هو خيط الصعود والتسامي إىل تلك األشواق البعيدة.

ـــتقذرة وال كريهــــة. وال ــت مسـ ــتلذة، وليســ ــهوات مســــتحبة ومســ تعبــــري ال يــــدعو إىل فهــــي شــ

ــا ال تتعــداه وال تطغــي  استقذارها وكراهيتها، إمنا يدعو إىل معرفة طبيعتهــا وبواعثهــا، ووضــعها يف مكا

على ما هو أكرم يف احلياة وأعلى والتطلع إىل آفاق أخرى بعد أخذ الضروري مــن تلــك "الشــهوات" 

له فليتطلع إىل الســماء وال ينكــب يف غري استغراق وال إغراق!.. فمن أراد الذي هو خري من ذلك ك

حفـــت اجلنـــة «. ويف احلـــديث )١(علـــى األرض.. ويتطلـــع إىل متـــاع اآلخـــرة الـــذي ال ينالـــه إال املتقـــني"

لشــهوات ، واآلن بعــد االرتقــاء إىل صــفات املتقــني، نــذهب لنتعــرف علــى )٢(»ملكاره، وحفت النــار 

  نفوس وقلوب الفئة املؤمنة. هللا عز وجل السميع العليم مبدى حتقق هذه الصفات يف

 

ــَراَن َعَلـــى اْلَعـــاَلِمَني ( - ََّ اْصـــَطَفى َآَدَم َونُوًحـــا َوَآَل ِإبْــــَراِهيَم َوَآَل ِعْمـ ) ُذرِّيَّـــًة ٣٣قـــال تعـــاىل ﴿ِإنَّ ا

يــٌع َعِلــيٌم ( َُّ مسَِ ِإْذ قَالَــِت اْمــَرَأُة ِعْمــَراَن َربِّ ِإّينِ نَــَذْرُت لَــَك َمــا ِيف َبْطــِين ) ٣٤بـَْعُضَها ِمْن بـَْعٍض َوا

تَـَقبَّْل ِمينِّ ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم﴾[آل عمران:    ].٣٥-٣٣ُحمَرَّرًا فـَ

  اختتمت آية االصطفاء اليت ذكر فيها اصطفاء (آل عمران) بقوله: (وهللا مسيع علــيم) إشــارة إىل

م وصدورهم يعلمــه أن كل م ا يقوله هؤالء املصطفون يسمعه هللا عز وجل، وكل ما يدور يف قلو
                                                             

  ٣٧٥/ ١) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ص١(
  ، وهي رواية مسلم١٨٢/ ٤) حلية األولياء ٢(



 
  - ٣٩٩  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

م، ألن هللا يعلم ما كان وما يكون لو كان   هللا عز وجل بل يعلم ما سيفعلون وإن مل يكن يف قلو

 كيف يكون..

  (إنــك أنــت الســميع العلــيم) أي: الســميع واختتمت اآلية التالية هلا يف دعــاء امــرأة عمــران بقوهلــا

لســميع أفــاد مســع  لدعائي، العليم بنييت وقصدي من هذا الدعاء املستجيب له، فــاقرتان العلــيم 

 اإلدراك ومسع اإلجابة.

  مث جـــاءت أول آيـــة تصـــف التحضـــري لغـــزوة أحـــد بقولـــه تعـــاىل ﴿َوِإْذ َغـــَدْوَت ِمـــْن َأْهِلـــَك تـُبَــــوُِّئ

 َُّ يٌع َعِلــيٌم﴾[آل عمــران:  اْلُمْؤِمِنَني َمَقاِعَد ِلْلِقَتاِل َوا ]. ليــأيت اســم هللا (الســميع العلــيم) ١٢٣مسَِ

ــة  يف تــذييل اآليــة ليؤكــد لنــا: مســع هللا وعلمــه بكــل مــا كــان ومــا دار بــني املــؤمنني وهــم علــى أهب

املعركة، يستعدون خلوضها... فيقول الشيخ ســيد قطــب علــى هــذه اآليــة (وهللا مسيــع علــيم): " 

ه! و له من موقف، هللا شاهده! و هلا مــن رهبــة إذن ومــن روعــة حتــف له من مشهد، هللا حاضر 

، وهــو يســمع مــا تقولــه األلســنة  به، وختالط كل ما دار فيه من تشاور. والسرائر مكشــوفة فيــه 

مس به الضمائر...  ويعلم ما 

فا، وذلك يف حديث نفس حــاك يف صــدورهم وملا مهت طائفتان من األوس واخلزرج أن يضعُ 

بب رجــوع ثلــث اجلــيش مــع املنــافقني: مــن الــذي علــم مــا حــاك يف صــدورهم غــري الســميع العلــيم؟  بس

ت صــدورهم، والــذي مل يعلمــه إال أهلــه، حــني حــاك  كشف هللا عز وجل هــذا اهلــم املخبــوء يف مكنــو

ه، وصرفه عنهم، وأيدهم بواليته، فمضوا يف الصــف.. يكشــف هللا  يف صدورهم حلظة مث وقاهم هللا إ

ســميع العلــيم الســتعادة أحــداث املعركــة، مث لتصــوير خلجــات النفــوس، وإشــعار أهلهــا حضــور هللا ال

ت ضمائرهم كما قال هلم: "وهللا مسيــع علــيم" لتوكيــد هــذه احلقيقــة وتعميقهــا يف  معهم، وعلمه مبكنو

ضــعف، حسهم. مث لتعريفهم كيف كانت النجاة، وإشــعارهم عــون هللا وواليتــه ورعايتــه حــني يــدركهم ال

ويدب فيهم الفشل، ليعرفوا أين يتوجهــون حــني يستشــعرون شــيًئا مــن هــذا وأيــن يلتجئــون... (وعلــى 

 .)١( هللا فليتوكل املؤمنون)

                                                             
  .١/٤٦٨) يف ظالل القرآن ، سيد قطب ، ص ١(



  - ٤٠٠  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

لـــذلك فـــامسي (الســـميع العلـــيم) مهـــا االمســـني اللـــذين يـــدور عليهمـــا حمـــور الســـورة ومـــدارها.. فـــال  

طــالع الســميع العلــيم ومعرفتــه، وال تطهــري إال حاطــة الســميع العلــيم وعلمــه، وال  اصــطفاء إال 

  قبول للدعاء إال بسمعه وإجابته..

  ــر أحـــد مـــن املســـلمني، يظنـــون فيـــه الصـــالح والتقـــوى، يـــرون مستـــه ــد خيـــدعون يف مظهـ والنـــاس قـ

ويستمعون لعلمه وخطابته، يشاهدون قوته وشجاعته، يتأثرون بعبادته وأوراده.. ولكــن ال يعلمــون 

قلبه ونيته؟ وهل سريرته مثل عالنيته؟.. إن هللا عز وجــل الســميع ما حييك يف صدره، وكيف حال 

ت الصــدر.. يعلــم الســر وأخفــى.. فــريى ويطلــع.. ويســمع  العلــيم يصــور خبــا الــنفس.. ومكنــو

ويعلم حقيقة كل عبد فينا.. وأين مقامه ودرجته بدقة ال نظري هلا، وال ظلم فيهــا ولــو مثقــال ذرة؟! 

َُّ َمــ َتِلَي ا َُّ َعِلــيٌم بِــَذاِت الصُّــُدوِر﴾[آل عمــران: ﴿َولِيَـبـْ َص َمــا ِيف قـُلُــوِبُكْم َوا ا ِيف ُصــُدورُِكْم َولِــُيَمحِّ

١٥٤.[ 

  ،لذلك فإذا كنا نتحدث يف سورة (آل عمران) على اصطفاء فئة مؤمنة لتقيم منهج هللا يف األرض

رتقــائهم لبلــوغ فــإن هللا عــز وجــل الســميع العلــيم هــو الــذي خيتــارهم بعنايــة فائقــة، ويع لــم وحيــيط 

ييــده.. وجيتــيب مــنهم مــن يعلــم  االستحقاق الــذي يريــده هــو ســبحانه وتعــاىل لينــزل علــيهم نصــره و

ــَذ ِمــْنُكْم  ــوا َويـَتَِّخ َُّ الَّــِذيَن َآَمُن صــدقة وطهــارة ســريرته لنيــل شــرف الشــهادة يف ســبيله ﴿َولِــيَـْعَلَم ا

َُّ الَّــِذيَن َجاَهــُدوا ِمــْنُكْم ]، ﴿َأْم َحِسبْـ ١٤٠ُشَهَداَء﴾[آل عمران:  ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْجلَنََّة َوَلمَّا يـَْعَلِم ا

 ].١٤٢َويـَْعَلَم الصَّاِبرِيَن﴾[آل عمران: 

  :وحول معىن اسم هللا (السميع) يقول ابن القيم يف نونيته 

ــا ــــ ـــــ ــــ ـــــمع مــ ــ ــ ـــ ــــرى ويســـــ ـــــ ــــ ــ ـــميع يـ ــــ ــ ــ ـــ ـــو الســـ ــ ــ ــ ــــ   وهـــ
  

 

ـــالنِ   ــ ــــ ـــ ــ ـــن إعـ ـــ ــــ ــ ــ ـــٍر ومـ ــ ــ ــ ــ ــــن ســــ ــ ــ ــ ــ ــون مـــ ــ ــ ـــ ــــ   يف الكــ
 

ـــ ــ ــــ ـــ ــ ـــــه مســ ـــ ــــ ــ ــ ــوت من ـــ ــــ ــ ــ ــل صـــ ـــ ــــ ــ ــ ــرولكـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ   ع حاضـ
 

 

نِ   ـــتو ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــــ ــالن مســـ ــ ــ ـــ ــــ ــــ ــ ـــ ــــ ــ ـــر واإلعــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ   فالســـ
 



 
  - ٤٠١  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ـــوات ال ـــ ــــ ــ ــ ـــع األصــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــه واســ ــ ــ ــ ــــ ـــــمع منــــــ ــ ـــ ــــ ــ   والســ
 

 

ـــداين  ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــــدها والــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــــه بعيــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــى عليـ ــ ــ ـــ ــــ ــــ ــ   خيفــــ
 

  ،ويشــرح الشــيخ الســعدي هــذه األبيــات لبيــان معــىن (الســميع) فيقــول: "املــدرك جلميــع األصــوات

لنسبة إىل مسعــه  ،  ســواءً سرها وعلنها، فال خيفى عليه شيء منها مهما خفت، بل مجيع األصوات 

كمــا أن بعيــدها والــداين ســواء فســمعه ســبحانه حاضــر عنــد كــل صــوت منهــا، ال تشــتبه عليــه، وال 

 .)١(خيتلط بعضها ببعض، وال يتميز بعضها عن بعض بوضوح أو خفاء"

 

عــن  يَعــُزبُ يقول د. دمحم راتب النابلسي يف شرحه اسم هللا (السميع): "هللا سبحانه وتعاىل مسيع ال  

اكه مسموع وإن خفي، فقد يكون حديث النفس للنفس، قد يكــون خــاطرة تــرُد علــى اخلــاطر، إدر 

َدى رَبَّــُه  َ أي شــيء خيفــى علــى النــاس ال خيفــى علــى هللا.. يســمعك إن جهــرت وإن أســررت ﴿ِإْذ 

مكانــك أن تنــادي ربــك، وأنــت ســاكت، وشــفتاك ملتصــقتان، وال ٣نِــَداًء َخِفيــا﴾[مرمي:  ]، أنــت 

ــذا النــداء، هــذا اإللــه جيــب أن تعبــده، خــواطرك مكشــوفة، دعــاؤك مســموع، طلبــك أحــد يعلــ م 

  مليبَّ، استغفارك جماب، توبتك مقبولة..

ا منها نذرها قال تعاىل ﴿َربِّ ِإّينِ َنَذْرُت َلَك َمــا   ن يتقبل ر وهذا الدعاء اخلاشع من امرأة عمرن 

تَـَقبَّْل ِمينِّ ِإنَّ  ــِميُع اْلَعِلــيُم﴾[آل عمــران: ِيف َبْطِين ُحمَرَّرًا فـَ ــا مناجــاة مــن يشــعر ٣٥َك َأنْــَت السَّ ]،. إ

أنه منفــرد بربــه، حيدثــه مبــا يف نفســه، ومبــا بــني يديــه، ويقــدم لــه مــا ميلــك تقــدميًا مباشــًرا لطيًفــا، وهــي 

ــم. حــال الــود والقــرب واملباشــرة،  احلال اليت يكون فيها هؤالء العبــاد املختــارون املصــطفون مــع ر

حيــدث قريبًــا ودوًدا  أنه ومناجاة من حيس  ،املناجاة بسيطة العبارة، اليت ال تكلف فيها وال تعقيدو 

ــرَِّجيِم﴾[آل عمــران:  ــُذَها بِــَك َوُذرِّيـَّتَـَهــا ِمــَن الشَّــْيَطاِن ال ــداء خفــي ٣٦مسيًعــا جميبًــا، ﴿َوِإّينِ ُأِعي ] ن

ها وذريتها مــن الشــيطان الــرجيم.. يسمعه السميع، من قلب خالص يعلمه العليم...... تعيذ وليد

 فكيف كانت إجابة السميع العليم؟
                                                             

  ١٦١) شرح أمساء هللا احلسىن، ابن قيم اجلوزية، ص١(



  - ٤٠٢  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

﴾[آل عمــران:  ً َحَســًنا وََكفََّلَهــا زََكــِرَّ َهــا نـَبَــا بَـتـَ َلَهــا رَبـَُّهــا بَِقبُــوٍل َحَســٍن َوأَنـْ َقبـَّ تـَ ] جــزاء ٣٧﴿فـَ

يب هريــرة، هذا اإلخالص الذي يعمر قلب األم، وهــذا التجــرد الكامــل يف النــذر.. ويف احلــديث عــن أ

ما من مولــود يولــد إال مســه الشــيطان حــني يولــد، فيســتهل صــارًخا مــن : «(ملسو هيلع هللا ىلص)قال: قال رسول هللا 

ه، إال مــرمي وابنهــا ــَك َوُذرِّيـَّتَـَهــا ِمــَن ». مســه إ مث يقــول أبــو هريــرة: اقــرؤوا إن شــئتم: ﴿َوِإّينِ ُأِعيــُذَها ِب

ــْيطَاِن نـَــْزٌغ َفاْســَتِعْذ ... وهذ)١(الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم﴾ َزَغنَّــَك ِمــَن الشَّ ه من إجابة السميع العليم، ﴿َوِإمَّــا يـَنـْ

ــِميُع اْلَعِليُم﴾[فصــلت:  ــَو السَّ َِّ ِإنَّــُه ُه ــا وعمــًال ٣٦ِ فًع ــا  ــا زكــر لتقتــبس منــه علًم ]، مث كفلهــا ر

 السميع العليم.صاحلًا، وهيأ هللا هلا من رزقه فيًضا من فيوضاته وهذه من إجابة 

 

  إن اإلخالص والصــدق والتجــرد والتقــوى ســٌر بــني العبــد وربــه، ال يعلمــه أحــد مــن البشــر، ولكــن

  يعلمه ويطلع عليه السميع العليم.

  مســي (الســميع العلــيم).. قــال تعــاىل لذلك فأمر قبول األعمــال الصــاحلة، وقبــول الــدعاء مــرتبط 

 َُّ ــُل ا َـــا يـَتَـَقبَّـ ـــدة:  ﴿ِإمنَّ ـــَن اْلُمتَِّقَني﴾[املائ ــه إمساعيـــل عليهمـــا ٢٧ِم ]، فهـــاهو ســـيد إبـــراهيم وابنـ

مـــا قبـــول  الســـالم يتوجهـــان إىل هللا الســـميع العلـــيم، ومهـــا يرفعـــان قواعـــد بنـــاء الكعبـــة يســـأال ر

ــُع إِبْـــَراِهيُم اْلَقَواِعــَد ِمـــَن اْلبَـْيــِت َوِإْمسَاِعيــُل رَبـَّنَــا تـََقبَّـــ ـــِميُع عملهمــا ﴿َوِإْذ يـَْرَف ْل ِمنَّــا ِإنـَّـَك أَنْــَت السَّ

 ].١٢٧اْلَعِليُم﴾[البقرة: 

  قال العلماء: السميع الذي وسع مسعه كل شيء، هو الــذي يســمع نــداء املضــطرين، وهــو الــذي

دى ربــه؟ يف بطــن احلــوت، واحلــوت يف عمــق البحــر  جييــب دعــاء احملتــاجني، فســيد يــونس أيــن 

ْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأْن َلْن نـَْقِدَر َعَلْيِه فـََناَدى ِيف الظُُّلَمــاِت َأْن َال ويف ظلمة الليل ﴿َوَذا النُّوِن إِ 

َناُه ِمَن اْلَغمِّ وََكــَذِلَك نـُْنِجــي ٨٧ِإلََه ِإالَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك ِإّينِ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمَني ( َنا لَُه َوَجنَّيـْ ) فَاْسَتَجبـْ

 ].٨٨-٨٧: اْلُمْؤِمِنَني﴾[األنبياء

                                                             
  )٢٢٤/ ١فتح) ومسلم ( ١٥٩/ ٨) صحيح: البخاري (١(



 
  - ٤٠٣  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

إذا تكلمــت يســمعك، إن حتركــت يــراك، يــراك حــني تقــوم، إن نطقــت أو ســكت يعلــم مــا يف نفســك 

ــِميُع اْلَعِليُم﴾[الشــعراء: ٢١٩) َوتـََقلَُّبَك ِيف السَّاِجِديَن (٢١٨﴿الَِّذي يـََراَك ِحَني تـَُقوُم ( ) ِإنَّــُه ُهــَو السَّ

٢٢٠-٢١٨.[ 

  اسطة، وال إىل شاهد.وال إىل و  ه،ال حتتاج إىل طلب ترفعه إلي

ــي ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــــال معــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــل حـــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ـــت يف كــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ   إذا كنــ
 

ـــىن  ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــل زادي أ يف غـ ــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــن محـ ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــ   فعــ
 

 

يقــول الــدكتور النابلســي: "إنــك كإنســان إن خاطبــك واحــٌد وخاطبــك آخــر تقــول لــه: انتظــر أ  -

إنســان واحــد.. لكــن خــالق الســموات واألرض لــو مخســة آالف مليــون إنســان اآلن دعــوه مًعــا 

  كل واحد منهم".  لسمع دعاء

من من ال يشغله شأن عن شأن! وال مسع عن مســع! وال تشــتبه عليــه األصــوات،  مــن ال  

ختلطه املسائل! وال ختتلف عليه اللغات!  من ال يربمه إحلاح امللحني! وال تضجره مسألة الســائلني، 

 أذقنا برد عفوك وحالوة مناجاتك.

شيء يف األرض ويف الســماء، يعلــم خائنــة األعــني فالسميع يسمع كل جنوى، وال خيفى عليه 

مكانــه أن ينظــر إىل جســد املــرأة لعلــه  وما ختفي الصدور.. خائنة األعني، كيف؟ أوضح مثل: طبيب 

العــالج، فلــو شــطحت عينــه إىل مكــان آخــر وال يســتطيع أحــد يف األرض أن يكشــف هــذه املخالفــة 

فــي الصــدور، عنــدما يعلــم أنــه مكشــوف أمــام هللا، لكن هللا وحده يكشفها، يعلم خائنة األعــني ومــا خت

  خواطره مكشوفة، مناجاة ضمريه مكشوفة، نياته مكشوفة عندئذ يستحي من هللا.

وقيــل: الســميع هــو الــذي يســمع دعوتــك عنــد االضــطرار، ويكشــف حمنتــك عنــد االفتقــار، 

  .)١(ويغفر زلتك عند االستغفار، ويقبل معذرتك عند االعتذار"

                                                             
  ٣٦٢) موسوعة أمساء هللا احلسىن، د. دمحم راتب النابلسي، اجلزء الثاين، ص١(



  - ٤٠٤  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

 ثعلبة كانت حتت أوس بن الصامت، وكان به ملم فأرادهــا فأبــت، فقــال هلــا: أنــت  وهذه خولة بنت

عليَّ كظهر أمي، مث ندم على ما قــال، وكــان الظهــار واإليــالء مــن طــالق أهــل اجلاهليــة، فقــال هلــا: 

، فقالــت: وهللا مــا ذاك طــالق، وأتــت رســول هللا   وعائشــة  (ملسو هيلع هللا ىلص)ما أظنك إال قــد حرمــت علــيَّ

تغسل شــق رأســه وقالــت  رســول هللا إن زوجــي أوس بــن الصــامت تــزوجين، وأ شــابة غنيــة ذات 

مال وأهل، حىت إذا أكل مايل، وأفىن شبايب، وتفرق أهلي، وكرب ســين، ظــاهر مــين وقــد نــدم، فهــل 

ه، فقــال رســول هللا   رســول هللا والــذي أنــزل : حرمــت عليــه، فقالــت: (ملسو هيلع هللا ىلص)من شيء جيمعــين وإ

: حرمــت (ملسو هيلع هللا ىلص)عليك الكتاب ما ذكــر طالقًــا وإنــه أبــو ولــدي وأحــب النــاس إيلَّ، فقــال رســول هللا 

إن يل صــبية صــغارًا : أشكو إىل هللا فاقيت وشدة حايل ووحديت، قد طالت صــحبيت، و تعليه، فقال

، وإذا قــال (ملسو هيلع هللا ىلص)علــت تراجــع رســول هللا ضــاعوا، وإن ضــممتهم إيلَّ جــاعوا، فج إن ضــممتهم إليــه

: "حرمــت عليــه"، فجعلــت ترفــع رأســها إىل الســماء وتقــول: اللهــم! إين أشــكو (ملسو هيلع هللا ىلص)هلا رسول هللا 

إليك، اللهم فأنزل على لسان نبيك، وكان هذا أول ظهار يف اإلسالم، فقامت عائشة تغسل شق 

، فقالت: انظر يف أمري جعلين هللا فداءك!  نــيب هللا! فقالــت عائشــة: أقصــري )(ملسو هيلع هللا ىلصرأسه اآلخر 

إذا نــزل عليــه أخــذه  (ملسو هيلع هللا ىلص)؟ وكــان رســول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)حــديثك وجمادلتــك، أمــا تــرين وجــه رســول هللا 

(صــلى هللا ه رســول هللا مثل الســبات، فلمــا قضــى الــوحي قــال هلــا: ادعــي زوجــك فدعتــه فــتال عليــ

َُّ َيْســَمُع َحتَاُورَُكَمــا إِ عليه وسلم) َِّ َوا َُّ قـَْوَل الَِّيت ُجتَاِدُلَك ِيف َزْوِجَها َوَتْشــَتِكي ِإَىل ا َع ا نَّ : ﴿َقْد مسَِ

ادلة:  يٌع َبِصٌري﴾[ا ََّ مسَِ   ].١ا

حيــة  (ملسو هيلع هللا ىلص)حتــاور رســول هللا قالت عائشة: تبارك الذي وســع مسعــه األصــوات كلهــا إن املــرأة  وأ يف 

ــْوَل الَّــِيت ُجتَاِدلُــَك ِيف َزْوِجَهــا البيت أمسع بعض كالمها، وخيفي علّي بعضه إذ أنزل هللا  َُّ قـَ ــَع ا ﴿قَــْد مسَِ

يٌع َبِصٌري﴾ ََّ مسَِ َُّ َيْسَمُع َحتَاُورَُكَما ِإنَّ ا َِّ َوا  .)١(َوَتْشَتِكي ِإَىل ا

  اليهـــودي جيـــادل كـــذً أ بكـــر  فنحـــاصوهــذا  ويقــول لـــه: وهللا  أ بكـــر مـــا بنـــا إىل هللا مـــن

حاجة من فقر، وإنه إلينــا لفقــري إمــا نتضــرع إليــه كمــا يتضــرع إلينــا وإ عنــه ألغنيــاء، ولــو كــان عنــا 

يًدا، فنحــاص ضــرَ شــدغنًيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم، فغضب أبو بكــر، فضــرب وجــه 

                                                             
ادلة عن موسوعة أمساء هللا١(    احلسىن، د. دمحم راتب النابلسي) تفسري البغوي، سورة ا



 
  - ٤٠٥  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

، وينكـــر قولتــه الـــيت قاهلــا أليب بكـــر، فـــأنزل هللا رًدا (ملسو هيلع هللا ىلص)اص يكــذب إىل رســـول هللا فــذهب فنحـــ

ََّ فَِقـــٌري َوَحنْـــُن َأْغِنيَـــاُء﴾[آل عمـــران:  ـــْوَل الَّـــِذيَن قَـــاُلوا ِإنَّ ا َُّ قـَ ـــَع ا وتصـــديًقا أليب بكـــر: ﴿لََقـــْد مسَِ

١( ]١٨١(.  

 

يزان هللا دقيق يدور مع حركة وزيــغ القلــب، وهــو ميــزان يتحــدد بــه أهليــة االصــطفاء، واســتحقاق م 

ت  ــواطن األمــور ومكنــو ــاىل العلــيم علــى ب طالعــه ســبحانه وتع ــزول النصــر مــن عدمــه، وذلــك  ن

ــك وأهلــك.. حقيقــة مــا يف  بنائ الصــدور.. يعلــم حقيقــة حــب الــدنيا يف قلبــك.. حقيقــة تعلقــك 

َُّ َعِلــيٌم بِــَذاِت الصُّــُدوِر﴾[آل قلبك من شهوا ت وعوالق وشوائب قد تقعدك عن إقامة دينــه ﴿َوا

  ].١٥٤عمران: 

  َُّ َِّ َوا حقيقة منزلة العبد ومرتبته عند هللا يستوفيها العبد مبقياس دقيق جــًدا ﴿ُهــْم َدرََجــاٌت ِعْنــَد ا

ىل ﴿َوِلُكــلٍّ َدرََجــاٌت ِممَّــا َعِمُلوا﴾[األنعــام: ]، كمــا قــال تعــا١٦٣َبِصــٌري ِمبَــا يـَْعَمُلــوَن﴾[آل عمــران: 

 ] أي: سيوفيهم أعماهلم، ال يظلمهم خريًا وال يزيدهم شًرا، بل جيازي كًال بعمله.١٣٢

 

]، والركـــون هـــو امليـــل ١١٣قـــال تعـــاىل ﴿َوَال تـَرَْكنُـــوا ِإَىل الَّـــِذيَن َظَلُمـــوا فـََتَمسَّـــُكُم النَّـــاُر﴾[هود:  -

حمل لنــار، قــال تعــاىل ﴿َلَقــْد القلــيب  بــة.. انظــر شــيء يســري مبيــل قلــيب يســتوجب عقــاب املــؤمنني 

ُعــوُه ِيف َســاَعِة اْلُعْســَرِة ِمــْن بـَْعــِد َمــا َُّ َعَلى النَّــِيبِّ َواْلُمَهــاِجرِيَن َواْألَْنَصــاِر الَّــِذيَن اتـَّبـَ َب ا َكــاَد َيزِيــُغ   َ

َب عَ  ُهْم مثَُّ َ ِــْم رَُءوٌف رَِحيٌم﴾[قـُُلوُب َفرِيٍق ِمنـْ ]، وهنــا جمــرد ميــل قلــوب ١١٧: التوبــةَلْيِهْم ِإنَُّه ِ

ملــا رأوا مــن  (ملسو هيلع هللا ىلص)إىل التخلــف عنــه  (ملسو هيلع هللا ىلص)بعــض الصــحابة الــذين خرجــوا للجهــاد مــع رســول هللا 

  بة والتوبة إىل هللا...مشقة وشدة يف غزوة تبوك، فاستدعى هذا امليل القليب لفريق منهم إىل اإل

وهذا حتذيٌر للمؤمنني من مواالة اليهود والنصارى وكــل أعــداء اإلســالم، ولــو جمــرد مــواالة قلبيــة،  -

ــاىل  ــرُّوا ِيف فيقـــول هللا تعـ ـــا َأَسـ ــى َم ــِبُحوا َعلَـ ـــِدِه فـَُيْصـ ــٍر ِمـــْن ِعْن ـــْتِح َأْو َأْمـ ْلَف ِ َِْيتَ  َُّ َأْن  ﴿فـََعَســـى ا

                                                             
  ) وإسناده جيد أو صحيح٨٣٠٠) رواه ابن أيب حامت والطربي (١(



  - ٤٠٦  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

ِدمِ  َ ].. جمــرد إســرارهم يف أنفســهم يظهــره هللا عــز وجــل يفضــحه ألنــه ٥٢َني﴾[املائــدة: َأنـُْفِســِهْم 

ألخــص للمــؤمنني املختــارين لقيــادة  ســبحانه علــيم بــذات الصــدور.. إنــه صــاحب ميــزان دقيــق و

َُّ َال  ــَهَداَء َوا ـــِذيَن َآَمُنــــوا َويـَتَِّخــــَذ ِمــــْنُكْم ُشــ َُّ الـَّ ــيَـْعَلَم ا ــنهج هللا ﴿َولِــ ـــاِلِمَني  البشــــرية مبــ حيُِــــبُّ الظـَّ

َُّ الَِّذيَن َآَمنُــوا َوَميَْحــَق اْلَكــاِفرِيَن (١٤٠( َص ا ُتْم َأْن تَــْدُخُلوا اْجلَنَّــَة َوَلمَّــا ١٤١) َولُِيَمحِّ ) َأْم َحِســبـْ

َُّ الَّـــِذيَن َجاَهـــُدوا ِمـــْنُكْم َويـَْعلَـــَم الصَّـــاِبرِيَن﴾[آل عمـــران:   ]، وقـــال تعـــاىل:١٤٢-١٤٠يـَْعلَـــِم ا

ـــوا َقـــاُلوا لَـــْو نـَْعَلـــمُ  َِّ َأِو اْدفـَُع ــِبيِل ا َعـــاَلْوا َقـــاتُِلوا ِيف َسـ ـُــْم تـَ ُقـــوا َوِقيـــَل َهل فـَ َ ــِذيَن  ْعَلَم الـَّ ـــيـَ ـــاًال ﴿َوِل  ِقَت

َِْفــواِهِهْم َمــا لَــْيَس ِيف قُـ  ميَاِن يـَُقولُــوَن  ُهْم ِلْإلِ ْعَناُكْم ُهْم ِلْلُكْفِر يـَْوَمِئٍذ َأقْـَرُب ِمنـْ َُّ َأْعلَــُم َالتـَّبـَ لُــوِِْم َوا

 ].١٦٧-١٦٦ِمبَا َيْكُتُموَن﴾[آل عمران: 



 

  ا يف غــزوة أحــد، فكانــت هــذه مثلمــا القــو  (ملسو هيلع هللا ىلص)مــا القــى الصــحابة يف جهــادهم مــع رســول هللا

الغـــزوة هـــي أعنـــف هـــزة للجماعـــة املســـلمة األوىل وهـــي متضـــي يف طريقهـــا إلقامـــة مـــنهج هللا يف 

األرض، فكانــت هزميــة (أحــد) صــدمة شــديدة للمســلمني، خاصــة بعــد نصــر هللا هلــم ببــدر وهــم 

لســالح،  ضــعاف قليــٌل غــري مــزودين بعــدة وال عتــاد إال اليســري علــى الكفــار الكثــرة املــدججني

حىت حسبوا أن النصر هو حليفهم يف أي مواجهة عسكرية مع معسكر الكفر والشــرك وأنــه هــو 

م ال ينتظرونــه! فحــدث  حملنــة واالبــتالء كــأ الســنة الكونيــة الثابتــة، حــىت وقعــت اهلزميــة ففوجئــوا 

  انقالب على األعقاب مل يكن منتظر.

 نية للفئــة إن هذا احلدث اجللل أكد على أن املعركة احلربي يئة ر ة هي حلقة يف سلسلة إعداد و

املؤمنـــة الـــيت ســـتتحمل أمانـــة قيـــام مـــنهج هللا يف األرض.. وأن هـــذه الفئـــة املؤمنـــة حتتـــاج للرتبيـــة 

حلوادث واملناسبات لتتمحص وتتطهر.. وترتقي وتنضج يف خضم املعارك فيظهر درجــة  العملية 

ا على املنهج ا حلق املبني وثبا لقومي الذي تتشــرف حبملــه البشــرية خاصــة إذا مــا كانــت متسكها 

مالغلبة والكرة عليها، كما يظهر درجة صفاء العقيدة يف  من أي غبش يف التصور نشأ عــن  قلو

ضعف االستعانة  أو عدم رد األمور إليه، ويظهر هلــم يف خضــم املعــارك درجــة التجــرد  عــز 



 
  - ٤٠٧  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

مــا يظهــر هلــم درجــة نقــاء الصــف مــن أي نفــاق أو وجل مــن أي مطمــع دنيــوي أو مغــنم مــادي، ك

 دخن ال ينكشف أو يتمايز إال يف الشدة واملواقف الصعبة يف أتون املعركة...

  كــل هــذا يظهــر الفئــة املؤمنــة نفســها، ينجلــي لكــل فــرد حقيقــة صــدقه مــن إدعائــه، وينكشــف لــه

ــذا احملــك العملــي.. وقبــل ظهــور كــل هــذا للمــؤمنني، يعلمــه  خبــا يف نفســه مــا كــان ليعلمهــا إال 

ــه  مــس ب وحيــيط بــه الســميع العلــيم الــذي يشــهد املعركــة فيســمع مــا تقولــه األلســنة، ويعلــم مــا 

 الضمائر، ويكشف ما تكن به الصدور من السرائر وخلجات النفس وخبا القلوب.

 

يــوم الســبت  (ملسو هيلع هللا ىلص)ل يصــف لنــا د. منــري الغضــبان حلظــة االنقــالب علــى األعقــاب: "خــرج الرســو  -

السابع من شوال يف السنة الثالثة من اهلجرة يف ألف من أصحابه، فلما صار بــني املدينــة وأحــد، 

انعـــزل رأس النفـــاق: عبـــد هللا بـــن أيب بـــن ســـلول بنحـــو ثلـــث اجلـــيش عائـــًدا إىل املدينـــة فكانـــت 

طـــوة يف املعركـــة بعـــدما كـــادت أول خ املفاجـــأة األوىل، ممـــا أحـــدثت رجـــة يف الصـــف املســـلم مـــن

طائفتان ومها بنو حارثــة وبنــو ســلمة أن تفشــال وتضــعفا، مث مضــى النــاس والتقــى الصــفان ودارت 

رحى احلرب الزبون، وظل اجليش اإلسالمي الصغري (سبعمائة مقاتل) مسيطًرا على املوقف كلــه، 

 ألــف مســلم ال بضــع حىت خارت عزائم أبطال املشركني كأن ثالثة آالف مشرك يواجهون ثالثــني

ــُة أول النهــار  مئــات قالئــل، وظهــر املســلمون يف أعلــى صــور الشــجاعة واليقــني،" فكانــت الَدوَل

للمسلمني على الكفار وصدق هللا وعده وأنزل نصره علــى املســلمني وســقطت رايــة الكفــر علــى 

زم أعداء هللا وولوا مدبرين.   األرض، وا

(صــلى هللا افهم، تركوا مراكزهم اليت أمرهم رســول هللا فلما رأى الرماة هزمية املشركني وانكش

أال يربحوها.. وقالوا:  قوم: الغنيمة! فذكرهم أمريهم عبد هللا بن جبــري عهــد رســول هللا  عليه وسلم)

فلم يسمعوا، وظنوا أن ليس للمشركني رجعة! فذهبوا يف طلب الغنيمــة، وأخلــوا الثغــر! عندئــذ  (ملسو هيلع هللا ىلص)

خالد بن الوليد، فوجدوا الثغــر خاليًــا فــاحتلوه مــن خلــف ظهــور املســلمني وقتلــوا عبــد هللا بــن  أدركها

جبـــري ومثلـــوا بـــه أقـــبح املثُـــل.. فأقبـــل املنهزمـــون مـــن املشـــركني حـــني رأوا خالـــًدا والفرســـان قـــد علـــوا 

م.  املسلمني فأحاطوا 



  - ٤٠٨  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

ــ رج يف الصــف، واســتوىل وانقلبــت املعركــة، فــدارت الــدائرة علــى املســلمني ووقــع اهلــرج وامل

االضــطراب والــذعر، هلــول املفاجــأة الــيت مل يتوقعهــا أحــد.. وكثــر القتــل واستشــهد مــن املســلمني مــن  

.. وقــد كانــت أحــرج ســاعة يف حيــاة (ملسو هيلع هللا ىلص)كتــب هللا لــه الشــهادة.. وخلــص املشــركون إىل رســول هللا 

حلجــارة حــىت  ملسو هيلع هللا ىلص)(فجرح وجهه الشريف  (ملسو هيلع هللا ىلص)رسول هللا  عية، ورماه املشــركون  وكسرت سنته الر

ــا املســلمني.  وقع جلنبه، وسقط يف حفرة من احلفر حفرها أبو عامر الفاسق قد قام بتغطيتها! يكيــد 

ــو وأمـــي  يب هـ ـــه  ــق املغفـــر يف وجنت ــن حلـ ــان مـ .. يف وســـط هـــذا اهلـــول احملـــيط (ملسو هيلع هللا ىلص)وغاصـــت حلقتـ

ــارت  ملســلمني صــاح صــائح: أن حممــًدا قتــل.. فكانــت الطامــة الــيت هــدت مــا بقــي مــن قــواهم.. وا

م مهــزومني هزميــة نكــرة.. وتوقــف مــن توقــف مــنهم عــن القتــال مث  الروح املعنوية.. فانقلبوا على أعقا

سلحته مستكيًنا.. وذلك من أثر مساع نبأ اغتيال الرسول القائد    .)(ملسو هيلع هللا ىلصألقى 

  تباين موقف املسلمني بني الثبات والفرار

اهد يف هذه اللحظات العصيبة بني الثبات والفــرار إىل منــاذج كانــت أثبــت  - متايز الصف املؤمن ا

ا احملنة من األعماق حىت تولت يوم الزحف كالتايل:   من جبل أحد ومناذج هز

م ال .١ ــة ال يكـــاد فريـــق جاهـــد وصـــرب، أرادوا اآلخـــرة فســـكن هللا يف قلـــو ســـكينة واألمـــن إىل درجـ

﴿مثَُّ أَنْـــَزَل َعَلــْيُكْم يصدقها العقل حيث بلغهم النعاس يف قلــب املعركــة، وهــذا شــأن أهــل الثبــات 

]، كمــا روى البخــاري عــن أيب ١٥٤ِمْن بـَْعِد اْلَغمِّ َأَمَنًة نـَُعاًسا يـَْغَشى َطائَِفًة ِمــْنُكْم﴾[آل عمــران: 

 يف مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه. طلحة قال: غشينا النعاس وحنن

فريـــق وصـــل بـــه الضـــعف والـــوهن إىل عـــودة النفســـية اجلاهليـــة لديـــه ودخـــل اخللـــل إىل تصـــوراته  .٢

ــَر اْحلَــقِّ ظَــنَّ اْجلَاِهِليَّــِة يـَُقولُــوَن َهــ َِّ َغيـْ ِ ُهْم أَنـُْفُســُهْم َيظُنُّــوَن  لََنــا ِمــَن ْل العقيديــة ﴿َوطَائَِفــٌة قَــْد َأَمهَّــتـْ

] وهــؤالء مل يكــن مههــم إال أنفســهم مل يغشــاهم النعــاس مــن ١٥٤اْألَْمِر ِمْن َشْيٍء﴾[آل عمــران: 

د وأهلــه! وهــذا شــأن أهــل الشــك...  شــدة القلــق واخلــوف واالرتبــاك واعتقــدوا أن اإلســالم قــد 

فــر مــن وهذه الطائفــة أخــذت طريــق الفــرار وتركــت ســاحة القتــال، وهــي ال تــدري مــاذا وراءهــا. و 

هــذه الطائفــة الــبعض إىل املدينــة حــىت دخلهــا، وانطلــق بعضــهم إىل فــوق اجلبــل ﴿ِإنَّ الَّــِذيَن تـََولَّــْوا 



 
  - ٤٠٩  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

هُ  ُ َعــنـْ َّ ــا ا ــبـَْعِض َمــا َكَســُبوا َوَلَقــْد َعَف ــْيطَاُن ِب َــا اْســتَـَزهلَُُّم الشَّ ــْوَم اْلتَـَقــى اْجلَْمَعــاِن ِإمنَّ ََّ ِمــْنُكْم يـَ ْم ِإنَّ ا

 .. ولقد عفا هللا عنهم لشدة اهلول الذي ال قوة.].١٥٥يٌم﴾[آل عمران: َغُفوٌر َحلِ 

ملشــركني ولكنــه يف شــدة االرتبــاك والفوضــى ال يــدرون أيــن يتوجهــون، فلــم  .٣ فريــق رجــع فــاختلط 

يــدي  يتميــزوا فوقــع القتــل يف املســلمني بعضــهم مــن بعــض.. حــىت كــان مــن قُِتــل مــن املســلمني 

 فقال حذيفة رضي هللا عنهما: أي عباد هللا.. أيب أيب يغفر هللا لكم.املسلمني اليمان أبو حذيفة 

وهكــذا كــان التمــايز يف عمــوم صــفوف اجلــيش املســلم بــني الثبــات والفــرار، ولكــن كيــف كــان الوضــع 

 ؟(ملسو هيلع هللا ىلص)حول رسول هللا 

ــن (ملسو هيلع هللا ىلص)كـــان رســـول هللا  - ــبعة مـ ـــر فقـــط مـــن الصـــحابة (سـ ــه تســـعة نف ـــن  حولـ ــار واثنـــني م األنصـ

  املهاجرين ومها طلحة بن عبيد هللا وسعد بن أيب وقاص)..

صــحابه التســعة إىل ملجــأ مــأمون، ويــرتك جيشــه  (ملسو هيلع هللا ىلص)فهــل فكــر النــيب  أن ينجــو بنفســه و

اهــدين  (ملسو هيلع هللا ىلص)املطوق إىل مصــريه املقــدور؟ ولكــن حاشــاه  مــا كــان لــه إال أن خيــاطر  )(ملسو هيلع هللا ىلصفهــو قائــد ا

ــا الطريــق جليشــه املطــوق إىل  ــم جبهــة قويــة يشــق  بنفســه فيــدعو أصــحابه لــيجمعهم حولــه ليتخــذ 

هضاب ُأحد... فقــد رفــع صــوته ينــادي أصــحابه يف شــجاعة منقطعــة النظــري: "عبــاد هللا" وهــو يعــرف 

د علــم بــه املشــركون فخلصــوا أن املشركني سوف يسمعون صوته قبل أن يســمعه املســلمون، وفعــًال قــ

ــع الصـــحابة حـــول رســـول هللا  ـــدأ يتجمـ ــات  (ملسو هيلع هللا ىلص)إليـــه قبـــل أن يصـــل إليـــه املســـلمون... مث ب يف حلظـ

تمعني أيب بكر الصديق وأبو عبيدة بن اجلراح كما روى ابن حبان يف صــحيحه  خاطفة، فكان أول ا

(صــلى م أحــد انصــرفت النــاس كلهــم عــن النــيب عن عائشة قالت: قال أبو بكــر الصــديق: ملــا كــان يــو 

، فرأيت بني يديه رجًال يقاتل عنه وحيميه، قلــت:  (ملسو هيلع هللا ىلص)فكنت أول من فاء إىل النيب  هللا عليه وسلم)

كن طلحة، فداك أيب وأمــي، فلــم أنشــب أن أدركــين أبــو عبيــدة بــن اجلــراح، وإذا هــو يشــتد كأنــه طــري 

: "دونكــم أخــاكم (ملسو هيلع هللا ىلص)، فإذا طلحة بني يديه صــريًعا، فقــال النــيب (ملسو هيلع هللا ىلص)نيب حىت حلقين، فدفعنا إىل ال

 فقد أوجب".



  - ٤١٠  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

وأما أنت فقل يل بربــك.. لــو كنــت هنــاك أمــام جبــل ُأحــد يف وســط املعركــة وحينمــا تســمع.. 

لبكــاء؟؟... وتتــذكر  (ملسو هيلع هللا ىلص)(قتل رسول هللا  نــزوًال علــى  (ملسو هيلع هللا ىلص)كيــف ُأخــرِج مكرًهــا )! كيــف ســتجهش 

  .."؟(ملسو هيلع هللا ىلص)رأي الشورى.. مث كيف بك حني تسمع صوً صائًحا يقول: "أبشروا هذا رسول هللا 

ــول هللا  ــو رســ ــل ســــتنطلق حنــ ــا؟ هــ ــهم حتميــــه بروحــــك وتفديــــه   (ملسو هيلع هللا ىلص)كيــــف بــــك حينهــ كالســ

بــت: بدمائك.. قاهلا سعد بــن ا لربيــع وهــو يف رمقــه األخــري وبــه ســبعون ضــربة، فقــال ســعد لزيــد بــن 

قل لرسول هللا:  رسول هللا أجد ريح اجلنــة، وقــل لقــومي األنصــار: ال عــذر لكــم عنــد هللا إن ُخلــص 

  وفيكم عني تطرف.. وفاضت روحه من وقتها. (ملسو هيلع هللا ىلص)إىل رسول هللا 

  )(ملسو هيلع هللا ىلصأثر إشاعة مقتل النيب 

م كمـــا ذكـــر (ملسو هيلع هللا ىلص)إن إشـــاعة مقتـــل النـــيب  - .. تســـببت يف حـــدوث انقـــالب املســـلمني علـــى أعقـــا

ُتْم َعَلى َأْعَقاِبكُ القرآن  َقَلبـْ ْبِلِه الرُُّسُل َأَفِإْن َماَت َأْو قُِتَل انـْ ْم ﴿َوَما ُحمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَ

َقلِ  َُّ الشَّاِكرِيَن﴾[آل عمران: َوَمْن يـَنـْ ًئا َوَسَيْجِزي ا ََّ َشيـْ ْيِه فـََلْن َيُضرَّ ا   ].١٤٤ْب َعَلى َعِقبـَ

ت القرآنية وهي تريب اجليل األول وترىب املسلمني إىل يوم القيامــة تــذكر أن حممــًدا رســول  - إن اآل

ق ال ميوت، وكلمته  قية ال متوت.. وما ينبغي أن يرتد من عند هللا، جاء ليبلغ كلمة هللا. وهللا 

م إذا مات النيب الذي جاء ليبلغهم هذه الكلمة أو قتل  .)١(املؤمنون على أعقا

  ــاط اجلماعــة املســلمة يف كــل زمــان بقائــدها: "إن عمــق العقيــدة يقــول د. منــري الغضــبان عــن ارتب

علــى مــا مــات وحبهــا البــد أن يكــون أكــرب مــن حــب القائــد فلــو ســقط القائــد فالبــد مــن املــوت 

جــه، ولــئن تزعــزع القائــد فلــتكن العقيــدة أكــرب منــه، ومــا حبــه والتفــاين ذوًدا  عليه، والسري علــى 

 .)٢(عنه، إال ألنه ميثل االستقامة على منهج هللا"

  وهذا ما حرك أنس بن النضــر  ــزم النــاس ولكنــه مل ينهــزم حيــث انتهــى إىل عمــر بــن  ملــا ا

يــديهم! فقــال: مــا جيلســكم؟ فقــالوا: قتــل اخلطــاب يف رجــال مــن املهــاجرين  واألنصــار قــد ألقــوا 

حلياة بعده؟ فقومــوا فموتــوا علــى مــا مــات عليــه رســول هللا  (ملسو هيلع هللا ىلص)رسول هللا  فقال: فما تصنعون 
                                                             

  ) يف ظال القرآن، سيد قطب، تفسري سورة آل عمران١(
  ٢٨٣) املنهج احلركي للسرية، د. منري الغضبان، ص٢(



 
  - ٤١١  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 مث اســتقبل املشــركني ولقــي ســعد بــن معــاذ فقــال:  ســعد واهــا لــريح اجلنــة إين أجــدها مــن (ملسو هيلع هللا ىلص)

 دون أحد! فقاتل حىت قتل.. ووجد به بضع وسبعون ضربة. ومل تعرفه إال أخته.. عرفته ببنانه.

بتون حول النيب   .... مناذج بطولية(ملسو هيلع هللا ىلص)فدائيون 

  كمــا روى مســلم عــن أنــس بــن مالــك إال تســعة مــن الصــحابة كمــا قــال يف   (ملسو هيلع هللا ىلص)مل يبــق مــع النــيب

يوم أحد يف سبعة من األنصار، ورجلني من قريش، فلمــا رهقــوه  (ملسو هيلع هللا ىلص)رد رسول هللا احلديث: "أف

قال: "من يردهم عنا وله اجلنة؟" أو "هو رفيقي يف اجلنة"، فتقــدم رجــل مــن األنصــار فقاتــل حــىت 

أي  -لصــاحبيه )(ملسو هيلع هللا ىلصقتــل، مث رهقــوه أيًضــا فلــم يــزل كــذلك حــىت قتــل الســبعة، فقــال رســول هللا 

طلحــة بــن عبيــد هللا إال  يقاتــل (ملسو هيلع هللا ىلص)، فلــم يبــق مــع النــيب )١(: "مــا أنصــفنا أصــحابنا"-القرشــيني

لنســبة إىل حيــاة النــيب )٢(وسعد بن أيب وقاص" ومل يتــوان املشــركون  (ملسو هيلع هللا ىلص)، وكانــت أحــرج ســاعة 

وطمعــوا يف القضــاء عليــه.. فقامــا  (ملسو هيلع هللا ىلص)علــى النــيب  يف انتهــاز تلــك الفرصــة، فقــد ركــزوا محلــتهم

درة، وقاتال ببسالة منقط ة النظــري فلــم عــسعد بن أيب وقاص وطلحة بن عبيد هللا وحدمها ببطولة 

يرتكــا ســبيًال إىل جنــاح املشــركني يف هــدفهم حــىت بــدء جتمــع الصــحابة مــرة أخــرى حــول رســول هللا 

كنانته وقال: "ارم سعد فداك أيب وأمي" وكان سعد من   (ملسو هيلع هللا ىلص)له رسول هللا  نثرفأما سعد ، (ملسو هيلع هللا ىلص)

ــة النســائي: "مــن   (ملسو هيلع هللا ىلص)طلحــة بــن عبيــد هللا فقــال الرســول  اأمهــر رمــاة العــرب، وأمــ كمــا يف رواي

، مث قاتل طلحــة قتــال األحــد عشــر حــىت ضــربت  يــده فقطعــت أصــابعه، للقوم؟" فقال طلحة: أ

: "لو قلت: بسم هللا لرفعتك املالئكــة والنــاس ينظــرون"، قــال: مث (ملسو هيلع هللا ىلص)فقال النيب  حس،فقال: 

ا )٣(رد هللا املشركني ، وروى البخاري عن قيس بن أيب حازم قال: "رأيت يد طلحة شالء، وقى 

  ر إذا ذكر يوم أحد قال: "ذلك اليوم كله لطلحة".، وكان أبو بك)٤(يوم أحد" (ملسو هيلع هللا ىلص)النيب 

  أوهلم كان أبو بكر مث أدركــه أبــو عبيــدة بــن اجلــراح مث  (ملسو هيلع هللا ىلص)هللا بداية جتمع الصحابة حول رسول

اجتمع عصابة من أبطال املسلمني مــنهم: أبــو دجانــة ومصــعب بــن عمــري، وعلــي بــن أيب طالــب، 

                                                             
  ).٣/١٤١٥)صحيح مسلم (١(
  ).٢/٥/١٢٤)صحيح البخاري (٢(
  ).٦/٢٥) سنن النسائي (٣(
  ).٢/٥/١٢٥)صحيح البخاري (٤(



  - ٤١٢  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

تــادة بــن النعمــان، وعمــر بــن اخلطــاب،... ويف املقابــل تضــاعف وأم عمــارة نســيبة بنــت كعــب، وق

ــم وزاد ضــغطهم لقتــل رســول هللا  فكــان قتــاًال مريــًرا، فيقــول  (ملسو هيلع هللا ىلص)عدد املشركني واشتدت محال

حيــة ورســول  يت مــن كــل  فع بن جبري: شهدت أحًدا وقد احتضنه طلحة بن عبيد هللا والنبل 

 وسطها كل ذلك يصرف عنه، فرمى ابــن قميئــة بســهم فأصــاب مصــعب بــن عمــري  )(ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

فقتلــه، وأقبــل عبــد هللا بــن زهــري مقنًعــا يف احلديــد يقــول: أ ابــن الــزهري! دلــوين علــى دمحم، فــوهللا 

ألقتلنــه أو أمــوتن دونــه، فقــال لــه أبــو دجانــة: هلــم إىل مــن يقــي نفــس دمحم بنفســه، وضــرب فرســه 

مث عاله بسيفه فقتله، ورسول هللا ينظر إليــه ويقــول: "اللهــم ارض عــن أيب خرشــة كمــا أ فعرقبها 

 عنه راٍض".

  يقتل أيب بن خلف: (ملسو هيلع هللا ىلص)النيب 

علــى صــوته:  دمحم، ال جنــوُت إن جنــوَت، بأقبــل أيب بــن خلــف يــركض  فرســه فجعــل يصــيح 

فتنــاول احلربــة مــن احلــارث بــن  (ملسو هيلع هللا ىلص)نا، فــأىب فقــال القــوم:  رســول هللا إن شــئت عطــف عليــه بعضــ

ــا أيب بــن خلــف يف عنقــه وهــو علــى فرســه فجعــل خيــور كمــا خيــور  صــحابه فطعــن  الصــمة وانــتفض 

 الثور...

  (ملسو هيلع هللا ىلص)جربيل وميكائيل يقاتالن عن النيب:  

ــوم أحــد، ومعــه  )(ملسو هيلع هللا ىلصأيب وقــاص قــال: "رأيــت رســول هللا بــن ففــي الصــحيحني عــن ســعد  ي

، ويف روايــة: )٢(عليهمــا ثيــاب بــيض، كأشــد القتــال، مــا رأيتهمــا قبــل وال بعــد" )١(رجــالن يقــاتالن معــه

 يعين جربيل وميكائيل.

  بفيه فأخذ ينضنضه كراهــة أن تــؤذي  (ملسو هيلع هللا ىلص)أبو عبيدة بن اجلراح ينزع حلقنا املغفر من وجه النيب

فندرت ثنيــة أيب عبيــدة، مث ذهــب أبــو بكــر لينــزع األخــرى فيناشــده أبــو عبيــدة:  (ملسو هيلع هللا ىلص) رسول هللا

ــدة  ــدرت ثنيـــة أيب عبيـ ــىت نـ ــتله حـ ــرة)، فاسـ شـــده أول مـ ـــركتين (كمـــا  نشـــدتك هللا أ بكـــر إال ت

  : "دونكم أخاكم فقد أوجب".(ملسو هيلع هللا ىلص)ال رسول هللا األخرى مث ق

                                                             
  إال قرشي واحد هو سعد راوي احلديث ) كان هذا يف اللحظة اليت سقط فيها طلحة جرًحيا، ومل يبق حول رسول هللا ١(
  ١٢٤/ ٢/٥) صحيح البخاري ٢(



 
  - ٤١٣  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  حــىت أنقــاه. فقــال لــه: "جمــه"  (ملسو هيلع هللا ىلص)والد أيب ســعيد اخلــدري مبــص جــرح رســول هللا وقد قام مالك

: "مــن أراد أن ينظــر إىل رجــل (ملسو هيلع هللا ىلص)فقــال: وهللا ال أجمــه أبــًدا! مث ذهــب، فقــال النــيب أي : الفظــه 

 من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا".

، وبعــد هــذا التجمــع أخــذ رســول (ملسو هيلع هللا ىلص)ة حــول رســول هللا مث جتمع حوايل ثالثــني رجــًال مــن الصــحاب 

ـــني املشـــركني املهـــامجني، واشـــتد  (ملسو هيلع هللا ىلص)هللا  ــق ب يف االنســـحاب املـــنظم إىل اجلبـــل وهـــو يشـــق الطريـ

ـــم فشـــلوا أمـــام بســـالة الفـــدائيون مـــن الصـــحابة  املشـــركون يف هجـــومهم لعرقلـــة االنســـحاب، إال أ

عرضــت لــه صــخرة مــن اجلبــل، فــنهض  (ملسو هيلع هللا ىلص)علــيهم، ويف أثنــاء انســحاب رســول هللا  رضــوان هللا

إليها ليعلوها، فلم يســتطع وقــد أصــابه جــرح شــديد، فجلــس حتتــه طلحــة بــن عبيــد هللا، فــنهض بــه 

حىت استوي عليها، وقال: أوجب طلحة، أي اجلنة، فصعد املشركون علــى اجلبــل يف حماولــة أخــرية 

لســعد: "أجنــبهم" أي: ارددهــم، فقــال: كيــف أجنــبهم  (ملسو هيلع هللا ىلص)مــن املســلمني فقــال رســول هللا للنيــل 

، فأخــذ ســعد ســهًما مــن كنانتــه، فرمــى بــه رجــًال قتلــه، قــال: مث أخــذت  لوحــدي؟ فقــال ذلــك ثــالً

م، فانســحب املســلمون يف مشــهد مــن  سهمي أعرفه فرميت به آخر فقتلته، حىت هبطوا من مكــا

م احلــزن والغــم ملــا ا خلجــل والضــعف يف اضــطراب ودهشــة ال يلتفــت أحــد مــنهم إىل أحــد فأصــا

ت هــذا املشــهد  (ملسو هيلع هللا ىلص)أصــاب نبــيهم  ــم ووصــفت اآل وكــان ذلــك أشــق علــيهم مــن كــل مــا نــزل 

ْلـــُووَن َعلَـــى َأَحـــٍد َوالرَُّســـ ــْدُعوُكْم ِيف الـــذي ســـاور نفوســـهم يف قولـــه تعـــاىل ﴿ِإْذ ُتْصـــِعُدوَن َوَال تـَ وُل يَـ

َُّ َخبِــٌري ِمبَــ َبُكْم َغما ِبَغمٍّ ِلَكْيَال َحتَْزنُوا َعَلى َما َفاَتُكْم َوَال َمــا َأَصــاَبُكْم َوا َ ا تـَْعَملُــوَن﴾[آل ُأْخَراُكْم فََأ

بكم: أي فجازاكم هللا مبا عصيتم.١٥٣عمران:   ] فأ

 أسباب اهلزمية يف أحد

ُفِســُكْم ِإنَّ قال تعاىل ﴿َأَوَلمَّا  - َها قـُْلُتْم َأىنَّ َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد َأنـْ َليـْ ُتْم ِمثـْ َأَصابـَْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصبـْ

ـــِديٌر ( ــ ـــْيٍء َق ـــلِّ َشــ ــــى ُكــ ََّ َعلَـ َِّ َولِـــــيَـْعَلَم ١٦٥ا ـــِإْذِن ا ــ ــى اْجلَْمَعـــــاِن فَِب ــ َقـ ــْوَم اْلتـَ ــ ـــاَبُكْم يـَـ ــا َأَصــ ــ ) َوَمـ

جلــراح واآلالم واهلزميــة الــيت ١٦٦-١٦٥ران: اْلُمــْؤِمِنَني﴾[آل عمــ ] واملســلمون الــذين أصــيبوا 

عانوهــا يف هــذا اليــوم املريــر ومــا هــو أشــق مــن ذلــك كلــه علــى نفوســهم هــو مــا حــدث لرســوهلم 

مـــن جـــرح شـــديد األمـــر الـــذي ال يقـــوم بوزنـــه شـــيء يف نفـــوس املســـلمني مثلـــه...  (ملسو هيلع هللا ىلص)احلبيـــب 



  - ٤١٤  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

 دهشة (أىن هذا؟) أي: من أين جــرى علينــا هــذا؟ فكانــت اإلجابــة القرآنيــة فأخذوا يتساءلون يف

هلم: ﴿ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أَنـُْفِسُكْم﴾ أي: بسبب عصيانكم فانطبقت سنة هللا عليكم حني عرضــتم 

أنفسكم هلا، فهي ال حتايب أحد، سنة هللا ال تتعطل من أجل أحد، فحينمــا كنــتم مســتقيمني علــى 

أصبتم منهم يوم بدر فقتلــوا ســبعني مــن صــناديد قــريش، وأصــبتم مثلهــا يف  (ملسو هيلع هللا ىلص)وله أمر هللا ورس

أصــابوا  (ملسو هيلع هللا ىلص)مطلــع يــوم ُأحــد.. ولكــن حــني ضــعفتم أمــام إغــراء الغنــائم وعصــيتم أمــر رســول هللا 

ن املســـلمني مـــنكم نفـــس العـــدد فقعـــدمت ســـبعني مـــن شـــهدائكم غـــري اجلـــراح واآلالم الشـــديدة. إ

مطــالبون قبــل النظــر يف احلكمــة اإلهليــة مــن اهلزميــة حيــث كــل شــيء حــدث هلــم كــان بقضــاء هللا 

لبحــث يف أســباب اهلزميــة وقــدره  ﴾ مطــالبون أوًال  َِّ َقــى اْجلَْمَعــاِن َفِبــِإْذِن ا ﴿َوَمــا َأَصــاَبُكْم يـَــْوَم اْلتـَ

م ليعاجلوا هذه األخطاء وي خطائهم وبعصيا توبوا مــن هــذه الــذنوب، مث يتفكــرون يف اليت كانت 

م.   احلكمة اإلهلية من وراء األحداث فتزداد العربة والعظة مما نزل 

  ــَدُه ِإْذ َُّ َوْع ــْد َصــَدَقُكُم ا ت تفســر بوضــوح أســباب اهلزميــة يف أحــد يف قولــه تعــاىل ﴿َولََق وهنــا اآل

ِِْذنِِه َحىتَّ ِإَذا َفِشْلُتْم َوتـَنَ  بُّــوَن ِمــْنُكْم َمــْن َحتُسُّونـَُهْم  ُتْم ِمْن بـَْعــِد َمــا َأرَاُكــْم َمــا حتُِ اَزْعُتْم ِيف اْألَْمِر َوَعَصيـْ

َتِلــَيُكْم َوَلَقــْد َعَفــا َعــْنُكْم َوا بـْ ُهْم لِيـَ َيا َوِمــْنُكْم َمــْن يُرِيــُد اْآلَِخــَرَة مثَُّ َصــَرَفُكْم َعــنـْ نـْ َُّ ُذو َفْضــٍل ُيرِيــُد الــدُّ

ـــْؤِمِننيَ  ــى اْلُم لنصـــر ١٥٢﴾[آل عمـــران: َعلَـ ــل  ــورت حتقـــق وعـــد هللا عـــز وجـ ].. أيـــة واحـــدة صـ

ـــا  ــــتًال ذريًعـ م ق ــركني أي يقتلــــو ــون املشــ ـــلمون حيســ ـــدأ املسـ ــث بـ ــة املعركــــة، حيــ ــ ــاحق يف بداي الســ

ويستأصلون شأفتهم حىت خيمدون حسهم، مث انقلبت الكرة يف حلظة واحدة من الزمان.. فحــدث 

.. وهــو تقريــر احلالــة (ملسو هيلع هللا ىلص)نيمــة تســببت يف خمالفــة أمــر النــيب حركــة مــن اهلــوى ورغبــة يف شــهوة الغ

الرمـــاة وقـــد ضـــعفوا أمـــام إغـــراء لعـــاع مـــن الـــدنيا فوقـــع النـــزاع بيـــنهم وانتهـــى األمـــر إىل العصـــيان، 

يمــة الــدنيا، ، فكــانوا فــريقني: فريًقــا يريــد غن(ملسو هيلع هللا ىلص)واحلقيقة أن الرماة مل يعصوا كلهم أمــر رســول هللا 

 وفريًقا يريد ثواب اآلخرة، فكم عدد الذي فشل وتنازع وأحب الدنيا؟

يقـــول د. منـــري الغضـــبان: "ظـــاهر األمـــر أن هـــذا الكـــالم منصـــب علـــى الرمـــاة الســـبعني، وهـــم ُعشـــر 

% من اجليش الذي بلغ ســبعمائة جنــدي بعــد انســحاب املنــافقني)، والتنــازع ١٠الصف اإلسالمي (

زعتــه نفســه إىل  (ملسو هيلع هللا ىلص)مــن يريــد أن ينفــذ أمــر رســول هللا قــد وقــع بيــنهم بــني  ويريــد اآلخــرة، وبــني مــن 



 
  - ٤١٥  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــة  ــه بقــى علــى اجلبــل مــنهم عشــرة ونــزل ســتون وقعــوا يف املعصــية فنزلــت العقوب الغنيمــة يف الــدنيا ألن

ملؤمنــون جلــيش اإلســالمي كلــه، ورغــم انســحاب املنــافقون بثلــث اجلــيش يف بدايــة األمــر فلــم حيــرم ا

مــر منــه ســبحانه وتعــاىل كمــا يف قولــه  النصر، إمنا كانت العقوبة من أجل هــذا العشــر، فــانُتزِع النصــر 

َتِلَيُكْم﴾"تعاىل  بـْ ُهْم لِيـَ  .)١(﴿مثَُّ َصَرَفُكْم َعنـْ

يقول الشيخ سيد قطــب عــن هــذه اآليــة: "لقــد كــان هنــاك قــدر هللا وراء أفعــال البشــر. فلمــا 

ســهم وانتبــاههم عــن املشــركني، وصــرف الرمــاة عــن أن ضــعفوا وتنــازعوا وع م و صــوا صــرف هللا قــو

لفــرار، وقــع كــل هــذا مرتًبــا علــى مــا صــدر مــنهم،  ثغــرة اجلبــل، وصــرف املقــاتلني عــن امليــدان فــالذوا 

لشــدة واخلــوف واهلزميــة والقتــل والقــرح، ومــا يتكشــف عنــه  ولكــن مــدبًرا مــن هللا ليبتلــيهم.. ليبتلــيهم 

ت القلــوب، ومــن متحــيص النفــوس، وهكــذا تقــع األحــداث مرتبــة علــى هــذا كلــه مــن   كشــف مكنــو

ا.. بال تعارض بني هذا وذاك، فلكل حادث ســبب، ووراء   ا، وهي يف الوقت ذاته مدبرة حبسا أسبا

  .)٢(كل سبب تدبري وحكمة من اللطيف اخلبري"

هلزمية يف ُأحد   احلكمة اإلهلية من االبتالء 

 ت هللا والنظــر ولكي نتعرف على حك مة هللا عز وجــل مــا اســتطعنا يف ذلــك مــن خــالل التأمــل يف آ

يف سننه الــيت أقــام عليهــا الكــون واحليــاة واألحــداث، مصــداقًا لقولــه تعــاىل يف بدايــة بيانــه للنــاس عــن 

ــْبِلُكْم ُســَنٌن َفِســريُوا ِيف اْألَْرِض فَــاْنُظروا َكْيــ ــُة أحــداث اهلزميــة يف أحــد ﴿َقــْد َخَلــْت ِمــْن قـَ َف َكــاَن َعاِقَب

  ].١٣٨-١٣٧)َهَذا بـََياٌن ِللنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعظٌَة ِلْلُمتَِّقَني﴾[آل عمران: ١٣٧اْلُمَكذِِّبَني (

ذا البيان يعين أننا مؤمنون.. والبيان للناس كافة، واهلدايــة منــه واملوعظــة والعــربة للمــؤمنني  واهتداؤ 

ت تدعو للسري يف األ رض والنظر يف حركة احلياة وحسن فهم سنن هللا عــز وجــل الــيت املتقني، واآل

ــْبِلُكْم ُســَنٌن﴾ فمــا وقــع منهــا يف غــري  ا املشيئة اإلهلية املطلقة ﴿َقْد َخَلْت ِمْن قـَ حتكم احلياة واليت قرر

زمانكم فسيقع مثله مبشيئة هللا يف زمانكم وما حيدث علــى األرض كلهــا مــن أحــداث وجتــارب مســرح 

بشـــرية كلهـــا كالكتـــاب املفتـــوح أمـــام املـــؤمنني أويل األلبـــاب وأصـــحاب األبصـــار والبصـــائر، للحيـــاة ال

                                                             
  ٢٨٦) املنهج احلركي للسرية، منري الغضبان، ص١(
  .١/٤٩٤) يف ظال ل القرآن، سيد قطب، ص ٢(



  - ٤١٦  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

ولكن ما هي سنة هللا الثابتة يف النصر واهلزمية؟ ما هي سننه يف التداول بــني الشــدة والســعة واالبــتالء 

 والعافية؟

  سنة التداول بني النصر واهلزمية (بصائر)

لقرآن الكرمي يرد املسلمني هنا إىل ســنن هللا يف األرض فهــم يقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا: "ا -

 (ملسو هيلع هللا ىلص)يف احليـــاة، وســـنن هللا لـــن حتـــابيهم يف أي زمـــان فهـــي مل حتـــابيهم ومعهـــم النـــيب  بـــدعاً ليســـوا 

يعـــيش بيـــنهم، فـــإذا هـــم درســـوا هـــذه الســـنن، وأدركـــوا مغازيهـــا، تكشـــفت هلـــم احلكمـــة مـــن وراء 

إىل ثبــات النظــام الــذي تتبعــه األحــداث، وإىل وجــود احلكمــة الكامنــة وراء األحــداث، واطمــأنوا 

م  هذا النظام، واستشرفوا خط السري على ضوء ما كان يف ماضي الطريق. ومل يعتمدوا علــى كــو

سباب النصر... لمسلمني لينالوا النصر والتمكني، بد   األخذ 

 ،وأصــحاب عقيدتــه ولكنــه علــق هــذا النصــر  لقد كتب هللا على نفسه النصر ألوليائه، محلــة رايتــه

ســتيفاء مقتضــيات اإلميــان يف ســلوكهم، وببــذل اجلهــد الــذي  م، و بكمال حقيقة اإلميــان يف قلــو

يف وسعهم فهذه سنة هللا.. فأما حني يقصرون يف أحد هذه األمور، فإن عليهم أن يتقبلــوا نتيجــة 

م مسلمني ال يقتضي خرق السنن هلم  وإبطــال النــاموس مــن أجلهــم. فإمنــا هــم التقصري. فإن كو

ــة ــنن اإلهليـ م كلهـــا علـــى السـ ــا ــم يطـــابقون حيـ ـ ــد )١(مســـلمون أل ــة علـــى حـ ــرعية والكونيـ . (الشـ

سواء)... إن احلكمة الكربى من وراء األحداث كلها سواء كانت هذه األحداث نصــر أو هزميــة 

ت  ألحــداث، والرتبيــة  القــرآن لتــأهيلهم للمســتوى فاحلكمــة هــي: (إعــداد اجلماعــة املســلمة 

الذي أراده هللا عز وجل ملن يقيم منهجه يف األرض). إن هللا عز وجل هو يعلم اجلماعة املسلمة 

ت  لتعقيب على هذه األحــداث  ألحداث يف "أحد" نصر مث هزمية مث  األوىل""، وهو يربيها 

أمر النصر شيء، إمنا هو تــدبري  يف سورة (آل عمران) ليقرر هلم أن اجلماعة املسلمة ليس هلا من

هللا لتنفيــذ قــدره مــن خــالل جهادهــا، وأجرهــا هــي علــى هللا، يؤتيهــا هللا النصــر إذ يشــاء حلســاب 

ــا حـــني تقــع وفـــق مــا يقـــع مــن اجلماعـــة  ــيت يشـــاؤها هللا. وكــذلك اهلزميـــة.. فإ األهــداف العليـــا ال

ت يقـــدرها هللا  حبكمتـــه وعلمـــه، لتمحـــيص املســـلمة مـــن تقصـــري وتفـــريط، إمنـــا تقـــع لتحقيـــق غـــا
                                                             

  .٤٧٨/ ١الل القرآن ، سيد قطب ، ص ) يف ظ١(



 
  - ٤١٧  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ـــالء الســـــنن  ـــة املـــــوازين وجــ ـــيم وإقامــ ـــرار القــ ـــة احلقـــــائق، وإقــ ــفوف، وجتليــ ـــوس، ومتييـــــز الصـــ النفــ

 للمستبصرين.

ــا معركــة هللا، فــال ينصــر هللا فيهــا إال مــن خلصــت نفوســهم لــه، ومــا دامــوا يرفعــون رايــة هللا  إ

وحمضــهم للرايــة الــيت رفعوهــا كــي ال يكــون  وينتسبون إليها، فإن هللا ال ميــنحهم النصــر إال إذا حمصــهم

ــا معركــة يف امليــدان  ا معركة العقيدة، ومعركة العقيدة ليست ككل معركة، إ هناك غش وال دخن.. إ

ومعركــة يف الضـــمري وال انتصــار يف معركـــة امليــدان دون االنتصـــار يف معركــة الضـــمري، فــإذا محـــل رايـــة 

هم هللا النصــر أبــًدا، حــىت يبتلــيهم فيتمحصــوا ويتمحضــوا وهــذا العقيدة رجاًال مل يتجردوا هلــا فــال ميــنح

ما أراد هللا ســبحانه وتعــاىل أن يعلمــه للجماعــة املســلمة يف (أحــد)، وهــي تتلقــى اهلزميــة املريــرة والقــرح 

تُ  املضطرباألليم مثرة هلذا املوقف  ْم ِمْن بـَْعِد َمــا املتأرجح ﴿َحىتَّ ِإَذا َفِشْلُتْم َوتـََناَزْعُتْم ِيف اْألَْمِر َوَعَصيـْ

 َأرَاُكْم َما حتُِبُّوَن ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد الدُّنْـَيا َوِمْنُكْم َمْن يُرِيُد اْآلَِخَرَة﴾.

  ،ين يف االنتصــار علــى الــنفس، والغلبــة علــى اهلــوى البــد أن يكــون النصــر علــى أســاس املــنهج الــر

النــاس ليكــون النصــر نصــًرا  وملــنهج والفوز علــى الشــهوة، وتقريــر احلــق الــذي أراده هللا يف حيــاة 

هللا وليس انتصارًا عسكرً أو سياسًيا وإال فهي جاهلية تنتصر على جاهليــة وال خــري فيهــا للحيــاة 

وال للبشرية.. البــد مــن تصــفية النفــوس وختليصــها  عــز وجــل وحتريرهــا مــن ربقــة الشــهوات وثقــة 

دنيا والرغبــات الدفينــة، ولــن يــتم كشــف املطامع وظلمة املعاصي وضعف احلرص والشــح وحــب الــ

لتمحــيص واالبــتالء لــو تطلــب ذلــك مــرارة اهلزميــة، فعــن عبــد هللا بــن مســعود   ذلــك كلــه إال 

يريــد الــدنيا حــىت نــزل فينــا يــوم أحــد:  (ملسو هيلع هللا ىلص)قــال: مــا كنــت أرى أن أحــًدا مــن أصــحاب رســول هللا 

م أمــامهم مكشــوفة مبــا "منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخر  ة"، وبذلك وضــع القــرآن قلــو

م اهلزمية ليتقوها.   فيها، ويعرفهم من أين جاء

  م بني الناس فتكون هلؤالء يوًمــا وألولئــك يوًمــا أيًضــا كــي تنكشــف لذلك كانت سنة التداول مبداولة األ

 ني املنافقون..األخطاء وينجلي الغبش وتظهر الغيوب، وتتمحص القلوب، ويتبني املؤمنون ويتب

  م، وتعاقب الشــدة والرخــاء، ميــزان ال يظلــم، فكــم مــن نفــوس تبصــر للشــدة وتتماســك لذا فمداولة األ

لرخاء وتنحل بينما النفس املؤمنة هي اليت تصــرب للضــراء وال تســتخفها الســراء، وتتجــه  ولكنها ترتاخى 



  - ٤١٨  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

ذا االبتالء إىل هللا يف احلالني، وقد كان هللا يريب طليعة املؤمنني يف مط ها  ا لقيادة البشرية فر الع خطوا

لنصر العجيــب، ولــيكن هــذا وهــذه  هلزمية املريرة بعد االبتالء  لرخاء، واالبتالء  لشدة، بعد االبتالء 

ت أحداثهما، ووفًقا لسنن هللا اجلارية يف النصر واهلزمية لتتعلم هذه الطليعة  ما وجمر قد وقعا وفق أسبا

ــة ـــه،  املؤمن ، وجتـــرًدا وإخالًصـــا لـــه، وتـــوكًال عليـــه، والتصـــاًقا بركن أســـباب النصـــر واهلزميـــة، فتزيـــد طاعـــة 

 .)١(ولتعرف طبيعة هذا املنهج وتكاليفه معرفة اليقني"

  ــا لنصر واهلزمية كلها هلــدف واحــد عظــيم هــو: (تربيــة رجــال للقاعــدة الصــلبة املنــوط  إن سنن التداول 

هيلها وفق مراد هللا منها).. تربية عملية يف خضم املعــارك، شرف محل منهج هللا يف  األرض وتطهريها و

ا جو املعركة من أوله إىل آخره، فرييب املؤمنني تربية واقعيــة، وال غــىن  وتربية حية بكتاب هللا الذي حيي 

لقرآن الك  رمي.هلم عن كلتا الرتبيتني.. الرتبية العملية يف خضم املعارك والرتبية احلية 

 البناء من خالل املعارك

يقـــول الشـــيخ دمحم األمـــني املصـــري: "إن أعظـــم ميـــدان للرتبيـــة املتكاملـــة هـــو ميـــدان القتـــال فـــإن تزكيـــة  -

النفــوس وتربيــة اإلخــالص وحتقيــق التجــرد جيــب أن يــتم يف حقــل الــدعوة اإلســالمية ويف ميــادين اجلهــاد 

لوب الرتبوي مبا يشمله مــن شــدائد وأهــوال هــو وهكذا كانت تربية اجلماعة املسلمة األوىل وهذا األس

 الوحيد القادر على إخراج قاعدة صلبة قادرة على محل أمانة الدماء

  .)٢(واألموال واألعراض وقيادة البشرية مبنهج هللا" 

نزلــت فــيهم (ســورة األنفــال) ملــا اختلفــوا وتنــازعوا حــول الغنــائم،  هللا علــيهمإن الصــحابة رضــوان  -

لوه وأنه من عند هللا الذي أخرجهم من بيــتهم وأخذت السورة ترب يهم على حقيقة النصر الذي 

ل مــن عــدوهم ﴿َوَمــا  لرعــب يف قلــوب املشــركني وهــو الــذي  ملالئكــة وألقــى  حلــق وثبــتهم 

ََّ رََمى﴾ كما حــذرهم مــن التــويل والفــرار إن هــم القــوا عــدوهم ﴿َ َأيـَُّهــ ا رََمْيَت ِإْذ رََمْيَت َوَلِكنَّ ا

َر﴾[األنفــال:  َ َولُّــوُهُم اْألَْد ]، كمــا حــذرهم مــن ١٥الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا زَْحًفا َفَال تـُ

 َُّ َيا َوا نـْ ].. ورغــم هــذه ٦٧يُرِيــُد اْآلَِخَرَة﴾[األنفــال: التنازع على لعاع الدنيا ﴿ُترِيــُدوَن َعــَرَض الــدُّ

ت وما رآه الصحابة  عيــنهم يف هــذا النصــر الــذي يشــبه املعجــزة اخلارقــة هللا رضــوان اآل علــيهم 

                                                             
  ) يف ظالل القرآن، سيد قطب، سورة آل عمران١(
  ) سبيل الدعوة اإلسالمية، دمحم األمني املصري٢(



 
  - ٤١٩  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــم بعــد عــام واحــد فقــط، نــزل ســتون مــنهم مــن فــوق جبــل الرمــاة وهــم يقولــون: الغنيمــة..  إال إ

 ، حًبا يف لعاع الدنيا ﴿ِمْنُكْم َمــْن يُرِيــدُ (ملسو هيلع هللا ىلص)الغنيمة!! وذهبوا يف طلب الغنيمة.. وعصوا الرسول 

ــُد اْآلَِخــَرَة﴾[آل عمــران:  ــْن يُرِي ــْنُكْم َم َيا َوِم نـْ ].. مث تــوىل الكثــري مــنهم وفــر مــن املعركــة ١٥٢الــدُّ

ــْيطَاُن  (ملسو هيلع هللا ىلص)وتركــوا الرســول  َــا اْســتَـَزهلَُُّم الشَّ َولَّــْوا ِمــْنُكْم يـَــْوَم اْلتـََقــى اْجلَْمَعــاِن ِإمنَّ وحــده ﴿ِإنَّ الَّــِذيَن تـَ

].. ومــا حــدث للمســلمني يف (ُأحــد) مــن األخطــاء الــيت ١٥٥َكَســُبوا﴾[آل عمــران:   بِــبـَْعِض َمــا

وقعوا فيها واليت مــا كانــت لتنكشــف إال يف خضــم املعركــة.. ولــو جلســوا يدرســون العقيــدة نظــرً 

ت  عشرات السنني يف تربية هادئة طويلة ما كان ليظهــر هلــم أوجــه اخللــل والقصــور، ولــو قرئــوا آ

كوا أن مــنهم مــن حيــب ر ليت تزهدهم يف الدنيا، وحتقر من شأن متاعها مــا كــانوا ليــدالقرآن املكي ا

حملك العملي يف خضم املعركة.  الدنيا ويريدها إال 

  لذلك حتتاج القاعدة الصلبة املختارة يف تربيتها السنوات معدودات تغرس فيها العقيــدة الصــافية

 ين من خالل املعركة.مث تنطلق تتمحص وتتطهر عملًيا وتنضج وترتقي وتب

 الرتبية القرآنية احلية

ــا  - عثهــا، وهــو بيا يقــول الشــيخ ســيد قطــب: "إن القــرآن هــو كتــاب هــذه الــدعوة هــو روحهــا و

ا، وهو دستورها ومنهجها وهو املرجع الذي تستمد منه الدعوة والــدعاة وســائل العمــل،  وترمجا

  ومناهج احلركة وزاد الطريق.

ــه ــت لتواجـ ت نزلـ ــائع  هـــذه اآل ــوس والوقـ ـــك النفـ لفعـــل تل ــت  ـــة ووجهـ ً حي ــدا ـــا ووقـــائع وأحـ نفوًس

ريــخ البشــرية كلــه  رخيهــا و ذه األمــة معركــة كــربى حولــت  واألحداث توجيًها واقعًيا حًيا، وخاضت 

معها يف فــرتة حمــددة مــن التــاريخ، ولكنــه مــع هــذا ميلــك أن يعــايش ويوجــه احليــاة احلاضــرة، وكأمنــا هــو 

ا اجلارية ويف صراعها احلايل مــع اجلاهليــة مــن يتنزل اللحظة ا لراهنة ملواجهة اجلماعة املسلمة يف شؤو

حوهلــا، ويف معركتهــا كــذلك يف داخــل الــنفس، ويف عــامل الضــمري بــنفس احليويــة، ونفــس الواقعيــة الــيت  

 كانت له هناك يوم ذاك.

ــا يف  هاختوضــو وال بــديل أمــام طليعــة املــؤمنني يف معركتهــا مــع اجلاهليــة إال أن  لقــرآن.. يوجــه خطوا

ا يف كل مكان.   أرض املعركة الكبرية: مع نفسها اليت بني جنبيها، ومع أعدائها املرتبصني 



  - ٤٢٠  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

ذه النظرة سنرى القرآن حًيا يعمل يف حياة اجلماعة املسلمة األوىل، وميلك أن يعمــل يف حياتنــا  إننا 

جمرد تراتيل تعبديــة بعيــدة عــن واقعنــا احملــدد، كمــا  حنن أيًضا، وسنحس أنه معنا اليوم وغًدا. وأنه ليس

رخيًا مضى وانقضى وبطلت فاعليته وتفاعله مع احلياة البشرية"   .)١(أنه ليس 

  االنتصار الكبري يف غزوة أحد

  مل تكــن غــزوة أحــد معركــة يف امليــدان وحــده، إمنــا كانــت معركــة كــذلك يف الضــمري.. كانــت معركــة

ا أوسع امليادين. أل ا اهلائــل الــذي ميدا ن ميدان القتــال فيهــا مل يكــن إال جانبًــا واحــًدا مــن ميــدا

  دارت فيه: 

لطــف  ا.. وكان القرآن هناك يعــاجل هــذه الــنفس  ميدان النفس البشرية ومشاعرها وأطماعها وشهوا

م يف النزال.  وأعمق وأمشل ما يعاجل احملاربون أقرا

نًيا،   وكان االنتصار الكبري فيها بعد النصر واهلزمية: وكان النصر أوًال، وكانت اهلزمية 

ــُتْم َأِذلَّــٌة   َُّ بِبَــْدٍر َوأَنـْ انتصار الرؤية الواضحة املستنرية للحقائق اليت جالها القــرآن ﴿َولََقــْد َنَصــرَُكُم ا

ََّ َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾[آل عمران:    ].١٢٣َفاتـَُّقوا ا

-  َُّ َص ا  ].١٤١ الَِّذيَن َآَمُنوا﴾[آل عمران: ومتحيص النفوس ﴿َوِلُيَمحِّ

) ١٦٦(ق، ﴿َوِليَـْعَلَم اْلُمــْؤِمِننيَ ومتيز الصفوف ومتيز املنافقني ووضوح مسات النفاق ومسات الصد -

فـَُقوا﴾[آل عمران:  َ  ].١٦٧-١٦٦َوِليَـْعَلَم الَِّذيَن 

رجــح  وانطالق اجلماعة املسلمة بعد ذلــك متحــررة مــن كثــري مــن غــبش التصــور، ومتيــع - القــيم، و

َُّ َفَال َغاِلَب َلُكْم َوِإْن َخيُْذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي يـَْنُصــرُُكْم  املشاعر يف الصف املسلم ﴿ِإْن يـَْنُصرُْكُم ا

ْليَـتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن﴾[آل عمران:  َِّ فـَ  ].١٦٠ِمْن بـَْعِدِه َوَعَلى ا

ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْجلَنََّة َوَلمَّا يـَْعلَــِم وضوح تكاليف اإلميان وتكاليف الدعوة إليه  - واحلركة به ﴿َأْم َحِسبـْ

َُّ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويـَْعَلَم الصَّاِبرِيَن﴾[آل عمران:   ].١٤٢ا

                                                             
  .١/٤٩٣) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ، ص ١(



 
  - ٤٢١  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

لتجرد، والتزام الطاعة والتوكــل  - ملعرفة واالستعداد  ووضوح مقتضيات ذلك كله من االستعداد 

األمــر إىل هللا وحــده يف النصــر واهلزميــة،  وردكل خطوة مــن خطــوات الطريــق،   على هللا وحده، يف

﴾[آل عمران:ويف املوت واحلياة، ويف كل أمر ﴿ُقْل ِإنَّ اْألَ  ]، احلصــيلة الضــخمة ١٥٤ْمَر ُكلَُّه َِِّ

 اليت استقرت يف اجلماعة املسلمة من وراء األحداث العملية ومن وراء التوجيهات القرآنية احليــة

بعد األحداث، أكرب وأخطر مبا ال يقاس من حصيلة النصــر والغنيمــة. وقــد دفعــوا الــثمن غاليًــا.. 

ــا، وقــــد كانــــت اجلماعــــة املســــلمة إذ ذاك أحــــوج مــــا تكــــون هلــــذه احلصــــيلة  ليتلقــــوا الــــدرس عاليًــ

الضخمة.. كانت أحوج إليهــا ألــف مــرة مــن حصــيلة النصــر والغنيمــة. وكــان الرصــيد البــاقي منهــا 

 .)١(ملسلمة يف كل جيل أهم وأبقى كذلك من حصيلة النصر والغنيمةلألمة ا

 املستهدف النهائي ألفراد القاعدة الصلبة

أظهرت لنا سورة (آل عمران) من خالل أحداث غــزوة (أحــد) أن املســتهدف النهــائي املطلــوب  -

ا قيادة البشرية مبنهج هللا هو:   للوصول إليه ألفراد القاعدة الصلبة املنوط 

ــا "أن  ا، ومــن أدرا ــا، متجــردة مــن مطامعهــا وشــهوا ــا يف ذا تصــري نفوســهم خالصــة مــن حــظ ذا

ــا ومــن منســلخة وأحقادها، ومن قيودها وأصفادها، أن تفر إىل هللا متحررة من هذه األثقال،  مــن قو

ا لتكل األمر كله إىل هللا عز وجل".  وسائلها ومن أسبا

 امنــا خــالل رحلتنــا مــع كتــاب هللا ومــع عــرض املــنهج احلركــي هذا املستهدف البد أن يظل معنا وأم

ت بــه شــيًئا فشــيًئا.. ونــرى نضــجه يف  لــه.. فنــرى طريقــه إعــداد القــرآن لتحقيقــه.. نــرى ارتقــاء اآل

ـــًدا  ذن هللا: عبي ــا نكـــون  ـــة والتطهـــري، وحينمـ ــرآن يف التزكي ذن هللا، اســـتجابة ملـــنهج القـ أنفســـنا 

ا، متجــردين مــن حظــوظ الــدنيا خالصني خملصني  عــز وجــل حمــ ررين مــن حظــوظ الــنفس وشــهوا

".. نكــون قــد دخلنــا بعــون هللا وتوفيقــه  .. "عائشــون  و وفتنها متوكلني على هللا يف كــل أمــور

ك نســتعني)، وحينهــا يــدخلنا هللا عــز  ك نعبــد وإ يف دائــرة العبوديــة اخلالصــة واالســتعانة التامــة (إ

ىل دائــرة التأييــد اإلهلــي مــن: احلفــظ والتثبيــت والنصــرة والواليــة.. وهــذه ســنة وجل بفضله ورمحتــه إ

  هللا الثابتة والطريق املستقر إلقامة منهج هللا يف األرض والتمكني لدينه يف حياة الناس.
                                                             

  .٤٦٦،  ١) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ص ١(



  - ٤٢٢  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

  ــد ــق القــومي والطريــق املســتقيم الوحي قــرار الطري وبعــد انتهــاء سلســلة الســبع الطُّــوَل والــيت تنتهــي 

قي سور السلسلة األوىل حىت إلقامة منه ج هللا يف األرض بعد إمجاله يف سورة البقرة وتفصيله يف 

يت بعدها السلسلة الثانية بتوضيح كيفية دخول دائــرة االســتعانة التامــة والعبوديــة  سورة التوبة، مث 

اإلهلــي  اخلالصة الستدعاء التأييد اإلهلي وذلك من سورة (يونس: املؤمنون) حــىت خيــرج نــور املــنهج

َُّ الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َلَيْسَتْخِلَفنـَُّهْم ِيف   إىل األرض كلها يف سورة (النور) ﴿َوَعَد ا

ْبِلِهْم َوَلُيَمكَِّننَّ َهلُْم ِدينَـُهُم الَّــِذي اْرَتَضــى َهلـُـْم َوَليُـبَــدِّ  ُهْم ِمــْن بـَْعــِد اَألْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قـَ لَنـَّ

ــَك ُهــُم اْلَفاِســُقوَن﴾[النو  ــَك فَأُولَِئ ــَر بـَْعــَد َذِل ــْن َكَف ًئا َوَم ــا يـَْعُبــُدوَنِين ال ُيْشــرُِكوَن ِيب َشــيـْ ر: َخــْوِفِهْم َأْمًن

٥٥.[ 

ت غزوة أحد مبوضوع السورة: الثبات على احلق  ارتباط آ

 ن غزوة أحد أكدت خطــورة االنقــالب ويف ختام عرض املقطع اخلامس اخلاص بغزوة أحد، جند أ

علــى األعقــاب والتخلــي عــن املــنهج، كمــا أكــدت ضــرورة التطهــري إلقامــة مــنهج هللا يف األرض، 

ت  وبذلك صارت غزوة أحد النموذج التطبيقي لتحقيق هدف السورة العــام حيــث ارتبطــت اآل

  اليت تتحدث عن الغزو مبعامل السورة:

ت أن املعركة العسكري .١ ة يف اإلسالم ليست معركة أسلحة وخيــل ورجــال وعــدة وعتــاد، بينت اآل

ت أحــداث الغــزوة بــني  وتدبري حريب فحسب بل هي معركة منهج ومعركة عقيــدة فلــم حتكــي اآل

ت يف بداية عرضها للغزوة أن النصــر  فئتني التقتا وبفوز أحدمها وهزمية اآلخر... إمنا أكدت اآل

ي وعلــى العقيــدة الصــحيحة مــن: حســن التوكــل علــى هللا يكــون بقــدر الثبــات علــى املــنهج اإلهلــ

َُّ َوِليـُُّهَمــا  وليس على األسباب بعــد رجــوع ثلــث اجلــيش ﴿ِإْذ َمهَّــْت طَائَِفَتــاِن ِمــْنُكْم َأْن تـَْفَشــَال َوا

َِّ فـَْليَـتـَوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن﴾[آل عمران:   ].١٢٢َوَعَلى ا

 شــيًئا إمنــا األمــر كلــه  لــيس هلــا مــن األمــرشــيئته وحــىت املالئكــة اليقني أن األمور بيــد هللا والنصــر مب

َكـــِة بيـــد هللا وحـــده ﴿ِإْذ تـَُقـــوُل ِلْلُمـــْؤِمِنَني أَلَـــْن َيْكِفـــَيُكْم َأْن ُميِـــدَُّكْم رَبُُّكـــْم ِبَثَالثَـــِة َآَالٍف ِمـــَن اْلَمَالئِ 

ــَزِلَني﴾[آل عمــران:  كيــًدا علــى ســنة هللا يف النصــر ال١٢٤ُمنـْ تتخلــف وأن هللا عــز  ].. وذلــك 

وجل يؤيد بنصره على قدر االستقامة على منهجه ﴿َقْد َكاَن َلُكْم َآيٌَة ِيف ِفئَـتَـْنيِ اْلتَـَقَتا ِفئَــٌة تـَُقاتِــُل 



 
  - ٤٢٣  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــْن َيَشــاءُ  َُّ يـَُؤيِّــُد بَِنْصــرِِه َم ــْيِهْم رَْأَي اْلَعــْنيِ َوا َل ــَرْونـَُهْم ِمثـْ َِّ َوُأْخــَرى َكــاِفَرٌة يـَ ــَك ِيف َســِبيِل ا  ِإنَّ ِيف َذِل

َرًة ِألُوِيل اْألَْبَصاِر﴾[آل عمران:   ].١٣َلِعبـْ

ت أن النصــر يف معــارك اجلهــاد ملــن جياهــدون يف ســبيل هللا وال ينظــرون إىل شــيء مــن  .٢ بينــت اآل

كيــًدا علــى أنــه مــن يريــد  عــرض هــذه الــدنيا الزهيــدة.. فجــاءت آيــة الــر وســط أحــداث الغــزوة 

معصية  وطمًعا يف دنيا رخيصة، كمن طمع يف إغراء الغنيمة والنصــر  املكسب السريع يف البيع

 وأوامره... (ملسو هيلع هللا ىلص)السريع معصية للرسول 

  لذلك وجب التطهر من شهوات الــنفس وعلــى متــاع الــدنيا والتحــرر مــن عبوديتهــا ﴿زُيِّــَن ِللنَّــاِس

ــَني َوالْ  ــاِء َواْلَبِن ــَن النَِّس ــِل اْلُمَســوََّمِة ُحــبُّ الشَّــَهَواِت ِم ــِة َواْخلَْي ــذََّهِب َواْلِفضَّ ــَن ال ــَرِة ِم ــاِطِري اْلُمَقْنَط َقَن

َُّ ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمَآِب﴾[آل عمران:  َيا َوا َعاِم َواْحلَْرِث َذِلَك َمَتاُع اْحلََياِة الدُّنـْ  ].١٤َواْألَنـْ

ت أن االصــطفاء ملــن يقــيم هللا بــه منهجــه يف األرض ي .٣ ســتلزم التطهــر مــن الــذنوب كمــا بينــت اآل

استلزم التطهر من متاع الدنيا، وأن هذه الذنوب من أكرب العوائق على ثبــات األقــدام يف اجلهــاد 

ت املســـارعة إىل مغفـــرة هللا  ت لســـري املعركـــة جـــاءت آ لـــذلك جـــاءت يف منتصـــف وصـــف اآل

 َمْغِفـــَرٍة ِمـــْن رَبُِّكـــْم َوَجنَّـــٍة والتوبـــة مـــن املعاصـــي والفـــواحش وعـــدم اإلصـــرار عليهـــا ﴿َوَســـارُِعوا ِإَىل 

]، ﴿َوالَّــِذيَن ِإَذا فـََعلُــوا فَاِحَشــًة ١٣٣َعْرُضَها السََّمَواُت َواْألَْرُض ُأِعــدَّْت ِلْلُمتَِّقــَني﴾[آل عمــران: 

ََّ َفاْســتَـْغَفُروا لِــُذنُوِِْم َوَمــْن يـَْغِفــُر الــذُّنُوَب إِ  َُّ َوَملْ ُيِصــرُّوا َعَلــى َمــا َأْو َظَلُمــوا أَنْـُفَســُهْم ذََكــُروا ا الَّ ا

 ].١٣٥فـََعُلوا َوُهْم يـَْعَلُموَن﴾[آل عمران: 

  َّكذلك طريق االصطفاء ألمر هللا العظيم يســتوجب التطهــر مــن األكــدار والشــوائب ﴿َ َمــْرَميُ ِإن

ََّ اْصطََفاِك َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساِء اْلَعاَلِمَني﴾[آل عمران  ].٤٢: ا

ت ضرورة االلتجاء إىل هللا عز وجل وااللتصاق بركنه وطلب منه ثبات األقدام ﴿رَبـََّنــا  .٤ بينت اآل

ــْوِم اْلَكــاِفرِيَن﴾[آل ع ــَداَمَنا َواْنُصــْرَ َعَلــى اْلَق ــا َوِإْســَرافـََنا ِيف َأْمــِرَ َوثـَبِّــْت َأْق ــا ُذنُوبـََن مــران: اْغِفــْر َلَن

عاىل كما أن العصمة من زيغ القلوب بيده سبحانه وتعاىل ﴿رَبـَّنَــا ] فالتثبيت منه سبحانه وت١٤٧

َنا َوَهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك َرْمحًَة ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب﴾[آل عمران:  تـَ  ].٨َال ُتزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْ



  - ٤٢٤  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

م ليكون الصف ا .٥ ت من مواال ت خطورة موقف املنافقني وحذرت اآل اهد خالًصا  بينت اآل

ُهَمـــا﴾[آل عمـــران:  َُّ َولِيـُّ كلـــه  وحـــده ال شـــريك لـــه ﴿ِإْذ َمهَّـــْت طَائَِفتَـــاِن ِمـــْنُكْم َأْن تـَْفَشـــَال َوا

ــاُلوا لَــْو نـَعْ ١٢٢ َِّ َأِو اْدفـَُعــوا َق ــاَلْوا قَــاتُِلوا ِيف َســِبيِل ا َع فـَُقــوا َوِقيــَل َهلـُـْم تـَ َ ْعَلَم الَّــِذيَن  َلــُم ]، ﴿َولِــيـَ

َفْــواِهِهْم َمــا لَــْيَس ِيف  ِ ميَــاِن يـَُقولُــوَن  ُهْم ِلْإلِ ْعَناُكْم ُهْم ِلْلُكْفِر يـَْوَمِئٍذ َأقْـَرُب ِمنـْ َُّ  ِقَتاًال َالتـَّبـَ قـُلُــوِِْم َوا

 ].١٦٧َأْعَلُم ِمبَا َيْكُتُموَن﴾[آل عمران: 

  ت مــن قبــل علــى ضــرورة احلــذر مــن عــداوة املنــافقني واملشــر م كما أكدت اآل كني وعــدم مــواال

ــاُلوا َآَمنَّــ ــِه َوِإَذا َلُقــوُكْم َق ــاِب ُكلِّ ْلِكَت ِ ْؤِمُنــوَن  ــُتْم ُأوَالِء حتُِبُّــونـَُهْم َوَال حيُِبُّــوَنُكْم َوتـُ ــا َأنـْ ــْوا ﴿َه ا َوِإَذا َخَل

ََّ َعِلــيمٌ  ِمَل ِمــَن اْلغَــْيِظ قُــْل ُموتُــوا بِغَــْيِظُكْم ِإنَّ ا بِــَذاِت الصُّــُدوِر﴾[آل عمــران:  َعضُّوا َعَلْيُكُم اْألََ

ــَك ١١٩ ــْل َذِل ــْن يـَْفَع ــْن ُدوِن اْلُمــْؤِمِنَني َوَم ــاَء ِم ]، قــال تعــاىل ﴿َال يـَتَِّخــِذ اْلُمْؤِمُنــوَن اْلَكــاِفرِيَن َأْوِلَي

ُهْم تـَُقاًة﴾[آل عمران:  تـَُّقوا ِمنـْ َِّ ِيف َشْيٍء ِإالَّ َأْن تـَ َلْيَس ِمَن ا  ].٢٨فـَ

 حينمــا قــالوا لــه أن كتيبــة مــن اليهــود حســنة التســليح ميكننــا أن نســتعن  (ملسو هيلع هللا ىلص) حىت أن رســول هللا

هل (ملسو هيلع هللا ىلص)م فقال  : "أأسلموا؟" قالوا: ال  رسول هللا، فقال: "مروهم فلريجعوا فإ ال ننتصر 

 .)١(الكفر على أهل الشرك"

ت  .٦ ء هللا مـــن املنــافقني هــدفها زعزعــة العقيــدة وهـــدمها الشــبهات الــيت يبثهــا أعــداأن بينــت اآل

ــة  اوظهــر دورهــ رة التشــكيك يف جــدوى اإلصــرار علــى االســتمرار يف املعركــة وهــدفهم بلبل يف إ

القلــوب وخلخلــة الصــفوف هلــدم كيــان اجلماعــة املســلمة مث هلــدم كيــان العقيــدة، قــال تعــاىل علــى 

م:  لسا

 ].١٥٤ْمِر َشْيٌء َما قُِتْلَنا َهاُهَنا﴾[آل عمران: ﴿يـَُقوُلوَن َلْو َكاَن َلَنا ِمَن اْألَ  -

َ َمــا َمــاُتوا َوَمــا قُِتلُــوا - ِِْم ِإَذا َضــَربُوا ِيف اْألَْرِض َأْو َكــانُوا غُــزى لَــْو َكــانُوا ِعْنــَد ْخــَوا ﴾[آل ﴿َوقَــاُلوا ِإلِ

 ].١٥٦عمران: 

 ].١٦٧ن: ﴿قَاُلوا َلْو نـَْعَلُم ِقَتاًال َالتـَّبَـْعَناُكْم﴾[آل عمرا -

ِِْم َوقـََعُدوا َلْو َأطَاُعوَ َما قُِتُلوا﴾[آل عمران:  - ْخَوا  ].١٦٨﴿الَِّذيَن َقاُلوا ِإلِ

                                                             
  ٣٩/ ٢) انظر: الطبقات الكربى البن سعد ١(



 
  - ٤٢٥  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

م ملــا حــدث للمســلمني ســقوط هــذا العــدد مــن بعون فهــم يــدَّ  ــم لــو مكثــوا يف بيــو م أ فســاد عقيــد

األجل مكتوب ال يســتقدم  نوت، بينما العقيدة السليمة تقر أالقتلى، فهم ال يفهمون أمر احلياة وامل

وال يستأخر، وأنه إذا جاء األجل املقسوم سعى صاحبه بقدميه إليه وأنه لو كتب أجله على مضــجعه 

﴾[آل عمــران:  َِّ ِِْذِن ا ]، لــذلك ١٤٥جلاءه وهو يف بيته بــني أهلــه ﴿َوَمــا َكــاَن لِــنَـْفٍس َأْن َمتـُـوَت ِإالَّ 

هللا، يعلم أنه لن يصيبه إال مــا كتــب هللا لــه فيتلقــى قــدر  فاملؤمن من صاحب العقيدة مطمئن إىل قدر

لتسليم والرضا..، بينما إذا استمع لشبهات املنــافقني ســريتد علــى عقبيــه كــافًرا  هللا وتدبريه وحكمته 

َقِلبُــوا َخاِســرِيَن﴾[آل عمــران: ﴿َ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا الَِّذيَن َكَفُروا يـَُردُّوُكْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم فـَتَـنْـ 

١٤٩.[ 

  وهذا التحذير من االرتداد علــى األعقــاب، مــن اإلميــان إىل الكفــر، مــن اهلدايــة إىل الضــالل، مــن

ــذير الــــذي ســــبق توجيهــــه  ــغ اســــتجابة لشــــبهات أعــــداء الــــدين هــــو نفــــس التحــ الثبــــات إىل الزيــ

َآَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا َفرِيًقا ِمَن الَِّذيَن ُأوتُــوا  للمسلمني من قبل يف سورة (آل عمران): ﴿َ أَيـَُّها الَِّذينَ 

  ].١٠٠اْلِكَتاَب يـَُردُّوُكْم بـَْعَد ِإميَاِنُكْم َكاِفرِيَن﴾[آل عمران: 

  :م الباطلــة، ودعــواهم الزائفــة هــو وهــذا هــو ذاتــه نفــس هــدف أعــداء الــدين مــن وراء بــث شــبها

 هدم عقيدة التوحيد واحنراف األمة عن منهجها.

ت أن سبب الفشل واهلزمية واخلــذالن يف الغــزوة هــو عــدم بي .٧ (صــلى هللا عليــه النــيب  اتبــاعنت اآل

بُّــوَن  وسلم) ُتْم ِمْن بـَْعِد َما َأرَاُكْم َمــا حتُِ وعصيان أوامره ﴿َحىتَّ ِإَذا َفِشْلُتْم َوتـََناَزْعُتْم ِيف اْألَْمِر َوَعَصيـْ

َيا َوِمْنُكمْ  ت مــن ١٥٢َمْن ُيرِيُد اْآلَِخــَرَة﴾[آل عمــران:  ِمْنُكْم َمْن ُيرِيُد الدُّنـْ ]، لــذلك أكــدت اآل

جــه وطريقتــه ﴿قُــْل ِإْن   (ملسو هيلع هللا ىلص)الشــرع الــذي جــاء بــه النــيب  اتبــاعقبــل علــى ضــرورة  والســري علــى 

َُّ َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُــوَبُكمْ  ََّ َفاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم ا ُتْم حتُِبُّوَن ا َُّ َغُفــوٌر رَِحــيٌم﴾[آل عمــران:  ُكنـْ ]، ٣١َوا

جه تعرض للفشــل واخلــذالن حــىت وإن ادعــى حمبتــه بــل إن تعمــد خمالفــة  وأنه من خيالف أوامره و

ـــيب  ـــر  (ملسو هيلع هللا ىلص)النــ ـــد وقـــــع يف الكفــ ـــبُّ فقــ ــ ََّ َال حيُِ ـــِإنَّ ا ــْوا فَــ ــ َولـَّ ـــِإْن تـَ ََّ َوالرَُّســـــوَل فَــ ـــْل َأِطيُعـــــوا ا ﴿قُــ

 ].٣٢ْلَكاِفرِيَن﴾[آل عمران: ا



  - ٤٢٦  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

ت أن العبــادة علــى كــل حــال هــو حــال الثــابتني علــى احلــق فــالغزوة شــهدت حالــة مــن  .٨ بينــت اآل

، ولكن هللا عــز وجــل ثبــت مــن (ملسو هيلع هللا ىلص)الفرار والتخلي عن السالح وخاصة بعد إشاعة مقتل النيب 

نيني الــذين ال يعرفــون الــوهن أو الضــعف  َكــأَيِّْن ِمــْن نَــِيبٍّ قَاتَــَل َمَعــُه رِبِّيُّــوَن َكِثــٌري َفَمــا ﴿وَ عبــاده الــر

ــاِبرِيَن﴾[آل عمــران:  ــبُّ الصَّ َُّ حيُِ َِّ َوَمــا َضــُعُفوا َوَمــا اْســَتَكانُوا َوا ــا َأَصــابـَُهْم ِيف َســِبيِل ا َوَهُنــوا ِلَم

ني قــال فــيمن رآهــم ألقــوا ســالحهم حــ الــذي صــاح ] ومن هؤالء كــان أنــس بــن النضــر ١٤٦

)، لــذلك ختمــت اآليــة الــيت حتــدثت عــن (ملسو هيلع هللا ىلص)هلم: (قوموا فموتوا على مــا مــات عليــه رســول هللا 

ًئا َوَســَيْجِزي أو قتله بقوله تعــاىل  (ملسو هيلع هللا ىلص)موت النيب  ََّ َشــيـْ َلــْن َيُضــرَّ ا ْيــِه فـَ َقِلــْب َعلَــى َعِقبـَ ﴿َوَمــْن يـَنـْ

]، يقول الشيخ السعدي يف تفســريه الشــاكرون هــم: العابــدون ١٤٤﴾[آل عمران:َُّ الشَّاِكرِينَ ا

، وهذا هو حال الثابتني دوًمــا يف (ملسو هيلع هللا ىلص)وبعد وفاة النيب  (ملسو هيلع هللا ىلص) على كل حال.. يف وجود النيب 

م فهــم يبــذلون ويطيعــون يف الســراء أي اليســر ويف الضــراء أي العســر  ِذيَن يـُْنِفُقــوَن ِيف ﴿الَّــعبــاد

 ].١٣٤السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء﴾[آل عمران: 

وهــذا هــو وصـــفهم يف كــل حـــال ﴿الصَّــاِبرِيَن َوالصَّــاِدِقَني َواْلَقـــانِِتَني َواْلُمْنِفِقــَني َواْلُمْســـتَـْغِفرِيَن 

ْألَْسَحاِر﴾[آل عمران:  ِ١٧.[ 

ت أن االســتجابة  والرســول  .٩ يف محــراء األســد بعــد اجلراحــات والضــر والقــرح  )(ملسو هيلع هللا ىلصبينــت اآل

واإلثخــان هــي مــن أعلــى صــور االســتجابة رغــم وقــوع املخالفــة يف اليــوم الســابق يــوم غــزوة أحــد، 

للخــروج مــن  (ملسو هيلع هللا ىلص)رفــع الــروح املعنويــة جلنــوده حينمــا دعــا النــيب  (ملسو هيلع هللا ىلص)وهذا املوقــف أراد بــه النــيب 

: "ال خيرج معنا إال من شهد القتال"، فاستجاب املســلمون (ملسو هيلع هللا ىلص)يف القتال يوم أحد، فقال  شارك

م من اجلرح الشديد، واخلوف املزيد وقالوا: مسعنا وأطعنا، وفيهم قــال هللا تعــاىل  ﴿الَّــِذيَن على ما 

ُهْم َواتـََّقــْوا َأْجــٌر َعِظــيٌم (اْسَتَجابُوا َِِّ َوالرَُّسوِل ِمْن بـَْعِد َما َأَصابـَُهُم  ) ١٧٢اْلَقْرُح ِللَِّذيَن َأْحَســُنوا ِمــنـْ

ً َوقَــاُلوا َحْســبُـَنا ا ــَزاَدُهْم ِإميَــا َُّ َونِْعــَم الَّــِذيَن قَــاَل َهلـُـُم النَّــاُس ِإنَّ النَّــاَس قَــْد َمجَُعــوا َلُكــْم فَاْخَشــْوُهْم فـَ

ــُل﴾[آل عمــــران:  ــذا هــــو ١٧٣-١٧٢اْلوَِكيـ ــوله ].. وهــ ــالم  ورســ ــالم: استســ معــــىن ديــــن اإلســ

َِّ  (ملسو هيلع هللا ىلص) ِ َِّ َآَمنَّــا  وكمــال االســتجابة ومتــام االنقيــاد وفوريــة التنفيــذ ﴿قَــاَل اْحلََوارِيُّــوَن َحنْــُن أَْنَصــاُر ا

ََِّ ُمْســـِلُموَن﴾[آل عمـــران:  طويـــل ] اســـتجابة عنـــد طلـــب النصـــرة تؤكـــد أن الطريـــق ٥٢َواْشـــَهْد 



 
  - ٤٢٧  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

وشــاق.. نفــري.. وراء نفــري.. بــذل وراء بــذل.. وكانــت محــراء األســد تصــحيح ألخطــاء يــوم (أحــد) 

  ودليل أن العقيدة هي كل شيء يف نفوس اجلماعة املسلمة األوىل يعيشون هلا وحدها.

ت العالقـــة بـــني الشـــهادة يف ســـبيل هللا وشـــهادة التوحيـــد (ال إلـــه إال هللا) حيـــث أن  .١٠ بينـــت اآل

س اصطفاهم هللا عــز وجــل واجتبــاهم (ويتخــذ مــنكم شــهداء).. اختــارهم هللا مــن الشهداء  هم أ

م شـــهادة حيـــة علـــى هـــذا الـــدين:  اهـــدين.. كمـــا يقـــول الشـــيخ ســـيد قطـــب ليـــؤدوا مبـــو بـــني ا

"الشهداء يتخذهم هللا ليستشهدهم على هذا احلــق الــذي بعــث بــه للنــاس، يستشــهدهم فيــؤدون 

ــا أداء ال  ــا جبهــادهم حــىت املــوت يف ســبيل الشــهادة، يؤدو شــبهة فيــه، وال جــدال حولــه. يؤدو

 إحقاق هذا احلق وتقريره يف دنيا الناس.

لشهادتني: شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممًدا رســول هللا. ال يقــال لــه إنــه  إن كل من ينطق 

 إهلـًـا. ومــن مث ال شــهد إال أن يــؤدي مــدلول هــذه الشــهادة ومقتضــاها. ومــدلوهلا هــو أال يتخــذ إال هللا

عــن دمحم مبــا أنــه رســول هللا. وال يعتمــد مصــدرًا آخــر إال يتلقى الشريعة إال من هللا. وأال يتلقى مــن هللا 

 للتلقي إال هذا املصدر.

ومقتضى هذه الشهادة أن جياهــد إذن لتصــبح األلوهيــة  وحــده يف األرض، كمــا بلغهــا دمحم 

هذا األمر أن ميوت يف سبيله، فهو إذن شــهيد أي: "شــاهد طلــب هللا إليــه أداء .. فإذا اقتضى (ملسو هيلع هللا ىلص)

  هذه الشهادة فأداها. واختذه هللا شهيًدا.. ورزقه هذا املقام".

 ١(وهذا هو مدلول شهادة أن ال إله إال هللا وأن دمحم رسول هللا ومقتضاه(.  

َُّ َأنَُّه َال ِإلَــَه ِإالَّ ُهــوَ  ْلِقْســِط َال ِإلَــَه ِإالَّ ُهــَو  قال تعاىل ﴿َشِهَد ا ِ َواْلَمَالِئَكــُة َوُأولُــو اْلِعْلــِم قَاِئًمــا 

ِكيُم﴾[آل عمران:   ].١٨اْلَعزِيُز احلَْ

  ت الســورة وبــني غــزوة أحــد والــيت عــربت حبــق علــى اهلــدف العــام وهكــذا كــان التناســب بــني آ

صــطفاء إلقامــة مــنهج هللا للسورة وموضوعها الرئيسي: "الثبــات علــى احلــق مــن أهــم موجبــات اال

  يف األرض".

                                                             
  . ١/٤٨٢قرآن ، سيد قطب ، ) يف ظالل ال١(



  - ٤٢٨  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

 الشهادة اصطفاء.. حياة الشهداء

  ــوَن (قــال تعــاىل ــَد َرِِّــْم يـُْرزَُق ــاٌء ِعْن ــْل َأْحَي ً َب ــَوا َِّ َأْم ــوا ِيف َســِبيِل ا ) ١٦٩﴿َوَال َحتَْســَنبَّ الَّــِذيَن قُِتُل

َُّ ِمْن َفْضــِلِه َوَيْستَـْبِشــرُ  ُهُم ا َ ِــْم ِمــْن َخْلِفِهــْم َأالَّ َخــْوٌف َعلَــْيِهْم َفرِِحَني ِمبَا َآ لَّــِذيَن ملَْ يـَْلَحُقــوا ِ ِ وَن 

ََّ َال ُيِضــيُع َأْجــَر اْلُمــْؤِمِنَني﴾[آل ١٧٠َوَال ُهْم َحيَْزنُوَن ( َِّ َوَفْضــٍل َوَأنَّ ا ) َيْستَـْبِشُروَن بِِنْعَمٍة ِمَن ا

  ].١٧١-١٦٩عمران: 

اهــدين - ســبحانه  -يف ســبيله ويصــطفي مــنهم الشــهداء، يستخلصــهم لنفســه خيتار هللا عز وجــل ا

وخيصهم بقربه.. فهي رزق ال يناله إال ذو حظ عظيم، كمــا يقــول ابــن النحــاس يف كتابــه  -وتعاىل

  مشارع األشواق إىل مصارع العشاق:

"أعلــم أن الشــهادة رتبــة عظيمــة ومنزلــة جســيمة ال يلقاهــا إال ذو حــظ عظــيم، وال يناهلــا إال 

لفــوز املقــيم. وهــي الرتبــة الثالثــة مــن مقــام النبــوة كمــا قــال تعــاىل: ﴿َفُأوَلِئــَك َمــَع مــن  ســبق لــه القــدر 

ــ ـــ ــاحلَِِني َوَحُســـ ـــ ــ ـــــَهَداِء َوالصَّـ ـــ ــدِّيِقَني َوالشُّ ـــ ــ ـ ــَني َوالصِّ ـــ ـــ ــــَن النَِّبيِّ ـــ ــــْيِهْم ِمـ ــ ــ َُّ َعَل ـــَم ا ــ ــ َعـ ـــــِذيَن أَنـْ ـــَك الَّـــ ــــ َن ُأوَلئِـ

ت تنفــي عــن٦٩َرِفيًقا﴾[النســاء: مــن قتــل يف ســبيل هللا املــوت وتثبــت هلــم احليــاة، رغــم أن  ].. اآل

رواحهـــم يف ســـبيل هللا،  ــبيل هللا" فجـــادوا  ـــم "قتلـــوا يف سـ ـــاة، ولكـــن أل الظـــاهر هـــو مفـــارقتهم احلي

، وانتقلــوا إىل حيــاة أخــرى غــري تلــك الــيت نعــرف حــدودها.. حيــاة أخــرى يف  فاتصــلت أرواحهــم 

 ياة الزائلة اليت حنياها يف هذه الدنيا..جمال فسيح عريض تتجاوز مظاهر احل

ا تعديل كامل ملفهــوم املــوت  مــىت كــان يف ســبيل  -يقول الشيخ سيد قطب عن حياة الشهداء: "إ

م مــن ورائهــم..  -هللا اهدين أنفسهم، ويف النفوس اليت خيلفو وللمشاعر املصاحبة له يف نفوس ا

م يدركون لفرح، أل أنــه "مــن فضــله" علــيهم. فهــو دليــل رضــاه وهــم قــد  وهم يستقبلون رزق هللا 

  قتلوا يف سبيل هللا. فأي شيء يفرحهم إذن أكثر من رزقه الذي يتمثل فيه رضاه؟

ذن هللا ال  م، مستبشــرون  ــم صــال م، ومل تنقطــع  مث هــم مشــغولون مبــن وراءهــم مــن إخــوا

ن ووحشــة يف نفــس الــذين مل يضــيع أجــر املــؤمنني: فمــا الــذي جيعــل هــذه النقلــة موضــع حســرة وفقــدا



 
  - ٤٢٩  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

م من خلفهم، وهي أوىل أن تكون موضع غبطة ورضا وأنس عــن هــذه الرحلــة إىل جــوار هللا  يلحقوا 

 .)١(عز وجل"

  ــر «أنــه قــال:  (ملسو هيلع هللا ىلص)وعــن رزق الشــهداء يــروي ابــن عبــاس عــن رســول هللا رق  الشــهداء علــى 

ر.)٢(»م من اجلنة بكرة وعشًيابباب اجلنة يف قبة خضراء خيرج عليهم رزقه ر: جانب  رق   ،  

 :وألننا ال نعرف نوع احلياة اليت حيياها الشهداء فقد اختلف العلماء يف معىن حياة الشهداء 

م أحياء يف اجلنة يرزقــون كمــا أخــرب   قال القرطيب: والذي عليه املعظم: أن حياة الشهداء حمققة وأ

لــرزق يف تعاىل. وال حمالة أن أجسادهم يف  الرتاب وأرواحهم حيــة كــأرواح ســائر املــؤمنني، وفضــلوا 

 اجلنة من وقت القتل حىت كأن حياة الدنيا دائمة هلم.

 وقال جماهد: يرزقون من مثر اجلنة، أي: جيدون رحيها وليسوا فيها. 

كلــون ويتمتعــون..   ــة يرزقــون و ــم يف اجلن وقــال آخــرون: إن أرواحهــم يف جــوف طــري خضــر، وإ

 هو الصحيح من األقوال.وهذا 

والظــاهر أن أرواحهــم عنــد هللا علــى رتــب يف  -وهللا أعلــم -ويقــول ابــن النحــاس: الــذي يظهــر يل 

ــم علــى رتــب يف املكانــة، فمــنهم مــن روحــه يف جــوف طــري أخضــر، يرعــى يف اجلنــة،  املكــان كمــا أ

ر بباب اجلنة وخي رق  وي إىل قناديل يف ظل العرش، ومنهم من هو على  رج إليهم رزقهم من و

اجلنة بكرة وعشــًيا كمــا يف حــديث ابــن عبــاس، ومــنهم مــن يطــري مــع املالئكــة يف الســماء ويف اجلنــة 

حيث يشاء كما يف حديث جعفر بن أيب طالب، ومنهم من هم على أّسرة يف اجلنة كما يف حــديث 

ة أنفســـهم ابـــن رواحـــة وصـــاحبيه. وإمنـــا تفاوتـــت منـــازل أرواحهـــم لتفـــاوت رتـــب إخالصـــهم ومساحـــ

 نفسهم وما كانوا عليه قبل حصول الشهادة من رتب اإلسالم واإلميان واإلحسان.

  

  

 
                                                             

  .١/٥١٨) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ص ١(
  ) وقال احلاكم: صحيح اإلسناد على شرط مسلم٧٤/ ٢) رواه أمحد، وابن حبان يف صحيحه، واحلاكم يف املستدرك (٢(



  - ٤٣٠  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

 :ومن األحاديث يف فضل الشهداء يف سبيل هللا 

إذا وقــف العبــاد للحســاب، جــاء قــوم واضــعو «قــال:  (ملسو هيلع هللا ىلص)، أن النــيب عــن أنــس بــن مالــك  -

م تقطــر دًمــا، فــازدمحوا ب اجلنــة، فقيــل: مــن هــؤالء؟ قيــل: الشــهداء   ســيوفهم علــى رقــا علــى 

 .)١(»كانوا أحياء مرزوقني

فقــال: " جــابر مــايل أراك مهتًمــا؟".  (ملسو هيلع هللا ىلص)، قال: نظر إّيل رســول هللا وعن جابر بن عبد هللا  -

م هللا قــال: قلــت:  رســول هللا استشــهد أيب وتــرك عليــه دينًــا وعيــاًال. فقــال: "أال أخــربك؟ مــا كلــ

ك كفاًحا، فقال: سلين أعطك، قــال: أســألك أن أرد  أحًدا قط إال من وراء حجاب، وإنه كلم أ

م إليها ال يرجعــون. قــال: أي  نية.. فقال الرب عز وجل: إنه سبق مين أ نية فأقتل  إىل الدنيا 

ً َبْل َأْحيَــاٌء ﴿َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلو رب أبلغ من ورائي.. فأنزل هللا عز وجل:  َِّ َأْمَوا ا ِيف َسِبيِل ا

ِـــْم يـُْرزَقُـــوَن﴾[آل عمـــران:  ، الكفـــاح: أي مواجهـــة لـــيس بينهمـــا حجـــاب وال )٢( ]١٦٩ِعْنـــَد َرِّ

 رسول.

ما أحد يــدخل اجلنــة حيــب أن يرجــع إىل «قال:  (ملسو هيلع هللا ىلص)أن رسول هللا  ويف الصحيحني أن أنس  -

ــه مــا  علــى األرض مــن شــيء، إال الشــهيد، فإنــه يتمــىن أن يرجــع إىل الــدنيا، فيقتــل الــدنيا، وأن ل

 . ويف رواية "ملا يرى من فضل الشهادة".)٣(»عشر مرات ملا يرى من الكرامة

ملــا أصــيب إخــوانكم جعــل هللا «: (ملسو هيلع هللا ىلص)وعــن ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا قــال: قــال رســول هللا  -

ــ وي إىل قناديــل مــن ذهــب أرواحهــم يف جــوف طــري خضــر ت كــل مــن مثارهــا، و ــار اجلنــة  رد أ

م ومقيلهم، قالوا: من يبلغ إخواننا عنــا  معلقة يف ظل العرش، فلما وجدوا أطيب مأكلهم ومشر

أ أحياء يف اجلنة نرزق، لئال يزهدوا يف اجلهاد وال ينُكلوا عن احلرب فقــال هللا تعــاىل: أ أبلغهــم 

ــَد َرِِّــْم عــنكم فــأنزل هللا عــز  ــاٌء ِعْن ــْل َأْحَي ً َب ــَوا َِّ َأْم ــِبيِل ا وجــل: ﴿َوَال َحتَْســَنبَّ الَّــِذيَن قُِتُلــوا ِيف َس

 .)٤( ]»١٦٩يـُْرزَُقوَن﴾[آل عمران: 

                                                             
سناد حسن١(   ) رواه الطرباين 
  وقال احلاكم: صحيح اإلسناد) ٢٠٣/ ٣) رواه الرتمذي وحسنه وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك (٢(
  )١٤٩٨/ ٣)، ومسلم يف اإلمارة (٢٠٨/ ٣) رواه البخاري يف اجلهاد (٣(
  )١٥٠٢/ ٣)، رواه مسلم يف اإلمارة (٣٢/ ٣) رواه أبو داود يف اجلهاد (٤(



 
  - ٤٣١  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــن الصــامت، عــن النــيب  - ــادة ب ســناد حســن، عــن عب عنــد هللا ســبع «: (ملسو هيلع هللا ىلص)وروى اإلمــام أمحــد 

ل ُدفْـَعــة مــن دمــه، ويــرى مقعــده مــن اجلنــة، وُحيلــى حلــة اإلميــان، وجيــار خصال: أن يغفــر لــه يف أو 

ج الوقــار، الياقوتــة منــه خــري مــن  من من الفزع االكرب، ويوضــع علــى رأســه  من عذاب القرب، و

ً مـــن  الـــدنيا ومـــا فيهـــا، ويـــزوج ثنتـــني وســـبعني زوجـــة مـــن احلـــور العـــني، ويشـــفع يف ســـبعني إنســـا

 .)١(»أقاربه

 رجلني عجب ربنا من

ر عــن وطأتــه وحلافــه  (ملسو هيلع هللا ىلص)، عن النــيب عن ابن مسعود  - قــال: عجــب ربنــا مــن رجلــني، رجــل 

وأهلــه إىل صــالته، فيقــول هللا عــز وجــل: انظــروا إىل عبــدي  ممن بني أهله وحبه إىل صــالته، فيقــو 

ا عنــدي، ورجــل ر عن فراشه ووطأته من بني حبه وأهله إىل صــالته رغبــة فيمــا عنــدي وشــفقة ممــ

ــزام ومالــه يف الرجــوع، فرجــع حــىت يهريــق  زم أصــحابه وعلــم مــا عليــه يف اال غــزا يف ســبيل هللا فــا

دمـــه، فيقـــول هللا: "انظـــروا إىل عبـــدي رجـــع رجـــاء فيمـــا عنـــدي وشـــفقة ممـــا عنـــدي حـــىت يهريـــق 

  .)٢(دمه"

 ثالثة حيبهم هللا عز وجل

ثالثة حيبهم هللا، فــذكر أحــدهم «قال:  (ملسو هيلع هللا ىلص)يب عن الن وعن زيد بن ظبيان، يرفعه إىل أيب ذر  -

  .)٣(»كرجل كان يف سرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حىت يقتل أو يفتح له

 أفضل الشهداء

أفضــل الشــهداء الــذين يلقــون يف الصــف : «(ملسو هيلع هللا ىلص)بــن أيب كثــري، قــال: قــال رســول هللا  حيــىيوعــن  -

ههم حــىت يقتلــوا، أولئــك يتلبطــون يف الغــرف العــالم مــن اجلنــة، يضــحك إلــيهم وجــو  يلفتــونفــال 

ـــم، إن ربــــك إذا ضـــحك إىل قــــوم فـــال  ـــيهمر املصــــنف: مصـــنف ابــــن أيب شــــيبة ». حســــاب عل

ن).١/٨٥(   )، رواه ابن املبارك وهو معضل (سقط منه راو
                                                             

  )١٣١/ ٤) روه أمحد يف مسنده (١(
  )١١٣/ ٢) رواه ابن أيب شيبة واحلاكم وقال الذهيب: صحيح (٢(
  )١١٣/ ٢بن أيب شيبة واحلاكم وقال الذهيب: صحيح () رواه ا٣(



  - ٤٣٢  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

 

 :يشمل املقطع اخلامس يف سورة آل عمران ما يلي  

 أوًال: حقيقة املوت واحلياة.

نًيا: بيان الفوز احلقيقي، مــع عــرض مقصــد اإلعــداد لليــوم اآلخــر.. حتــت عنــوان: (النجــاة مــن النــار 

  وثواب اآلخرة).

اهدين اخلاشع.   لًثا: عبادة التفكر ودعاء ا

  ركة.رابًعا: عبادة املرابطة وجو املع

  خلطــاب إىل الفئــة املؤمنــة حتــدثها عــن القــيم الــيت تضــحي مــن أجلهــا وحتــدثها عــن ختتــتم الســورة 

ا إىل الصرب والتقوى واملرابطة. يب    الفوز احلقيقي مع بيان أشواك الطريق وآالمه، و

 

  :١٨٥قال تعاىل ﴿ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت﴾[آل عمران.[  

ن كــل نفــس ذائقــة املــوت، كقولــه:  - يقــول ابــن كثــري: "خيــرب تعــاىل إخبــارًا عاًمــا يعــم مجيــع اخلليقــة 

َها فَاٍن ( َقى َوْجُه رَبَِّك ُذو اْجلَــَالِل َواْإلِْكَراِم﴾[الــرمحن: ٢٦﴿ُكلُّ َمْن َعَليـْ ]. فهــو ٢٧-٢٦) َويـَبـْ

ك املالئكــة وحــىت محلــة العــرش، تعــاىل وحــده احلــي الــذي ال ميــوت، واإلنــس واجلــن ميوتــون وكــذل

لدميومة والبقاء فيكون آخًرا كما كان أوًال"  .)١(وينفرد الواحد األحد القهار 

ولكـــن ملـــاذا تكـــررت عـــرض هـــذه احلقيقـــة كثـــريًا يف ســـورة (آل عمـــران): ألن ســـورة آل عمـــران  -

قامــة املعــروف األكــرب وهــو: توحيــد هللا عــز وجــل، وإزالــة ا ــة  ملنكــر األكــرب ختاطــب الفئــة املؤمن

لبيــان  جلهــاد  وهو: الشرك وحكم الطاغوت، وأداء هــذه املهمــة الســامية الشــاقة لــن يكــون إال 

ا احملببــة ومتاعهــا الزائــل.. ال  لســنان معنــاه: االســتغناء عــن الــدنيا بشــهوا والسنان مًعا، واجلهاد 

                                                             
  ٣٩٥/ ١) خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة التفسري، ص١(



 
  - ٤٣٣  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

اهدين لرغبة يف الدنيا مع الرغبة يف اآلخرة ، فإما هذه وإمــا تلــك ﴿ِمــْنُكْم جيتمع مًعا يف قلوب ا

َيا َوِمْنُكْم َمْن يُرِيُد اْآلَِخَرَة﴾[آل عمران:   ].١٥٢َمْن يُرِيُد الدُّنـْ

ــاة يف نفــوس املــؤمنني أصــحاب هــذه املهمــة قيــادة  - ــد مــن اســتقرار حقيقــة املــوت واحلي لــذلك الب

حلقيقــة وتــتمكن مـــن البشــرية مبــنهج هللا إلقامـــة التوحيــد وإزالــة الشـــرك.. البــد أن تســتقر هـــذه ا

م يف هــذا الطريــق.. ليتيقنــوا أن الكــل ميــوت فاألجــل حمــدود،  نفوســهم جيــًدا وهــم خيطــون خطــوا

فلتكن يف جهــاد، واجلميــع ســيغادر هــذه احليــاة األوىل املؤقتــة، فلــتكن شــهادة قــال تعــاىل ﴿َولَــِئْن 

 َِّ َِّ َأْو ُمــتُّْم َلَمْغِفــَرٌة ِمــَن ا ــٌر ِممَّــا َجيَْمُعــوَن (ُقِتْلــُتْم ِيف َســِبيِل ا ) َولَــِئْن ُمــتُّْم َأْو قُِتْلــُتْم ١٥٧ َوَرْمحَــٌة َخيـْ

َِّ ُحتَْشُروَن﴾[آل عمران:  َىل ا  ].١٥٨-١٥٧إلَِ

  ت: أن كل من مات أو قتل فمصريه، ومرجعه إىل هللا عز وجل فيجزيه بعمله إن كان ومعىن اآل

ـَـا تـُوَ  ]، ولكــن ١٨٥فـَّــْوَن ُأُجــورَُكْم يـَــْوَم اْلِقَياَمــِة﴾[آل عمــران: خريًا فخري، وإن شــًرا فشــر.. ﴿َوِإمنَّ

من قُتل يف سبيل هللا، أو مات أيًضا يف سبيل هللا فهو يف رمحــة هللا وعفــوه ورضــوانه، وذلــك خــري 

 من البقاء يف الدنيا ومجيع حطامها الفاين.

هـــذه احلقيقـــة يف  يقـــول الشـــيخ ســـيد قطـــب حـــول هـــذه احلقيقـــة الثابتـــة: "إنـــه البـــد مـــن اســـتقرار -

ايتهــا حتًمــا.. ميــوت  يت  جــل، مث  الــنفس: حقيقــة أن احليــاة يف هــذه األرض موقوتــة، حمــدودة 

ــدة  لعقيـ ــوت القاعـــدون. ميـــوت املســـتعلون  ــدون وميـ اهـ ــاحلون وميـــوت الطـــاحلون. ميـــوت ا الصـ

بــون الضــيم، وميــوت اجلبنــاء احلر  يصــون علــى وميوت املستذلون للعبيــد. ميــوت الشــجعان الــذين 

ي مثـــن.. ميـــوت ذوو االهتمامـــات الكبـــرية واألهـــداف العاليـــة، وميـــوت التـــافهون الـــذين  احليـــاة 

يعيشــون فقــط للمتــاع الــرخيص.. الكــل ميــوت.. كــل نفــس تــذوق هــذه اجلرعــة كــأس دائــر علــى 

 .)١(اجلميع إمنا الفارق يف شيء أخر.. الفارق يف قيمة أخرى.. الفارق يف املصري األخري"

جتد كلما ذكر القتال يف سبيل هللا يف القرآن، جتيء التذكرة حبقيقة املوت لرتسيخ معىن أنه لذلك  -

قد ميــوت اجلبــان يف مضــجعه، وال ميــوت الشــجاع يف ميــدان اجلهــاد، وترســيخ معــىن عــرض الــدنيا 

جــر اآلخــرة البــاقي.. حــىت ال ختشــع نفــس مؤمنــة أو جتــنب مــن اخلــروج للجهــاد  الزائــل ال يقــارن 

                                                             
  ٥٣٨/ ١) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ص١(



  - ٤٣٤  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

ت، قــال تعــاىل ﴿فـََلمَّــا ُكتِـــَب نصــرة  ــّدبر هــذه اآل ــة الشــرك مـــن األرض.. ت للتوحيــد وإزالــة لفتن

َِّ َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة َوَقاُلوا رَبـََّنا  ُهْم َخيَْشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة ا َنا َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل ِإَذا َفرِيٌق ِمنـْ ِملَ َكتَـْبَت َعَليـْ

ــٌر ِلَمــِن اتـََّقــى َوَال ُتْظَلُمــوَن اْلِقتَــاَل لَــْوَال َأخَّ  َيا َقِليــٌل َواْآلَِخــَرُة َخيـْ َنــا ِإَىل َأَجــٍل َقرِيــٍب قُــْل َمَتــاُع الــدُّنـْ ْرتـَ

ُتْم ِيف بـُُروٍج ُمَشيََّدٍة﴾[النساء: ٧٧َفِتيًال (  ].٧٨-٧٧) أَيْـَنَما َتُكونُوا يُْدرُِكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنـْ

 

  :ــْد َفــاَز﴾[آل عمــران ].. وهــذا هــو ١٨٥قــال تعــاىل ﴿َفَمــْن زُْحــزَِح َعــِن النَّــاِر َوُأْدِخــَل اْجلَنَّــَة فـََق

الفــوز احلقيقــي الــذي قررتــه هــذه اآليــة وأكــده القــرآن الكــرمي يف مواضــع كثــرية إنــه: الزحزحــة عــن 

موضع سوط «: (ملسو هيلع هللا ىلص) النار والنجاة منها، وروى ابن أيب حامت عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا

يف اجلنــة خــري مــن الــدنيا ومــا فيهــا، اقــرؤوا إن شــئتم: ﴿َفَمــْن زُْحــزَِح َعــِن النَّــاِر َوُأْدِخــَل اْجلَنَّــَة فـََقــْد 

  .)١(»َفاَز﴾

َيا ِإالَّ َمَتــاُع اْلُغــُروِر﴾[آل عمــران:  نـْ ــا متــاع، ولكنــه١٨٥وقولــه تعــاىل ﴿َوَمــا اْحلََيــاُة الــدُّ  ].. إ

ا متاع الغرور الذي خيدع صاحبه فيحسبه متاًعــا مث يكتشــف  ليس متاع احلقيقة، وال متاع اليقظة.. إ

 زيفه وزواله.. بعدما زين له فكان مصريه إىل واٍد سحيق والعياذ  ألنه اغرتبه.

و: أما املتاع احلقيقي الذي يستحق اجلهد يف حتصيله واجلهاد من أجله والشهادة للوصول إليه هــ -

جلنة بعد الزحزحة عن النار..   الفوز 

   ا وهــو ؟؟؟ أهــل النــار حــىت نستشــعر ونقــوم هنــا بعــرض تــذكرة عــن النــار ووصــف لــون مــن عــذا

 كيف أن الزحزحة عنها تعد الفوز احلقيقي يف هذا الوجود.

 

ََّ  اتـَُّقــوا آَمنُــوا الَّــِذينَ  َأيـَُّهــا َ  ﴿: (ملسو هيلع هللا ىلص)قــال رســول هللا  روى اإلمــام أمحــد عــن ابــن عبــاس قــال: -  ا

 َرتـولو أن قطرة من الزَّقُّوم ُقطِ  ﴾مُّْسِلُمونَ  َوأَنُتم ِإالَّ  َمتُوُتنَّ  َوالَ  تـَُقاتِهِ  َحقَّ 

                                                             
  ) وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهيب٢٩٩/ ٢) واحلاكم يف املستدرك (٩٦٤٩) رواه أمحد يف مسنده (١(



 
  - ٤٣٥  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  .)١(»ألَمّرت على أهل األرض عيشتهم فكيف مبن ليس له طعام إال الزقوم 

ا شجرة جهنم الشهرية، والزقوم كمــا يقــول ابــن حجــر: "مــن الــزقم وهــو اللقــم فما  - هو الزقوم؟ إ

. قــال )٣(، قــال الزجــاج: "العــرب تقــول لكــل طعــام مكــروه: ملعــون")٢(الشــديد والشــرب املفــرط"

َياِطِني﴾[الصـــافات: ) َطْلُعَهـــا َكأَنَّـــُه رُُءوُس الشَّ ٦٤تعـــاىل ﴿ِإنـََّهـــا َشـــَجَرٌة َختْـــُرُج ِيف َأْصـــِل اْجلَِحـــيِم (

٦٥-٦٤.[ 

لشيطان ملا يقع يف القلب من قبح صورته، فليس الطعــام  - يقول د. خالد أبو شادي: "والتشبيه 

املريــع مــا ينتظــر املعــذَّب فحســب بــل يســبق هــذا: املنظــر الفظيــع والرعــب مــن الشــكل املخيــف 

 .)٤(وهذا من العذاب النفسي الذي يضاعف أثره اجلسدي"

  ََّكَغْلــِي ٤٥) َكاْلُمْهــِل يـَْغِلــي ِيف اْلُبطُــوِن (٤٤) طََعــاُم اْألَثِــيِم (٤٣َشــَجَرَة الزَّقُّــوِم ( قــال تعــاىل ﴿ِإن (

 ].٤٦-٤٣اْحلَِميِم﴾[الدخان: 

واألثيم هو صاحب اإلمث يف قوله وفعله، كاملهل قيل هو: عكر الزيت وهو أحرَّه، قاهلــا عبــد 

ريح والطعــام شــديد احلــرارة، وهــو يف احلــالتني جيمــع ، وقيــل: الصــديد املنــنت خبيــث الــهللا بن عمر 

بني أكثر من لون من ألوان العذاب: أحدمها بصري وهو اللــون والشــكل القبــيح، وأخــر حســي وهــو 

حرارته الصــاهرة وهلبــه الفظيــع، وآخــر يف الطعــم املنــنت خبيــث الــريح، يغلــي يف البطــون كغلــي احلمــيم، 

م خلــق هللا الســموات واألرض إىل يــوم ُيســقونه أهــل النــار واحلميم يقول عنه الضــحاك: "يغلــي مــن يــو 

 وُيصُّب على رؤوسهم".

  :أي: بزعمك أنك عزيز هــل تســتطيع أن متتنــع مــن ٤٩﴿ُذْق ِإنََّك َأْنَت اْلَعزِيُز اْلَكِرُمي﴾[الدخان[

 عــذاب هللا اآلن؟ وإنــك كــرمي علــى هللا هــل مل يصــيبك العــذاب اليــوم وختــزى يف النــار: فــاليوم تبــني

  .)٥(أنك أنت الذليل املهان اخلسيس

                                                             
  ) وقال احلاكم: على شريط الشيخان٢٩٤/ ٢احلاكم () و ٢٧٣٥) رواه أمحد يف مسنده (١(
  ١٢٧/ ١) فتح الباري ٢(
  ٣٤٢/ ٣) فتح القدير ٣(
  ٢٤/ ٢) ليلى بني اجلنة والنار، خالد أبو شادي، ٤(
  ٨٥٧) تفسري السعدي، ص٥(



  - ٤٣٦  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

 وكيف حال شراب أهل النار؟ 

والصديد يقول عنه قتادة: "ما يسيل من بني حلمه وجلــده" قــال تعــاىل ﴿َوُيْســَقى ِمــْن َمــاٍء َصــِديٍد  -

] وهــو مــا أبكــى خليفــة مــن أغــىن خلفــاء ١٧-١٦) يـََتَجرَُّعــُه َوَال َيَكــاُد ُيِســيُغُه﴾[إبراهيم: ١٦(

ه احلطام الدنيوي عن العذاب األخروي، فعن عبد امللك بــن مــروان أن شــرب مــاًءا األمة مل يشغل

رًدا فقطعه وبكى، فقيل: ما يبكيك  أمري املؤمنني؟ قال: "ذكرت العطش يوم القيامة وذكرُت 

رد الشــراب، مث قــرأ (يتجرعـــه وال يكــاد يســيغه) يتجرعــه: مـــن  أهــل النــار، ومــا منعــوا مـــن مــاء 

ــى عليــه مــن العطــش الشــديد  ــه إىل وجهــه شــواه، وإذا وصــل إىل بطنــه قطــع مــا أت ــه إذا قرب ولكن

 األمعاء.

 :والسؤال اآلن 

ُقـــوَن َكانَـــْت َهلُـــْم َجـــَزاًء َوَمِصـــريًا ( ـــٌر َأْم َجنَّـــُة اْخلُْلـــِد الَّـــِيت ُوِعـــَد اْلُمتـَّ ) َهلـُــْم ِفيَهـــا َمـــا ١٥﴿قُـــْل َأَذلِـــَك َخيـْ

 ].١٦-١٥بَِّك َوْعًدا َمْسُئوًال﴾[الفرقان: َيَشاُءوَن َخاِلِديَن َكاَن َعَلى رَ 

  هــل هــذا الطعــام مــن الزقــوم والشــراب مــن احلمــيم والصــديد خــري أم رزق الشــهداء يف ســبيل هللا

ــَد َرِِّــْم يـُْرزَقُــوَن ( ــاٌء ِعْن لَّــِذيَن ملَْ ١٦٩﴿بَــْل َأْحَي ِ َُّ ِمــْن َفْضــِلِه َوَيْستَـْبِشــُروَن  ُهــُم ا َ  ) َفــرِِحَني ِمبَــا َآ

ِـــْم ِمـــْن َخْلِفِهـــْم َأالَّ َخـــْوٌف َعلَـــْيِهْم َوَال ُهـــْم َحيَْزنُـــوَن ( َِّ ١٧٠يـَْلَحُقـــوا ِ ْبِشـــُروَن ِبِنْعَمـــٍة ِمـــَن ا ) َيْستـَ

ََّ َال ُيِضـــيُع َأْجـــَر اْلُمـــْؤِمِنَني﴾[آل عمـــران:  ]... أرواحهـــم يف جـــوف ١٧١-١٦٩َوَفْضـــٍل َوَأنَّ ا

كلـــون ويتمتعـــون يف اجلنـــة.. ألـــيس الزحزحـــة عـــن النـــار ودخـــول اجلنـــة هـــو الفـــوز  طـــري خضـــر و

  العظيم؟

 .حىت النصر على الطواغيت ليس هو الفوز العظيم 

بًتا علــى دينــه  - إن النصر هو ثواب الدنيا يعطيه هللا مىت يشاء وكيف يشاء ملن يشاء، فمن مات 

لعــروة الــوثقى شــهادة أن ال إلــه إال هللا وأن حممــًدا رســول هللا، حــىت لــو مل يــرى نصــًرا  مستمسًكا 

يف الــدنيا، وجنــاه هللا عــز وجــل يف اآلخــرة مــن عذابــه فقــد فــاز فــوزًا عظيًمــا ﴿َفَمــْن ثـَُقَلــْت َمَوازِينُــُه 

ــُم اْلُمْفِلُحــوَن ( ــَك ُه ــنََّم ١٠٢َفُأولَِئ ُفَســُهْم ِيف َجَه ــَك الَّــِذيَن َخِســُروا َأنـْ ــُه َفأُولَِئ ــْت َمَوازِيُن ــْن َخفَّ ) َوَم

ْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهْم ِفيَها َكاِحلُوَن﴾[املؤمنون: ١٠٣وَن (َخاِلدُ   ].١٠٤-١٠٢) تـَ



 
  - ٤٣٧  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

إن هدف عرض هذا املقصد هو اإلعداد لليوم اآلخر وذلك لن يكون إال حينما يصبح كــل مــن  -

يقــرأ هــذه الكلمــات أخــروى اهلــم واهلمــة، كمــا يقــول د. خالــد أبــو شــادي: هــدف مــن أهــداف 

ــار لن هــو: االنقــالب وهــو مــا يعــين: إعــادة صــياغة نفســيتك لتكــون أخرويــة وعقليتــك  التــذكري 

 لتنقلب إميانية، وهذه هي السعادة احلقيقية أن تكون على حال ينفعك يف اآلخرة.

ــِعده ــــ ــــ ــــاه ُتســ ــ ــ ـــذي دنيــــ ـــ ــ ــ ــــعيد الــ ــ ــ ــيس الســــ ــــ ـــ   لـــ
 

ــــار  ـــ ــ ــ ـــن النـ ــ ــ ـــ ــــو مــ ـــ ــ ــ ـــذي ينجـ ــــ ـــ ــــعيد الــ ــ ــ   إن الســــ
 

 : يف وصيته إىل عبد هللا بن عباس يقول علي بن أيب طالب  -

"أما بعد، فإن املرء يسرُّه إدراك ما مل يكن ليفوته، ويســوءه فــوت مــا مل يكــن لُيدركــه، فلــيكن 

ســرورَك مبــا نِلــَت مــن أمــر آخرتــك، ولــيكن أســفك علــى مــا فاتــك منــه، ومــا نِلــَت مــن أمــر دنيــاك فــال 

س عليه جزًءا، وليكن َمهُّك ما بعد املوت"  .)١(تكن به فرًحا، وما فاتك منها فال 

 

  ــاِب ٍت ِألُوِيل اْألَْلبَــ َهــــاِر َآلََ ــــَماَواِت َواْألَْرِض َواْخــــِتَالِف اللَّْيــــِل َوالنـَّ ــِق السَّ ـــال تعــــاىل ﴿ِإنَّ ِيف َخْلــ ق

ََّ ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعلَــى ُجنُــوِِْم َويـَتَـَفكَّــُرو ١٩٠( ــَماَواِت َواْألَْرِض ) الَِّذيَن َيْذُكُروَن ا َن ِيف َخْلــِق السَّ

ِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر﴾[آل عمران:  َ   ].١٩١-١٩٠رَبـََّنا َما َخَلْقَت َهَذا 

قال هلا ذات ليلة: "ذريين أتعبــد لــريب مث قــام يصــلي فبكــى حــىت  (ملسو هيلع هللا ىلص)روت عائشة  أن النيب  -

ه بــالل يؤذنــه بصــالة الصــبح، بل حليته مث  سجد حىت بــل األرض مث اضــطجع علــى جنبــه حــىت أ

خــر، فقــال: لقــد تفقالــ :  رســول هللا مــا يبكيــك وقــد غفــر هللا لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا 

ـــدبر فيهــــا  ــا ومل يتـ ــل ملــــن قرأهــ ت ويــ ـــة آ ــَماَواِت َواْألَْرِض أنزلــــت علــــّي الليلـ ــ ﴿ِإنَّ ِيف َخْلــــِق السَّ

ٍت ِألُ َواْخــِتَال  ــاِر َآلََ َه ــِل َوالنـَّ . "ويــل ملــن قرأهــا ومل )٢( ]"١٩٠وِيل اْألَْلَبــاِب﴾ [آل عمــران:ِف اللَّْي

 يتدبر فيها".

                                                             
  ، ط دار الفكر نقًال عن ليلى بني اجلنة والنار٧٦/ ٣) العقد الفريد ١(
)، وقد حسنه الشيخ األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، ويف السلسلة ٣٨٦/ ٢يحه () حسن: رواه ابن حبان يف صح٢(

  )١٤٧/ ١الصحيحة (



  - ٤٣٨  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

والتفكر: هو التأمل وإطالة النظر يف معاين األشياء إلدراك املطلوب، والتفكر يف الكون للتعــرف  -

ـــه. وا ــله ورمحت ـــدبريه، وفضـ ـــه، وحكمتـــه وت ـــدرة هللا وعظمت ــى ق ـــادة عظيمـــة هجرهـــا علـ ــر عب لتفكـ

الكثــريون، قــال احلســن: "تفكــر ســاعة خــري مــن قيــام ليلــة" رواه ابــن أيب شــيبة يف مصــنفه، وأولــوا 

ت  األلباب هم: أصحاب العقول، ومسى العقــل لُبَّــا ألنــه: خــالص اإلنســان.. ويف قولــه تعــاىل (آل

ــا متنوعــة  ت وأ ا ألويل األلباب) داللة علــى عــدم انقطــاع هــذه اآل ومتعــددة تســتمر يف فيوضــا

علــى العبــاد كلمــا أعــادوا التفكــر والتأمــل يف خلــق الســموات واألرض واخــتالف الليــل والنهــار، 

ت يف خلق السموات واألرض:  ويقول ابن عثيمني يف بعض هذه اآل

َيا ِمبََصابِيحَ  .١ نـْ ت احلسن والبهاء واجلمال ﴿َوَلَقْد زَيـَّنَّا السََّماَء الدُّ  ].٥﴾[امللك: من هذه اآل

ــْبَع َمسَــَواٍت ِطَباقًــا َمــا تـَــَرى ِيف َخْلــِق  .٢ ــان وعــدم التخلخــل ﴿الـَّـِذي َخلَــَق َس ت اإلتق مــن هــذه اآل

 ].٣الرَّْمحَِن ِمْن تـََفاُوٍت فَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل تـََرى ِمْن ُفُطوٍر﴾[امللك: 

ت الكرب والسعة. .٣  من هذه اآل

ت اإلعجـــاز والقـــدرة اإل .٤ ـــَماَواِت َواْألَْرِض َأْكبَــــُر ِمـــْن َخْلـــِق النَّـــاِس مـــن هـــذه اآل هليـــة ﴿َخلَْلـــُق السَّ

 ].٥٧َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُموَن﴾[غافر: 

ت املنافع العظيمة للخلق ﴿َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا﴾[يونس:  .٥  ].٥من هذه اآل

 ت يف اختالف الل ْنيِ﴾[اإلسراء: ويقول يف بعض هذه اآل يل والنهار ﴿َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َآيـَتـَ

١٢.[ 

ُ َعلَــْيُكُم اللَّْيــَل َســْرَمًدا ِإَىل  -١ َّ ــُتْم ِإْن َجَعــَل ا ت أن الليــل ظلمــة والنهــار نــور ﴿قُــْل َأرَأَيـْ من هــذه اآل

َْتِــيُكْم ِبِضــَياءٍ   َِّ ــُر ا َُّ َعلَــْيُكُم ٧١َأفَــَال َتْســَمُعوَن ( يـَْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإلَــٌه َغيـْ ) قُــْل َأرَأَيْـــُتْم ِإْن َجَعــَل ا

ــَال  ــــ ـــِه َأفَـ ــ ــ ـــُكُنوَن ِفي ــ ـــٍل َتْســ ـــ ــــيُكْم ِبَلْيـ ــ َْتِـ  َِّ ـــُر ا ــ ــ ــٌه َغيـْ ــ ــ ــْن ِإلَـ ـــ ــ ـــــِة َم ــ ــْوِم اْلِقَياَم ــــ ــْرَمًدا ِإَىل يـَـ ـــ ــاَر َســ ــــ َهـ النـَّ

 ].٧٢-٧١تـُْبِصُروَن﴾[القصص: 

ت اختالفهما من جهة  -٢  الطول والقصر.من هذه اآل

ت اختالفهما يف احلر والربد. -٣  من هذه اآل



 
  - ٤٣٩  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  والســؤال مــا هــي العالقــة الوجدانيــة بــني إدراك مــا يف خلــق الســموات واألرض واخــتالف الليــل

لنجاة من النار؟ ت، وبني الدعاء   والنهار من آ

تصـــميم يقــول الشــيخ ســيد قطـــب رمحــه هللا يف إجابــة هــذا التســـاؤل: "إن إدراك احلــق الــذي يف  -

الكــون ويف ظــاهره، معنــاه عنــد أويل األلبــاب أن هنــاك تقــديًرا وتــدبريًا، وأن هنــاك حكمــة وغايــة، 

وأن هنــاك حًقــا وعــدًال وراء حيــاة النــاس يف هــذا الكوكــب. وكــذلك البــد إذن مــن حســاب ومــن 

جــزاء علــى مــا يقــدم النــاس مــن أعمــال، والبــد إذن مــن دار غــري هــذه الــدار يتحقــق فيهــا احلــق 

دل يف اجلزاء، فيكون الدعاء إىل هللا أن يقــيم منهــا هــو اخلــاطر األول هلــذا التفكــر وهــي لفتــة والع

عجيبة إىل تداعي املشاعر عن ذوي البصائر.. مث تنطلق ألسنتهم بذلك الدعاء الطويل، اخلاشــع 

 .)١(الواجف الراجف املنيب، ذي النغم العذب، واإليقاع املنساب، واحلرارة البادية يف مقاطعة"

 دعاء جيمع معاين السورة كلها

  لوجــل واحليــاء بقــوهلم: ربنــا.. ربنــا ت يف ختام السورة، فيهــا نــداء ورجــاء مفعــم  دعاء يف أربع آ

  تتكرر يف مخس مرات، جتمع وتلخص معاين سورة (آل عمران) كلها ولكن كيف؟

ِطــًال ُســْبَحاَنَك فَِقنَــا  َ ) رَبـَّنَــا ِإنَّــَك َمــْن ١٩١َعــَذاَب النَّــاِر (قــال تعــاىل ﴿رَبـَّنَــا َمــا َخَلْقــَت َهــَذا 

تَــُه َوَمــا ِللظَّــاِلِمَني ِمــْن أَْنَصــاٍر ( َقــْد َأْخَزيـْ ميَــاِن َأْن ١٩٢ُتْدِخِل النَّــاَر فـَ ً يـُنَــاِدي ِلْإلِ ْعنَــا ُمنَــاِد ) رَبـَّنَــا ِإنـََّنــا مسَِ

ــَراِر (َآِمُنوا ِبَربُِّكْم فََآَمنَّا رَبـََّنا فَــاْغِفْر لََنــا ُذُنوبـَنَــ َوفـََّنــا َمــَع اْألَبـْ ) رَبـَّنَــا َوَآتِنَــا َمــا ١٩٣ا وََكفِّــْر َعنَّــا َســيَِّئاتَِنا َوتـَ

 ].١٩٤-١٩١َوَعْدتـََنا َعَلى ُرُسِلَك َوَال ُختِْزَ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنََّك َال ُختِْلُف اْلِميَعاَد﴾[آل عمران: 

ــل فيهـــا العقــــل  - ــال تفاعــ ــة اتصـ ـــا حلظـــة عبــــادة، حلظـ لرجفــــة إ ــاعر  لتفكـــر والتأمـــل، مــــع املشـ

لــذكر والــدعاء... حلظــة نظــر فيهــا املؤمنــون للكــون فوجــدوا الســموات  واإلشــفاق، مــع اللســان 

ــم وحــده التجــاًء  تــف مجيًعــا بوحدانيــة هللا، عنــدها توجــه املؤمنــون إىل ر واألرض والليل والنهار 

إىل صــراط مســتقيم)، اســتثمروا حلظــة تفاعــل واحتماًء واعتصاًما به (ومن يعتصم  فقــد هــدي 

ستجابة مسيع الدعاء (هنالك دعا زكر ربه)..   املشاعر وحتركها للدعاء اخلاشع املنيب رجاًء 

                                                             
  ٥٤٦/ ١) تفسري يف ظالل القرآن، سيد قطب، ص١(



  - ٤٤٠  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

لتقصري واملعصية ﴿َوَما َكاَن قـَْوَهلُْم ِإالَّ َأْن قَاُلوا رَبـََّنا اْغِفْر َلَنا ُذنُوبـََنا َوِإْسَرافـََنا ِيف  ﴾، َأْمــ حلظة إقرار  ِرَ

حلظــة رغبــة يف التطهــر مــن الــذنوب يف املعركــة الشــاملة مــع شــهوات الــنفس ومــع أكــدارها ملــن يتأهــل 

ـــة أو تعرقلــــه  ـــه خطيئـ ــطََفاِك﴾.. ال توقفـ ََّ اْصــــَطَفاِك َوَطهَّــــَرِك َواْصــ ــي ﴿َ َمــــْرَميُ ِإنَّ ا ــطفاء اإلهلــ لالصــ

فه وغرائزه ﴿َوالَِّذيَن ِإَذا فـََعلُــوا فَاِحَشــًة فاحشة عن الرجوع إىل ربه والتمسك حببله، فيظل مقاوًما ضع

َُّ َوَملْ يُ  ََّ َفاْستَـْغَفُروا ِلُذنُوِِْم َوَمْن يـَْغِفــُر الــذُُّنوَب ِإالَّ ا ِصــرُّوا َعلَــى َمــا فـََعلُــوا َأْو َظَلُموا أَنـُْفَسُهْم ذََكُروا ا

ــا عبــادة متصــلة لق١٣٥َوُهْم يـَْعَلُموَن﴾[آل عمــران:  لــب حــي ال يريــد أن يــرتك حلظــة إال بــذكر ]، إ

ــِك َواْســـُجِدي َوارَْكِعـــي َمـــَع الـــرَّاِكِعَني﴾،  ُنـــِيت ِلَربِّـ هللا وعبادتـــه يف كـــل األحـــوال واألوقـــات ﴿َ َمـــْرَميُ اقـْ

 ََّ َقِلْب َعلَــى َعِقبَـْيــِه فـَلَــْن َيُضــرَّ ا َُّ ﴿الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن ِيف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء﴾، ﴿َوَمْن يـَنـْ ًئا َوَســَيْجِزي ا  َشــيـْ

ــا ارجتافــة قلــب خاشــع منيــب حتقــق مبعــاين الســكون واخلشــوع والقنــوت ﴿َواْلَقــانِِتَني  الشَّــاِكرِيَن ﴾.. إ

ْألَْســَحاِر﴾، ﴿َ َمــْرَميُ اقْـُنــِيت ِلَربِّــِك﴾.. قلــب اســتعلى علــى حظــوظ الــدنيا  ِ َواْلُمْنِفِقــَني َواْلُمْســتَـْغِفرِيَن 

 ل مغنًما فيها إمنا جترد  عز وجل حمررًا خالًصا.فلم يسأ

  ا وقفة وجل وإشفاق وحذر متتلــئ بتقــوى هللا عــز وجــل (وســارعوا)... (أعــدت للمتقــني) حــذر وإ

وخــوف مــن اخلــزي أحاطــت بــدعائهم يف أولــه وختامــه، واخلــزي: هــو الفضــيحة وهتــك الســرت يــوم 

م وع قوهلم لتقــيهم مــن انتهــاء أجلهــم وأن املــوت حقيقــة القيامة، ذلك اليوم الذي تتوجه إليه أفئد

م بعــد كــل هــذه احلقــائق هــو  البد منها (كل نفس ذائقة املوت) فكان كل رجاءهم واستغاثتهم بــر

أن تزحزح أقدامهم عن النار لينالوا الفوز احلقيقي يف هذا الوجود ﴿َفَمــْن زُْحــزَِح َعــِن النَّــاِر َوُأْدِخــَل 

َقـــْد فَـــازَ  ــَة فـَ ــادقة يعلنــــون  اْجلَنَّـ ــُروِر﴾، وهـــم يف هـــذه اللحظـــة الصـ َيا ِإالَّ َمتَــــاُع اْلغُـ ـــدُّنـْ ــاُة ال ــا اْحلَيَـ َوَمـ

م و  نَــا َمــَع اتباعاستجابتهم لر بـْ هم لرسله وانقياًدا لكتابه ﴿رَبـََّنا َآَمنَّا ِمبَا أَنـَْزْلَت َواتـَّبَـْعَنا الرَُّسوَل َفاْكتـُ

دهـــم ـــاب هللا  ــاِهِديَن﴾ وهـــذا هـــو كت م  الشَّـ ــر م بـ ــا ـــوا إميـ ــتجابوا  وأعلن م... فاسـ ــر لإلميـــان بـ

وشهدوا أن هللا عز وجل حق ورسله حق وكتابه حق واجلنة حق والنــار حــق، ومــا خلــق الســماوات 

ـــا حركـــة الســـموات  مـــوس عـــام وســـنن أرادهـــا احلـــق ليســـري  حلـــق، وكمـــا أن هنـــاك  واألرض إال 

ا واألرض واختالف الليل والنهار، فهم يعلمو  ن أن هنالك أيًضا سنن أرادها هللا عز وجل ليسري 

م بني املؤمنني وأعداء الدين ﴿َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسريُوا ِيف  حركة البشر، سنن تداول األ



 
  - ٤٤١  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ُم نَُداِوُهلَا بـَْنيَ  ِبَني﴾، ﴿َوتِْلَك اْألََّ  النَّاِس﴾.. فلم يكن خلق اْألَْرِض فَاْنُظروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ

ــه.. وكــذلك النصــر واهلزميــة وتقلــب الــذين كفــروا يف  طــًال.. إمنــا احلــق قوامــه واحلــق قانون الكــون 

ِِْذنِــِه َحــىتَّ ِإَذا َفِشــْلُتْم﴾  اً البالد بسنن ونظام ال حيايب أحد َُّ َوْعَدُه ِإْذ َحتُسُّــونـَُهْم  ﴿َوَلَقْد َصَدَقُكُم ا

ــَك  والعاقبــة يف كــل َُّ يـَُؤيِّــُد بَِنْصــرِِه َمــْن َيَشــاُء ِإنَّ ِيف َذِل األحــوال للمتقــني إذا اعتــربوا وتطهــروا ﴿َوا

َرًة ِألُوِيل اْألَْبَصاِر﴾.   َلِعبـْ

  م هـــذه املعـــاين ملـــا تفكـــروا يف خلـــق نيني الـــذين حتركـــت يف قلـــو ولكـــن مـــن هـــؤالء املـــؤمنني الـــر

 السموات واألرض واختالف الليل والنهار؟

م العصبة املؤمنة اليت انطلقت يف األرض إلقامة املعروف األكرب فيها وإزالة املنكر األكــرب  إ

لوحدانيــة كمــا  ــم أصــحاب املهمــة الســامية لقيــادة البشــرية مبــنهج هللا.. الــذين شــهدوا   منهــا.. إ

ــار.. فتحركــوا ليقيمــوا هــذه الشــ هادة يف دنيــا شهد له سبحانه الكون كله مــن مســوات وأرض وليــل و

النــاس، وجاهــدوا مــن أجــل ذلــك، وتعرضــوا يف ســبيل هــذه املهمــة للشــدة والــبالء، واجلــراح والــدماء 

رهم، وأوذوا يف سبيله...  فرتكوا األموال واألوالد وأخرجوا من د

ـــم كمـــا يتوجـــه العبيـــد يف إشـــفاق ووجـــل أن يتقبـــل مـــنهم جهـــادهم، وال يـــرد  فتوجهـــوا إىل ر

م كلمـــا تـــذكروا يـــوم القيامـــة خشـــية أن بـــذهلم، وأن جيعـــل ابـــ تالءهم خالًصـــا لوجهـــه، فارتعشـــت قلـــو

م على رؤوس األشهاد  م إىل النار.. فبكوا بني يديه مــرجتفني خمبتــني... أيــن؟ وهــم  مثخيزيهم ر مر 

ء الليــل وهــم يســجدون.. كمــا علمنــا النــيب  ت هللا آ لليــل، كمــا أورد يف قيــام ا (ملسو هيلع هللا ىلص)قانتني يتلون آ

إذا قام من النوم قبل أن يتوضأ ميسح النوم عن عينيــه بيديــه  (ملسو هيلع هللا ىلص)البخاري عن ابن عباس: أن النيب 

ٍت ِألُوِيل اْألَْلبَـــــاِب﴾[آل  ــــاِر َآلََ َه ــِل َوالنـَّ ـــِتَالِف اللَّْيــ ــــَماَواِت َواْألَْرِض َواْخــ ــِق السَّ ــــرأ ﴿ِإنَّ ِيف َخْلــ مث يق

ت ويبــدأ يف قيــام الليــل١٩٠عمران:  ت )١(].. ينظر يف السماء ويقرأ هذه اآل .. فمناســبة هــذه اآل

  هلذا الوقت من الليل مع عبادة التفكر والقيام تبدو واضحة ومتصلة.

  رٌب كرٌمي جميبٌ 

                                                             
  ) كتاب تفسري القرآن٤٥٦٩) صحيح: رواه البخاري (١(



  - ٤٤٢  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

م) فسبحانه مسيع  ملا توجه إليه عبده مشفًقا منيًبا.. وجد ربه كرميًا جميًبا.. (فاستجاب هلم ر

ييــده ومعيتــه، كمــا اختتمــت ســورة (البقــرة).. ملــا اســتجاب علــيم هلــ م، تقبــل دعــاءهم وأدخلهــم يف 

ــم وقــال: قــد فعلــت م (وقــالوا مسعنــا وأطعنــا).. اســتجاب ر .. وهــذا هــو عظــيم كرمــه )١(املؤمنــون لــر

ــم أن كــل مــا  ســبحانه وتعــاىل فــال يضــيع عمــل عامــل، وال نفقــة منفــق، وال جهــاد جماهــد.. خيــربهم ر

ث معهــم مــن بــالء وشــدة وقــرح وجــراح ودمــاء وأشــالء لــن تضــيع ســدى.. فهــي كانــت لرتبيــتهم حــد

هيلهم حلمل أمانة دينه.. فمن مات فهو شهيد.. ومن ُجرح فالدم ريــح املســك.. ومــن ثبــت فقــد  و

وجبت لــه اجلنــة.. ومــن فــر وتــوىل فلقــد عفــا هللا عنــه.. ومــن اســتجاب رغــم اجلــراح فلــه أجــر عظــيم.. 

ت ﴿َفاْسَتَجاَب َهلُْم رَبـُُّهــْم َأّينِ َال ُأِضــيُع َعَمــَل َعاِمــٍل ِمــْنُكْم ِمــْن وهذا هو ح بيبنا ربنا، وأتركك مع اآل

رِِهْم َوُأوُذوا ِيف َسِبيِلي َوقَــاتَـ  َ َثى بـَْعُضُكْم ِمْن بـَْعٍض َفالَِّذيَن َهاَجُروا َوُأْخرُِجوا ِمْن ِد ُلوا َوقُِتلُــوا ذََكٍر َأْو أُنـْ

َِّ وَ َألَُكفِّ  ً ِمْن ِعْنِد ا ُهْم َسيَِّئاِِْم َوَألُْدِخَلنـَُّهْم َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر ثـََوا َُّ ِعْنَدُه ُحْســُن َرنَّ َعنـْ ا

  ].١٩٥الثـََّواِب﴾[آل عمران: 

 واحــًدا.. مل يقــل ســبحانه: النصــر والعــز.. ال ً ــوا ــا شــيًئا واحــًدا.. ث قــوة والتمكــني.. إنــه يعــدهم هن

القيــادة واخلالفــة.. فــذلك كلــه خــارج عــن الصــفقة.. وهــذه هــي نقطــة االنطــالق يف هــذه العقيــدة: 

التجرد املطلق من كل هدف ومن كل غاية، ومن كل مطمــع أو مقابــل مــن أعــراض هــذه األرض.. 

 تربــتا مث انتظار كل شيء هناك! هناك يف اجلنة.. وهكذا ربــح البيــع وال نقيــل وال نســتقيل وهكــذ

ا تسلم األمانة الكربى بعــد أن تتجــرد مــن   الفئة املؤمنة األوىل..وهكذا تصنع الفئة املؤمنة املنوط 

ا ا، وكل شهوا   .)٢(كل أطماعها، وكل رغبا

 

  َــاِبُروا َورَاِبطُـــوا و ََّ َلَعلَُّكـــْم تـُْفِلُحـــوَن﴾[آل قـــال تعـــاىل ﴿َ أَيـَُّهـــا الَّـــِذيَن َآَمُنـــوا اْصـــِربُوا َوَصـ اتـَُّقـــوا ا

  ].٢٠٠عمران: 

                                                             
  ) صحيح: رواه مسلم عن ابن عباس وتقدم ذكره يف سورة البقرة١(
  ٥٥٠/ ١قرآن، سيد قطب، ص) يف ظالل ال٢(



 
  - ٤٤٣  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

تــى هــذا اخلتــام متســقاً مــع  - ين للمــؤمنني وهكذا  ا املوضــوعية، فهــو نــداء ر حمــور الســورة ووحــد

أصحاب املهمة مبزيد من الصرب على طريقها الذي وضح أنه طريق طويــل وشــاق ولــيس مفروًشــا 

وشــهوات.. دمــاء وأشــالء.. إيــذاء وابــتالء.. شــبهات ومكــر  لنصــر والــورود.. إمنــا كلــه عقبــات

 ودسائس لالحنراف عن املنهج.. منهج التوحيد اخلالص الساطع..

واملصابرة: وهي مفاعلة من الصرب.. مبعــىن مغالبــة مــن يضــادك يف الصــرب، أي تكــون أصــرب منــه..  -

ـــاالت الكــــرب والضــــيق حتتــــاج ملصــــابرة، واألعــــداء يف حــــاالت  ــزال فاملشــــاعر يف حـ الكيــــد والنــ

اهــدة يف الضــمائر ويف امليــدان..  حيتــاجون ملصــابرة.. وهكــذا ال ينفــد صــرب املــؤمنني مــع طــول ا

 فكأمنا هو رهان وسباق.. والعاقبة للمؤمنني كلما كانوا أثبت وأصرب.

ــا  - واملرابطــة: وهــي اإلقامــة واحلراســة يف مواقــع اجلهــاد، ويف الثغــور املعرضــة هلجــوم األعــداء.. إ

ط املطلــوب عبــارة حالــ ة يقظــة دائمــة وثبــات طويــل، يقــول ابــن النحــاس يف كتــاب املشــارع: "الــر

عن ربط اإلنسان نفسه يف ثغر يُتوقــع فيــه نــزول العــدو، بنيــة اجلهــاد أو احلراســة، أو تكثــري ســواد 

ط فيـــه أفضـــل والثـــواب  مـــن فيـــه مـــن املســـلمني، وكلمـــا كـــان اخلـــوف أشـــد يف مكـــان، كـــان الـــر

 .)١(أجزل"

كــان دمحم بــن كعــب القرظــي يقــول عــن هــذه اآليــة: "رابطــوا عــدوي وعــدوكم حــىت يــرتك دينــه و 

 لدينكم".

ط يــوم يف ســبيل هللا خــري مــن الــدنيا ومــا «قــال:  (ملسو هيلع هللا ىلص)، أن النــيب وعن سهل بن ســعد  ر

  .)٢(»عليها، وموضع سوط أحدكم من اجلنة خري من الدنيا وما عليها

ط يــوم وليلــة خــري مــن صــيام شــهر «يقــول:  (ملسو هيلع هللا ىلص)مسعــت رســول هللا  قــال: وعــن ســلمان  - ر

   .)٣(»وقيامه وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجرى عليه رزقه وأمن الُفتَّان

                                                             
  ٤٠٨) مشارع األشواق، ابن النحاس، ص١(
  كتاب اجلهاد)  ٢٨٩٢) صحيح: رواه البخاري (فتح الباري رقم: ٢(
  )١٩١٣) صحيح: رواه مسلم يف كتاب اإلمارة (رقم ٣(



  - ٤٤٤  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

طه، فإنــه جيــري عليــه أجــر عملــه  فكل ميت إذا مات ينقطع عمله إال املرابط إذا مات يف ر

ط يف ســبيل هللا أفضــل األعمــال الصــاحل مــن الــر ط وغــريه إىل يــوم القيامــة، وهــذا دليــل علــى أن الــر

ــا بعــد املــوت، فعــن فضــالة بــن عبيــد  كــل ميــت خيــتم «قــال:  (ملسو هيلع هللا ىلص)، أن رســول هللا اليت يبقــى ثوا

. )١(»نــة القــربعلــى عملــه إال املــرابط يف ســبيل هللا، فإنــه ينمــي لــه عملــه إىل يــوم القيامــة ويــؤمن مــن فت

لسورة من أوهلــا حــىت ختامهــا مــن فئتــني التقتــا إىل املرابطــة علــى الثغــور يف  وهكذا أحاط جو املعركة 

 اجلهاد.

أمـــا التقـــوى.. فهـــي ختـــام النـــداء ورأس األمـــر فهـــي احلـــارس الـــيقظ يف الضـــمري حيرســـه أن يغفـــل،  

املســتقيم مــن هنــا ومــن  وحيرسه أن يضــعف، وحيرســه إن حييــد عــن الطريــق أو ينحــرف عــن الصــراط

ذن هللا (لعلكــم تفلحــون).. واحلمــد )٢(هناك ا الفــالح  .. والعاقبة بعد هذا الطريق الطويل ينوط 

   رب العاملني.

ما الزهراوان  فإ

  مت بفضل هللا وتوفيقه عرض سورة (آل عمران)، وبــذلك اكتمــل عــرض الزهــراوان (البقــرة) و(آل

كــرمي أن يــتم فضــلهما علينــا ويرزقنــا أجرمهــا الــذي بشــر بــه النــيب عمــران).. نســأل هللا العظــيم ال

  ونعيد هنا التذكري به مرة أخرى.. (ملسو هيلع هللا ىلص)

  تعلمــوا ســورة «فســمعته يقــول  (ملسو هيلع هللا ىلص)عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالًسا عند النيب

ــة ..قــال.. مث ســكت ســاعة مث قــال البقــرة فــإن أخــذها بركــة وتركهــا حســرة وال تســتط يعها البطل

مــا غمامتــان  ما الزهراوان. يظالن صــاحبهما يــوم القيامــة كأ "تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإ

 ».)٣(أو غيايتان أو فرقان من طري صواف

ن..  الزهراوان: املنري

                                                             
  ) وقال: صحيح١٤٤/ ٢) واحلاكم يف املستدرك (٢٠/ ٣) حسن صحيح: أبو داود يف سننه (١(
  ٥٥٣/ ١لقرآن، سيد قطب، ص) يف ظالل ا٢(
  ) وأخرج له مسلم٣٤٨/ ٥) أخرجه أمحد يف مسنده (٣(



 
  - ٤٤٥  -  آل عمرانسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

لقــرآن يــوم القيامــة وأهلــه «يقــول:  (ملسو هيلع هللا ىلص)وعــن النــواس بــن مسعــان قــال: مسعــت رســول هللا  - يــؤتى 

  .)١(»الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران

ويف احلديثني الشريفني جند التأكيد أن هناك الفضــل العظــيم ملــن تعلــم البقــرة وآل عمــران وعمــل  -

ما.. ونسأل هللا عز وجل أن يكون عرض سوريت البقرة وآل عمران يف هذه السلســلة مــن هــذا 

مــا.. جعلنــا هللا مــن أهلهمــا.. اللهــم ا لبحث، قد أعان على تعلمهما للبــدء يف العمــل والتخلــق 

 آمني.

و احلمــد والثنــاء اجلميــل وصــلى هللا علــى ســيد آل عمــران مت عــرض ســورة 

 دمحم وآله وسلم واحلمد  رب العاملني.
  

 

                                                             
  )١٨٣/ ٤) أخرجه أمحد يف مسنده (١(



  - ٤٤٦  -  آل عمران سورة   املنهج احلركي للقرآن

  



 
  - ٤٤٧  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

  

 سورة النساء
  (تطهير منهج اإلسالم 

  لرواسب الجاهلية إلقامة 
  المجتمع اإلسالمي)



  - ٤٤٨  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  وما توفيقي إال 

  مقــدمة ســورة النســاء

 

ــا  -  ت مــا َيُســّرين أن يل  روى احلاكم عن عبدهللا بن مسعود، قال: إن يف ســورة النســاء خلمــُس آ

ــْؤِت ِمــْن َلُدْنــُه َأْجــًرا  الــدنيا َقــاَل َذرٍَّة َوِإْن تَــُك َحَســَنًة ُيَضــاِعْفَها َويـُ ــُم ِمثـْ ََّ ال َيْظِل ومــا فيهــا: ﴿ِإنَّ ا

ـــْر َعـــْنُكْم َســـيَِّئاِتُكْم َونُـــْدِخْلُكْم ٤٠َعِظيًما﴾[النســـاء:  َهـــْوَن َعْنـــُه ُنَكفِّ ]، ﴿ِإْن َجتَْتِنبُـــوا َكَبـــاِئَر َمـــا تـُنـْ

ــــْدَخال َكرِ  ــاء: ُم ــــَك ِلَمـــــْن ٣١ميًا﴾[النســ ــا ُدوَن َذِل ــــُر َمــ ــــِه َويـَْغِف ـــَرَك ِب ـــُر َأْن ُيْشـ ََّ َال يـَْغِفـ ]، ﴿ِإنَّ ا

]، ﴿َوَمــْن يـَْعَمــْل ٦٤]، ﴿َولَــْو أَنـَُّهــْم ِإْذ َظَلُمــوا أَنـُْفَســُهْم َجاُءوَك﴾[النســاء: ٤٨َيَشاُء﴾[النساء: 

ْغِفرِ  ــتـَ ــْم نـَْفَســـُه مثَُّ َيْسـ ََّ َغُفـــورًا رَِحيًما﴾[النســـاء:  ُســـوًءا َأْو َيْظلِـ ـــِد ا ََّ َجيِ ]. مث قـــال: هـــذا ١١٠ا

  .)١(إسناد صحيح إن كان عبد الرمحن مسع من أبيه، فقد اختلف يف ذلك

 

ت ســورة النســاء يف الفــرتة مــن بعــد غــزوة ُأُحــد يف الســنة الثالثــة مــن اهلجــرة، إىل مــا بعــد  -  نزلت آ

قبــل  والــيت نزلــت يف حاطــب بــن أيب بلتعــة  -الثامنة، حني نزلت مقدمة سورة املمتحنــةالسنة 

، ويف سورة النســاء منــاذج تــدل علــى تــواريخ نزوهلــا علــى وجــه التقريــب يف هــذه الفــرتة -فتح مكة

  الزمنية من السنة الثالثة حىت اكتمال نزوهلا يف السنة الثامنة اهلجرية، ومن هذه النماذج:

َْتِــَني اْلَفاِحَشــَة ِمــْن ِنَســاِئُكْم فَاْسَتْشــِهُدوا َعَلــْيِهنَّ اآليــة الــو  اردة يف حكــم الزانيــات: ﴿َوالــالَِّيت 

ـــ َُّ َهلُـــ ــــَل ا ــْوُت َأْو َجيَْعــ ــ ــــاُهنَّ اْلَمــ ـــىتَّ يـَتَـَوفَّــ ــوِت َحـــ ــ يُــ ــــُكوُهنَّ ِيف اْلبـُ ـــِهُدوا َفأَْمِســ ــــِإْن َشـــ ــًة ِمــــــْنُكْم فَــ ــ نَّ َأْربـََعــ

يقــول ابــن كثــري يف تفســريه: "كــان احلكــم يف ابتــداء اإلســالم: أن املــرأة إذا  ]..١٥َسِبيال﴾[النســاء: 

لبينــة العادلــة، ُحبســت يف بيــت فــال ُمتكــن مــن اخلــروج منــه إىل أن متــوت ﴿َحــىتَّ  هــا  زنــت فثبــت ز

                                                             
) وعبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود: مسع من أبيه، كما هو الراجح الذي رجحه البخاري ٣٠٥/ ٢) رواه احلاكم يف املستدرك (١(

 )٤٠يف التاريخ الصغري (ص 



 
  - ٤٤٩  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

َُّ َهلُنَّ َســِبيال﴾ فالســبيل الــذي جعلــه هللا هــو: احلكــم َوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو َجيَْعَل ا الــذي أنزلــه ســبحانه  يـَتـَ

ُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة﴾[النور:﴿الزَّانَِيُة َوالزَّاِين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِ )١(وتعاىل يف سورة النور ]، وهذه اآليــة ٢نـْ

:  األخــرية نزلــت بعــد حــديث اإلفــك يف الســنة اخلامســة اهلجريــة، فقــد قــال رســول هللا  لــ حــ ن

. وبــذلك نســخت آيــة النــور حكــم آيــة )٢( » هلــن ســبيًال...خــذوا عــين، خــذوا عــين، قــد جعــل هللا«

 النساء.

ا يقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا: "سورة النســاء نزلــت  -  ت السورة ومالبسا وعن جو نزول آ

تمـــع املســلم الناشـــئ، وقــد ينالنـــا الــدهش لعمـــق هـــذه  لتعــاجل رواســـب اجلاهليــة ومتحوهـــا مــن ا

املسلمة األوىل طوال هذه الفرتة الزمنيــة وحــىت ذلــك الوقــت الرواسب حىت لتظل تغالب اجلماعة 

هـــ).. مث ينالنــا الــدهش كــذلك للنقلــة البعيــدة الســامقة الرفيعــة الــيت انتهــى إليهــا  ٦املتــأخر (قبــل 

جلماعة املسلمة. وقد التقطها من ذلك السفح اهلــابط، الــذي متثلــه  ين العجيب  هذا املنهج الر

ــا  يف ذلــك املرتقــى الصــاعد للوصــول إىل تلــك القمــة الســامقة.. القمــة تلــك الرواســب، فــارتقى 

  .)٣(اليت مل ترتق إليها البشرية قط، إال على إثر ذلك املنهج العجيب الفريد"

إنـــه يف الوقـــت الـــذي قامـــت فيـــه الطليعـــة املؤمنـــة اجلديـــدة لتـــنهض بتكـــاليف مهمتهـــا يف خالفـــة  - 

ين لتــنفض عــن األرض ويف قيادة البشرية مبنهج هللا، جاءت سو  رة النساء مبالمح هذا املنهج الر

هذه الطليعة كل راسب من رواسب اجلاهلية الــيت جــاءت منهــا، لتزكــي نفــوس أفرادهــا وتطهرهــا،  

ر الســفح الســحيق الــذي كــان  ا هذا املنهج جمتمًعا مسلًما جديًدا طاهًرا بدوره من آ كي يقيم 

ر األخال تمع اجلــاهلي القــائم، اآل قيــة واالجتماعيــة واالقتصــادية والسياســية واالعتقاديــة عليه ا

ت هذه السورة.  والفكرية حني نزلت آ

ويف الوقت الذي كان فيه اليهود يف املدينة يطلقون كل سهامهم املسمومة وينشــرون األكاذيــب،  - 

تمع املسلم من خارجه، كما يعمل يف  ويضللون العقول، ويطعنون يف القيادة النبوية ويهامجون ا

                                                             
  ٤٢٠/ ١ -عمدة التفسري -بن كثري) خمتصر تفسري ا١(
  حليب) عن عبادة بن الصامت ٣١٨/ ٥) رواه أمحد يف مسنده (٢(
  ٥٥٦/ ٢) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ٣(



  - ٤٥٠  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

ت هــذه الســورة لتكشــف هــذه  تمــع املســلم مــن داخلــه تنــزل آ ذلــك املنــافقون علــى تفســيخ ا

تمـــع املســلم بكـــل أســـاليب  احملــاوالت اخلبيثـــة إلضــالل الفئـــة املؤمنــة عـــن منهجهـــا، وإلفســاد ا

ـــَر ِإَىل الَّـــِذيَن ُأوتُـــوا َنِصـــيًبا ِمـــَن اْلِكَتـــاِب  ـــَاللََة اإلضـــالل واإلغـــواء قـــال تعـــاىل ﴿َأَملْ تـَ ــتَـُروَن الضَّ َيْشـ

ــِبيَل ( ــ ــــ ـــــلُّوا السَّ ــــُدوَن َأْن َتِضـــ ــــ َِّ ٤٤َوُيرِي ِ ــى  ـــ ــ ــــا وََكَفـ ـــ َِّ َولِيـ ِ ــى  ـــ ــ ــــَداِئُكْم وََكَفـ ــ ــ َِْع ـــُم  ــ ــ َُّ َأْعلَـ ) َوا

ت ســورة النســاء ختــوض املعركــة مــع أعــداء اجلماعــة ٤٥-٤٤َنِصريًا﴾[النساء:  ].. فانطلقت آ

 وضها يف كل زمان ويف كل حني.املسلمة يف املدينة كما خت

ــا جمتمًعــا مســلًما ســليًما  -  وهكــذا عملــت ســورة النســاء علــى إعــداد نفوًســا مزكــاة مطهــرة لتقــيم 

ا املعركة مع أعدائها يف كــل جبهــة.. يف الــداخل واخلــارج مــع اليهــود واملنــافقني  طاهًرا ولتخوض 

ســتنقاذهم مــن ركــام اجلاهليــة وحمــو واملشركني كما خاضــتها يف ضــمائر ونفــوس الفئــة املؤمنــة بعــد ا

ين الــذي جــاءت ســورة النســاء بتبيــني مساتــه  ــذا املــنهج الــر قيمهــا وتقاليــدها ونظمهــا وأخالقهــا 

 وتفصيل مالحمه ومظاهره.

ين ظل يطهر ويزكي نفوس الفئة املؤمنــة األوىل يف عمليــة مســتمرة تفاعليــة مــع  -  إن هذا املنهج الر

ــم إىل ذلــك املســتوى الراقــي الــذي أراده هللا عــز وجــل هلــم، احلــوادث واملناســبات حــىت ارت قــى 

حينها صاروا أمناء على إقامــة هــذا املــنهج يف األرض، فكانــت قيــادة البشــرية أمــًرا طبيعيًــا حينهــا 

 وقائًما على أسس صحيحة.

 وهذه القمة السامقة الراقية وصل إليهــا هــذه الفئــة املؤمنــة وأخــذوا صــكها يف بيعــة الرضــوان عــام - 

م خ أهل األرض"(ملسو هيلع هللا ىلص)هـ)، حينما قال هلم رسول هللا  ٦(  .)١(: "أن ال

وبــذلك كانــت ســورة النســاء حلقــة يف سلســلة تربيــة وإعــداد هــذه الفئــة املؤمنــة منــذ العــام الثالــث  - 

تمــع، حــىت نــزول ســورة  اهلجــري وهــي تنــزل منجمــًة لتطهــر رواســب اجلاهليــة يف النفــوس ويف ا

ر بدًءا من العام اخلامس اهلجري لتستلم منها احللقات الرتبوية التطهريية املستمرة حىت تصل النو 

ا  ا مع سورة الفتح يف العام السادس اهلجري يف صناعة اجليل األول وعندئذ صنع هللا  إىل ذرو

                                                             
  ) فتح الباري٤٤٣/ ٧) أخرجه البخاري يف املغازي (١(



 
  - ٤٥١  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــ ــا لدينــه ومنهجــه وتوالــت عليه ـــ وأقامهــا حارًس ــة يف األرض مــا قــدر أن يصنعه، ا مــن الفئــة املؤمن

هـــ مــرورًا  ٧حينهــا الفتوحــات تلــو الفتوحــات مــن الفتوحــات تلــو الفتوحــات مــن فــتح خيــرب عــام 

ً بتمكني هذا الدين يف اجلزيرة العربية واتساع رقعة اإلســالم مــن حينهــا  ٨بفتح مكة عام  هـ إيذا

 إىل اآلن.

ين مل يصنع حالة خارقة صعبة املنال يف ا -  لرغم من ذلك فإن املنهج الر القتداء، أو يقيم جتربــة و

ين  تعجــز عــن التكــرار.. فــالقرآن هــو القــرآن، واإلنســان هــو اإلنســان، لــذلك فهــذا املــنهج الــر

ــة البشــرية الثابتــة يف كــل زمــان، ألنــه مــن  بــت يف أصــوله ومقوماتــه وقــادر علــى مواجهــة الكينون

  .)١(صنع نفس املصدر الذي صنع اإلنسان

 

إن املنهج احلركي للقرآن يف صورة الرتتيــب النهــائي لســوره، قــد راعــى يف خــط ســريه إنشــاء جتربــة  - 

ذن هللا مــا حيــاكي هــذا النمــوذج  ــا يصــنع  بًت ــا  الفئــة املؤمنــة األوىل حيــث عمــد إىل رســم منهاًج

  البشري األول إذا ما ُأحسن التعامل معه، والبناء على أسسه وقواعده.

ــة هـــذا املـــنهج  -(البقـــرة) أوىل ســـور القـــرآن بعـــد الفاحتـــة فقامـــت ســـورة -  ـــة مقدمـ والـــيت هـــي مبثاب

بتكليف الفئة املؤمنة الناشــئة مبهمــة قيــادة البشــرية مبــنهج هللا علــى أســاس متــام االنقيــاد  -احلركي

وفوريــة التنفيــذ للحــق الــذي أراده هللا العلــيم احلكــيم وَشــرَّعه يف منهجــه القــومي، مث جــاءت ســورة 

ــات (آل  ــان موجبــ ين ببيــ ــر ــنهج الــ ــس املـ ــذه الفئـــة املؤمنــــة علــــى أســ هيــــل هــ عــــداد و عمـــران) 

ا للثبات على احلــق املبــني الــذي هــداهم هللا عــز وجــل  اصطفاءها، وتوضيح معامل طريقها، ودعو

ين الــالزم  إليه، وكلفهم به يف سورة البقرة، مث جاءت سورة (النساء) ببيان مالمح هذا املنهج الر

تمـــع مســـلم جديــد طـــاهر خيـــوض لتطهــ ــاءه  تمـــع املســلم مـــن رواســـب اجلاهليــة ومـــن مث بن ري ا

لداخل واخلارج حلماية هذا املنهج وللعمل على تثبيت دعائمه.  معركته مع أعداءه املرتبصني 

                                                             
  ٥٥٦/ ٢) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ١(



  - ٤٥٢  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

ــذه الســـور الـــثالث: (البقـــرة وآل عمـــران والنســـاء... يفــتح املـــنهج احلركـــي قوًســـا كبـــريًا يظـــل  -  و

قاتــه حــىت يغلــق هــذا املــنهج قوســه املقابــل مــع عرضــه مفتوًحا أ ثناء خط سريه بني سور القــرآن و

ــور)،  ــور احلـــج واملؤمنـــون والنـ ــور األوىل، وهـــذه الثالثيـــة األخـــرية سـ ـــاظرة للـــثالث سـ الثالثيـــة املن

تني يف تناظر وتناسب عجيب مع السور الثالث اُألَول (البقرة وآل عمران والنساء).  والاليت 

 : التناسب بني سوريت البقرة واحلج:أوًال 

لشهادة على الناس، قــال تعــاىل يف منتصــف  -  حيث شهدت كلتا السورتني التكليف مبهمة األمة 

سورة البقرة: ﴿وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّــًة َوَســًطا لَِتُكونُــوا ُشــَهَداَء َعلَــى النَّــاِس َوَيُكــوَن الرَُّســوُل َعلَــْيُكْم 

َِّ َحـــقَّ ِجَهـــاِدِه ُهـــَو ١٤٣: َشـــِهيًدا﴾[البقرة ]، بينمـــا جـــاء يف آخـــر ســـورة احلـــج ﴿َوَجاِهـــُدوا ِيف ا

ــَراِهيَم ُهــَو َمسَّــاُكُم اْلُمْســِلِمَني ِمــ يِن ِمــْن َحــَرٍج ِملَّــَة أَبِــيُكْم ِإبـْ َباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّ ْبــُل اْجتـَ ْن قـَ

  ].٧٨ا َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس﴾[احلج: َوِيف َهَذا لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيدً 

ــا، قــال تعــاىل يف ســورة البقــرة  -  أقــرت كلتــا الســورتني ســنة التــدافع لتحقيــق مهمــة األمــة املكلفــة 

ــــٍل عَ  ََّ ُذو َفْضـــ ـــنَّ ا ــ ـــــَدِت اْألَْرُض َوَلِكــ ـــبَـْعٍض لََفَســ ــــ ـــُهْم ِب ـــاَس بـَْعَضــــ َِّ النَّــــ ــُع ا ــــ ــــْوَال َدفْـ ـــ ـــى ﴿َوَل ـــ لَـ

ــاَلِمَني﴾[البقرة:  َِّ النَّــاَس بـَْعَضــُهْم ٢٥١اْلَع ــُع ا ــْوَال َدْف ]، كمــا قــال ســبحانه يف ســورة احلــج ﴿َوَل

 َُّ َِّ َكِثـــريًا َولَيَـْنُصـــَرنَّ ا  َمـــْن بِـــبـَْعٍض َهلـُــدَِّمْت َصـــَواِمُع َوِبيَـــٌع َوَصـــَلَواٌت َوَمَســـاِجُد يُـــْذَكُر ِفيَهـــا اْســـُم ا

ََّ َلَقِويٌّ َعزِيٌز﴾[احلج:  يـَْنُصُرُه ِإنَّ   ].٤٠ا

ت اليت نزلت تفرض القتال علــى  -  لقتال والتكليف به يف أوائل اآل ورد يف كلتا السورتني اإلذن 

هــذه األمــة عمــًال بســنة التــدافع إلقــرار مهمــة األمــة وحتقيقهــا، قــال تعــاىل يف ســورة احلــج ﴿ُأِذَن 

َنـَُّهـــْم ظُلِ  ِ ََّ َعلَـــى َنْصـــرِِهْم لََقـــِديٌر﴾[احلج: ِللَّـــِذيَن يـَُقـــاتـَُلوَن  ]، كمـــا جـــاء يف ســـورة ٣٩ُمـــوا َوِإنَّ ا

ــٌر َلُكــْم َوَعَســى َأْن  ًئا َوُهــَو َخيـْ البقرة ﴿ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكــْرٌه َلُكــْم َوَعَســى َأْن َتْكَرُهــوا َشــيـْ

ُ يـَْعَلمُ  َّ ًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َوا  ].٢١٦َوأَنْـُتْم َال تـَْعَلُموَن﴾[البقرة:  حتُِبُّوا َشيـْ

حلــق املبـــني  -  أكــدت الســورتني علـــى هدايــة هللا لعبــاده املـــؤمنني إىل صــراطه املســتقيم لتمســـكهم 

َُّ الَّــِذيَن َآَمنُــوا  َهــَدى ا الذي بينته كلتا السورتني إلقامة هذا الدين، قال تعاىل يف سورة البقرة ﴿فـَ



 
  - ٤٥٣  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــِه  ــوا ِفي َلُف ــا اْختـَ ــَتِقيٍم﴾[البقرة: ِلَم ــْن َيَشــاُء ِإَىل ِصــَراٍط ُمْس ُ يـَْهــِدي َم َّ ــِه َوا ِِْذِن ــَن اْحلَــقِّ  ]، ٢١٣ِم

ََّ َهلَاِد الَِّذيَن َآَمُنوا إِ   ].٥٤َىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴾[احلج:وقال تعاىل يف سورة احلج ﴿َوِإنَّ ا

وهــو: "االســتجابة  ومتــام االنقيــاد  كمــا حيمــل امســا كلتــا الســورتني (البقــرة واحلــج) ملعــًىن واحــد - 

ْعنَــا َوَأطَْعنَــا﴾   ألوامره"،حيث تشري رمزية (البقــرة) بضــرورة كمــال اســتجابة أفــراد األمــة ﴿َوقَــاُلوا مسَِ

َُْمــرُُكْم﴾، كمــا تشــري رمزيــة (احلــج) إىل معــىن التلبيــة وهــي   ََّ كلما مسعت لشــرع هللا يقــول ﴿ِإنَّ ا

َْتِــَني سرعة االستجابة لنداء هللا َُْتوَك رَِجــاًال َوَعَلــى ُكــلِّ َضــاِمٍر  ْحلَجِّ  ِ  عز وجل ﴿َوَأذِّْن ِيف النَّاِس 

 ].٢٧ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق﴾[احلج: 

 نًيا: التناسب بني سوريت آل عمران واملؤمنون:

 ملهمة ا القيام  ــا  تتحدث كلتا السورتني عن الصفات املؤهلة للفئة املؤمنة املنوط  اليت كلفــت 

  يف سوريت البقرة واحلج ومن أهم هذه الصفات:

اخلشوع والقنوت، قال تعاىل يف سورة (آل عمران) ﴿َ َمــْرَميُ اقْـنُــِيت ِلَربِّــِك َواْســُجِدي َوارَْكِعــي َمــَع  - 

ــرَّاِكِعَني﴾[آل عمـــران:  ــوَن (٤٣الـ ــَح اْلُمْؤِمنُـ لَـ ـــْد َأفـْ ــون ﴿َق ــ١]، ويف ســـورة املؤمنـ ــِذيَن ُهـ ْم ِيف ) الـَّ

 ].٢-١َصَالِِْم َخاِشُعوَن﴾[املؤمنون: 

، قال تعاىل يف سورة آل عمران ﴿َوَما َكاَن قـَْوَهلُْم ِإالَّ َأْن َقاُلوا رَبـََّنا اْغِفــْر لَنَــا ُذنُوبـََنــا  -  االعتصام 

َنا ِيف َأْمِرَ َوثـَبِّْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرَ َعَلى اْلَقْوِم اْلَكــافِ  ]، ويف ســورة ١٤٧رِيَن﴾[آل عمــران: َوِإْسَرافـَ

: االســتعاذة ٢٦املؤمنون ﴿َقاَل َربِّ اْنُصْرِين ِمبَا َكذَّبُوِن﴾[املؤمنون:  ]، ومــن صــور االعتصــام 

به من الشيطان ووساوسه وإغوائه كما جاء يف سورة آل عمران: ﴿َوِإّينِ ُأِعيُذَها ِبَك َوُذرِّيـَّتَـَها ِمَن 

ــْيطَاِن الــرَّجِ  ]، كمــا جــاء يف ســورة املؤمنــون: ﴿َوقُــْل َربِّ َأُعــوُذ بِــَك ِمــْن ٣٦يِم﴾[آل عمــران: الشَّ

َياِطِني (  ].٩٨-٩٧) َوَأُعوُذ ِبَك َربِّ َأْن َحيُْضُروِن﴾[املؤمنون: ٩٧َمهََزاِت الشَّ

تَــُه َوَمــا الوجل واإلشفاق، قــال تعــاىل يف ســورة آل عمــران ﴿رَبـَّنَــا ِإنَّــَك َمــْن تُــْدِخِل النَّــاَر فـََقــْد أَ  -  ْخَزيـْ

ــاٍر﴾[آل عمــــران:  ـــْوا ١٩٢ِللظَّــــاِلِمَني ِمــــْن َأْنَصــ ـــوَن َمــــا َآتـَـ ــِذيَن يـُْؤتُـ ــون ﴿َوالَّــ ــورة املؤمنــ ]، ويف ســ

 ].٦٠َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة َأنـَُّهْم ِإَىل َرِِّْم رَاِجُعوَن﴾[املؤمنون: 



  - ٤٥٤  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

ــَراتِ  -  َوُأوَلئِــَك ِمــَن الصَّــاِحلَِني﴾[آل عمــران:  املســارعة يف اخلــريات، قــال تعــاىل ﴿َوُيَســارُِعوَن ِيف اْخلَيـْ

َراِت َوُهْم َهلَا َساِبُقوَن﴾[املؤمنون: ١١٤  ].٦١]، ﴿ُأوَلِئَك ُيَسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْ

  كما تبني كلتا الســورتني أن الفــوز احلقيقــي هــو النجــاة مــن النــار، قــال تعــاىل يف ســورة آل عمــران

]، ويف سورة املؤمنون ﴿َفَمْن ١٨٥َل اْجلَنََّة فـََقْد فَاَز﴾[آل عمران: ﴿َفَمْن زُْحزَِح َعِن النَّاِر َوُأْدخِ 

ــْوَم ِمبَــا ١٠٢ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه َفُأوَلئِــَك ُهــُم اْلُمْفِلُحوَن﴾[املؤمنــون:  ُهُم اْليـَ ]، وقولــه تعــاىل ﴿ِإّينِ َجــَزيْـتـُ

 ].١١١َصبَـُروا أَنـَُّهْم ُهُم اْلَفاِئُزوَن﴾[املؤمنون: 

 لتــا الســورتني أن االبــتالء ســنة هللا يف أصــحاب الــدعوات، قــال تعــاىل يف ســورة آل كمــا بينــت ك

ــُونَّ ِيف أَْمــَواِلُكْم َوأَنْـُفِســُكْم﴾[آل عمــران:  َل ]، وقــال تعــاىل يف ســورة املؤمنــون ١٨٦عمــران ﴿لَتُـبـْ

َتِلَني﴾[املؤمنون:  ٍت َوِإْن ُكنَّا َلُمبـْ  ].٣٠﴿ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلََ

 ا كلتا السورتني (آل عمران واملؤمنــون): إىل فئــة مؤمنــة آمنــت  وصــدقت بكتبــه كما يرمز امس

َنــا َمــَع  بـْ ومحلت رسالته، قال تعاىل يف سورة آل عمران ﴿رَبـََّنا َآَمنَّا ِمبَا َأنـَْزْلَت َواتـَّبَـْعَنا الرَُّسوَل َفاْكتـُ

ـــاِهِديَن﴾[آل عمـــران:  ِـــْم يـُْؤِمنُـــوَن (]، ويف ســـورة املؤمنـــون ﴿َوالـَّــِذيَن ٥٣الشَّ ِت َرِّ َ َِ ) ٥٨ُهـــْم 

 ].٥٩-٥٨َوالَِّذيَن ُهْم ِبَرِِّْم َال ُيْشرُِكوَن﴾[املؤمنون: 

 لًثا: التناسب بني سوريت النساء والنور:

تمـــع املســـلم ومحايتـــه مثـــل أحكـــام حالـــة  -  جـــاءت كلتـــا الســـورتني بتشـــريعات وأحكـــام لتطهـــري ا

َْتِــَني اْلَفاِحَشــَة ِمــْن ارتكــاب الفاحشــة والوقــوع يف الــز  ، كقولــه تعــاىل يف ســورة النســاء ﴿َوالــالَِّيت 

ُهنَّ ِنَســـاِئُكْم َفاْسَتْشـــِهُدوا َعلَـــْيِهنَّ َأْربـََعـــًة ِمـــْنُكْم فَـــِإْن َشـــِهُدوا فَأَْمِســـُكوُهنَّ ِيف اْلبـُيُـــوِت َحـــىتَّ يـَتَـَوفَّـــا

َُّ َهلـُـنَّ َسِبيال﴾[النســ ]، ويف ســورة النــور ﴿الزَّانِيَــُة َوالــزَّاِين فَاْجِلــُدوا ُكــلَّ ١٥اء: اْلَمْوُت َأْو َجيَْعــَل ا

ُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة﴾[النور:    ].٢َواِحٍد ِمنـْ

م ليعــود إىل صــفوف  -  ب التوبــة لتطهــري مــن يرتكــب الــذنوب واآل كمــا فتحــت كلتــا الســورتني 

ْوبَُة َعَلى َا التـَّ تمع كقوله تعاىل يف سورة النساء ﴿ِإمنَّ َِّ لِلَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السُّــوَء ِجبََهالَــٍة مثَُّ يـَُتوبُــوَن  ا ا



 
  - ٤٥٥  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

َُّ َعِليًمــا َحِكيًما﴾[النســاء:  َُّ َعَلــْيِهْم وََكــاَن ا ــَك يـَُتــوُب ا ]، وقولــه تعــاىل يف ١٧ِمــْن َقرِيــٍب َفُأولَِئ

يًعا أَيـَُّها اْلُمْؤِمُنوَن لَ  َِّ مجَِ  ].٣١َعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن﴾[النور: سورة النور ﴿َوُتوبُوا ِإَىل ا

تمــع  -  كمــا حثــت كلتــا الســورتني علــى الــزواج لإلحصــان واالســتعفاف ونشــر العفــة والطهــارة يف ا

ــَر  َِْمــَواِلُكْم ُحمِْصــِنَني َغيـْ تَـُغوا  املسلم، قال تعاىل يف سورة النساء ﴿َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم َأْن تـَبـْ

ــَآُتوُهنَّ ُأُجــوَرُهنَّ َفرِيَضًة﴾[النســاء: ُمَســاِفِحَني فَ  ُهنَّ َف ــِه ِمــنـْ ْعُتْم ِب ــه تعـــاىل يف ٢٤َمــا اْســَتْمتـَ ]، وقول

َمى ِمْنُكْم َوالصَّاِحلَِني ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكوُنوا فـَُقــَراَء يـُْغــِنهِ  َُّ سورة النور ﴿َوأَْنِكُحوا اْألََ ُم ا

 َُّ  ].٢ َواِسٌع َعِليٌم﴾[النور: ِمْن َفْضِلِه َوا

، قــال تعــاىل يف ســورة النســاء ﴿َمــْن يُِطــِع الرَُّســوَل (ملسو هيلع هللا ىلص)كما حثت السورتني إىل طاعة هللا ورســوله  - 

ََّ﴾[النســاء:  ﴾[النســاء: ٨٠فـََقْد َأطَاَع ا َِّ ِِْذِن ا ]، ٦٤]، ﴿َوَمــا َأْرَســْلَنا ِمــْن َرُســوٍل ِإالَّ لُِيطَــاَع 

ََّ َويـَتـَّْقِه َفُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِئُزوَن﴾[النور:  ََّ َوَرُسولَُه َوَخيَْش ا   ].٥٢ويف سورة النور ﴿َوَمْن يُِطِع ا

لدعوة إىل حتكيم الرسول  -  رة  (ملسو هيلع هللا ىلص)وقامت كلتا السورتني النساء والنور  عه قال تعالى في س وش

اء  نَـُهْم﴾[النســاء: ﴿فَــال َورَبِّــَك ال ال ]، ويف ســورة ٦٥٠يـُْؤِمنُــوَن َحــىتَّ ُحيَكُِّمــوَك ِفيَمــا َشــَجَر بـَيـْ

نَـُهْم َأْن يـَُقو  َِّ َوَرُسوِلِه ِلَيْحُكَم بـَيـْ ْوَل اْلُمْؤِمِنَني ِإَذا ُدُعوا ِإَىل ا َا َكاَن قـَ ْعَنا النور قال تعاىل ﴿ِإمنَّ ُلوا مسَِ

 ].٥١َوَأَطْعَنا﴾[النور: 

الســورتني موقــف املنــافقني الــرافض للتحــاكم إىل شــرع هللا عــز وجــل، ففــي ســورة  وفضــحت كلتــا - 

َُّ َوِإَىل الرَُّســوِل رَأَيْــَت اْلُمنَــاِفقِ  ــَزَل ا َعــاَلْوا ِإَىل َمــا أَنـْ م ﴿َوِإَذا ِقيــَل َهلـُـْم تـَ َني النساء قال تعاىل يف شــأ

َِّ ]، ويف ســورة النــور ٦١َيُصــدُّوَن َعْنــَك ُصُدوًدا﴾[النســاء:  قــال تعــاىل عــنهم ﴿َوِإَذا ُدُعــوا ِإَىل ا

ُهْم ُمْعِرُضوَن﴾[النور:  نَـُهْم ِإَذا َفرِيٌق ِمنـْ  ].٤٨َوَرُسوِلِه ِلَيْحُكَم بـَيـْ

كمـــا يرمـــز امســـا كلتـــا الســـورتني (النســـاء والنـــور): إىل مـــنهج هللا املكلـــف حبملـــه املؤمنـــون الـــذين  - 

 اصطفاهم هللا عز وجل هلذه املهمة.

نتشــال النســاء مــن ســفح اجلاهليــة الــيت ظلمتهــا وامتهنتهــا، فقــام هــذا املــنه -  ين الــذي قــام  ج الــر

ــَداِن  ــَرَك اْلَواِل ــاِل َنِصــيٌب ِممَّــا تـَ ملــرياث ﴿لِلّرَِج ــا إىل القمــة الســامقة، فــأقر هلــا  بتكرميهــا وارتقــى 
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ــــَداِن َواْألَ  ــ ــــَرَك اْلَواِل ــ ــــا تـَ ــــيٌب ِممَّــ ــاِء َنِصــ ــ ـــــوَن َوِللنَِّســ ـــيًبا َواْألَقْـَربُـ ــَر َنِصـــ ــ ــ ـــُه َأْو َكثـُ ـــ ــلَّ ِمْن ــ ــ ــا َق ــ ـــوَن ِممَّــ قْـَربُـــ

ـــاء:  ــــاَء  ٧َمْفُروًضا﴾[النســ ـــْم َأْن َترِثُــــــوا النَِّســ ــلُّ َلُكــ ــــ ـــا ﴿ال حيَِ ــ ـــتهن كرًه ــــن وراثـــ ـــذيره مــ ــــع حتــ ]. مــ

ين الصــايف اخلــالص هــو مــنهج النــور ﴿يُوقَــُد ِمــْن َشــَجَرٍة ١٩َكْرًها﴾[النســاء:  ]، هــذا املــنهج الــر

َُّ ُمَبارََكٍة زَيْـ  ٌر نُــوٌر َعلَــى نُــوٍر يـَْهــِدي ا َ َهــا ُيِضــيُء َولَــْو َملْ َمتَْسْســُه  تـُ  ُتونٍَة َال َشْرِقيٍَّة َوَال َغْرِبيٍَّة َيَكــاُد زَيـْ

تمعات من رواسب اجلاهليــة ٣٥لُِنورِِه َمْن َيَشاُء﴾[النور:  ] املنهج الذي قام بتطهري النفوس وا

 ليشع نوره يف األرض كلها،

ين وبيان مالحمه ومساته الرتبوية إلنشاء جمتمع فارتبط -  ذا املنهج الر ن (النساء والنور)  ت السور

 مسلم طاهر متماسك.

 

ال يعين تناسب سور (البقرة، آل عمران والنساء) مع سور (احلج، املؤمنون والنــور) علــى الرتتيــب  

كرارها هلذه السور، لكــن يشــري هــذا التناســب وهللا أعلــم إىل ارتبــاط تطابق الوحدة املوضوعية أو ت

هذه السور مًعا حبلقة اتصال يف خط املــنهج احلركــي للقــرآن. ولكــن مــا هــي هــذه احللقــة؟ ومــا هــي 

موعة الثانية؟  موعة األوىل وا   الصلة بني ا

نة لتحقق هدًفا معيًنا يتوافق إن ما سبق التأكيد عليه بفضل هللا أن كل سورة نزلت إثر مناسبة معي 

مع هذه املناسبة، كما ذكر يف سورة آل عمران يف مناسبة نزول صدرها وما قيل حول جمادلة وفــد 

، ومــا ذكــر يف مناســبة نــزول: اجلــزء األخــري منهــا ألحــداث غــزو ُأُحــد والتعقيــب )١((ملسو هيلع هللا ىلص)جنران للنيب 

ســلمة األوىل الــيت خاضــت هــذه الغــزوة... كمــا نزلــت علــى الــدروس املســتفادة منهــا للجماعــة امل

سورة األنفال بعد أحداث غــزوة بــدر، ونزلــت ســورة التوبــة بعــد أحــداث غــزوة تبــوك لــنفس هــدف 

ـــة املتفاعلـــة مـــع  ت احلي ـــذه اآل ــلمة األوىل  ــة اجلماعـــة املسـ وغـــرض التعقيـــب علـــى الغـــزوة وتربيـ

ول. ا أول   املناسبات واألحداث اليت وردت 

                                                             
  .٣٣٧) انظر: تفاصيل سبب نزول صدر آل عمران يف ص ١(
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: أن هـــذه الســـور اختـــذت ترتيبًـــا خمتلًفـــا وتسلســـًال حمـــدًدا يف )١(د تناولنـــا يف متهيـــد هـــذا البحـــثلقـــ 

مر توقيفي من هللا لتحقيق هدًفا آخًرا وغرًضا إضــافًيا غــري هــدف وغــرض الــذي عاجلــه  املصحف 

ها له من نزوهلا، هدًفا وغرًضا يناسب الفئة املؤمنة يف كل زمان إىل يوم القيامة إذا ما أحسنت فهم

 خالل عون هللا وتوفيقه والتدبر والتأمل يف هذا الرتتيب النهائي والتبويب املعجز لكتاب هللا.

غري أننا نستشعر بصدق أن تسلسل سورة النور يف كتاب هللا مع اخلط الواصــل قبلهــا، والنظــر يف  

ايـــة املصـــحف جنـــد أن ســـورة (النـــور) يف وضـــعها هـــذا تشـــري إىل ق يـــام دولـــة الســـور بعـــدها حـــىت 

ا وفق السري على خطوات املنهج احلركي للقرآن يف ترتيبه النهائي.  اإلسالم واستقر سلطا

تمـــع   ين ودوره يف تطهـــري ا ــاء) والـــيت بـــدأت يف رســـم مالمـــح املـــنهج الـــر ونعـــود إىل ســـورة (النسـ

ــد... الــذي ستســتقر مال تمــع املســلم اجلدي ــة، وتثبيــت مالمــح ا حمــه املســلم مــن رواســب اجلاهلي

 وتثبت دعائمه مع سورة (النور).

 

ــن  تمــع املســلم، واللــوايت أوجــب اإلســالم الرفــق  أوًال: (النســاء) إحــدى الضــعفاء داخــل ا

لنساء خريًا، كمــا ثبــت يف صــحيح مســلم أنــه قــال  (ملسو هيلع هللا ىلص)ورمحتهن، فعن رسول هللا   )(ملسو هيلع هللا ىلصأنه أوصى 

  يف خطبته يف حجة الوداع:

مانــة هللا، واســتحللتم فــروجهن بكلمــة هللا، ولكــم « فاتقوا هللا يف النساء، فــإنكم أخــذمتوهن 

ــرَّح، وهلــن رزقهــن  عليهن أال يوطئن ُفرشكم أحًدا تكرهونه، فإن فعلن ذلــك فاضــربوهن ضــرً غــري ُمبـَ

ملعــروف ن  عف النســاء لــذا أوجــب صــيانة حقــوقهن وحفــظ أمــواهلن ، فاإلســالم يقــر بضــ)٢(»وكســو

ــرة قــــال: قــــال رســــول هللا  ــن أيب هريــ ــن مردويــــه عــ ن، وروى ابــ ــن معاشــــر ـــال : «(ملسو هيلع هللا ىلص)وحســ أخــــرج مـ

جتناب ماهلما.)٣(»الضعيفني: املرأة واليتيم   ، أي أوصيكم 

                                                             
  .٦٦:  ٦١) انظر: متهيد البحث من ص ١(
  )٣٤٧/ ١) صحيح: رواه مسلم (٢(
  ) إسناد ابن مردويه صحيح، قاله أمحد شاكر يف حتقيقه٣(
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ن، واليت تناسب ا لوظيفة الــيت أرادهــا هللا واإلسالم أقر بضعف النساء لطبيعة خلقهن وفطر

عــز وجــل هلــن يف احليــاة وهــي األمومــة، فقــد خلــق هللا عــز وجــل حــواء عليهــا الســالم مــن ضــلع آدم 

إن املـــرأة خلقـــت مـــن ضـــلع، وإن أعـــوج شـــيء يف الضـــلع أعـــاله، فـــإن : «(ملسو هيلع هللا ىلص)األيســـر، فقـــال النـــيب 

ا وفيهــا عــ ا استمعت  ، وهــذه النشــأة اخللقيــة أكســبتها )١(»وجذهبت تقيمه كسرته، وإن استمعت 

طبيعة فطرية من الرقة والضعف غري طبيعة الــذكر، لتقــوم مبتطلبــات األنوثــة مــن حســن تربيــة األطفــال 

ــذكر  ورعــايتهم برفــق ولــني وشــفقة وعاطفــة ال ميتلكهــا الرجــل مثلمــا متتلكهــا املــرأة، وذلــك لطبيعــة ال

تمــع، اخلشــنة واجلــادة والقويــة والــيت تتناســب مــع مهــا م وظيفتــه مــن الســعي علــى الــرزق واحلركــة يف ا

ألعمال الشاقة لإلنفــاق علــى أســرته، واجلهــاد يف ســبيل هللا لقتــال أعــداء الــدين والــذود عــن  والقيام 

  املستضعفني.

لذلك جعلت القوامة للرجل على املرأة قــال تعــاىل ﴿الّرَِجــاُل قـَوَّاُمــوَن َعلَــى النَِّســاِء ِمبَــا َفضَّــَل 

 َُّ ]. يقــول ابــن كثــري يف تفســريه: "الرجــل ٣٤ بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َوِمبَا أَنـَْفُقوا ِمْن َأْمَواهلِِْم﴾[النســاء: ا

ا إذا اعوجَّت"   .)٢(قّيم على املرأة، أي: هو رئيسها وكبريها واحلاكم عليها ومؤد

لــذكر واألنثــى، ويقول الشيخ سيد قطب عن هذه القوامة اليت تتناسب مع طبيعــة خلــق هللا ل

فيقول رمحه هللا: "إن منهج اإلسالم يتبع الفطــرة يف تقســيم الوظــائف، والفطــرة ابتــداء جعلــت الرجــل 

ــة.. ال  رجــًال واملــرأة مــرأة، وأودعــت كــًال منهمــا خصائصــه املميــزة، لتنــوط بكــل منهمــا وظــائف معين

اإلنســانية الــيت تقــوم،  حلسابه اخلاص. وال حلساب جنس كل منهما بذاته. ولكن حلســاب هــذه احليــاة

ذه اخلالفة عن طريــق  وتنتظم، وتستويف خصائصها، وحتقق غايتها من اخلالفة يف األرض وعبادة هللا 

هذا التنوع بني اجلنسني، والتنوع يف اخلصائص والتنوع يف الوظائف وعن طريق هذا التنوع ينشأ تنــوع 

رضــع وتكفــل مثــرة االتصــال بينهــا وبــني التكــاليف، فجعــل هللا مــن وظــائف املــرأة أن حتمــل وتضــع وت

نًيا.   الرجل.. وهي وظائف ضخمة أوًال وخطرية 

                                                             
  )٤٢١/ ١) صحيح: رواه مسلم (١(
  ٤٤٢/ ١) خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة التفسري، ٢(
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وليست هينــة وال يســرية، حبيــث تــؤدَّى بــدون إعــداد عضــوي ونفســي وعقلــي عميــق غــائر يف  

ــال واالســـتجابة العاجلـــة  ــة والعطـــف، وســـرعة االنفعـ ـــيت زودت مـــن خصـــائص الرقـ ــان األنثـــى، وال كيـ

لتكون االســتجابة ســريعة ومرحيــة مهمــا يكــن فيهــا مــن  -عي وال سابق تفكريبغري و  -ملطالب الطفولة

ــل هــي غــائرة يف التكــوين العضــوي والعصــيب  املشــقة والتضــحية، وهــذه خصــائص ليســت ســطحية ب

ــا غــائرة يف تكــوين كــل خليــة، فســبحان  والعقلي والنفسي للمرأة بل يقول كبار العلماء املختصــني: إ

  .)١(ء"صنع هللا الذي أتقن كل شي

ــة األبنــاء وتنشــئة األجيــال   إن حكمــة هللا عــز وجــل يف أداء املــرأة هلــذه الوظيفــة اخلطــرية ومــن تربي

تنشئة على منهج هللا، اســتوجبت هــذه اخلصــائص الفطريــة الــيت أكســبت املــرأة ضــعًفا يف تكوينهــا، 

ن، وحسن معاشر  ا والتأكيد مرارًا وتكرارًا على الرفق    ن.استدعت توصية اإلسالم 

ْلَمْعُروِف﴾ أي: طيبوا أقوالكم هلــن، وحســنوا أفعــالكم وهيئــاتكم حبســب   ِ قال تعاىل ﴿َوَعاِشُروُهنَّ 

ــك منهـــا، وهكــذا أوصـــى اإلســالم برمحـــة ضــعف النســـاء، واإلقســاط هلـــن،  قــدرتكم كمــا حتـــب ذل

خــريكم خــريكم ألهلــه، «موصــًيا الرجــال:  (ملسو هيلع هللا ىلص)وصيانة حقوقهن، والعطف عليهن، فقــال رســول هللا 

ـــي ـــه )٢(»وأ خـــريكم ألهل ــن أخالق ـــداعب أهلـــه  (ملسو هيلع هللا ىلص). وكـــان مـ ــم البشـــر، ي ـــل العشـــرة دائـ أنـــه مجي

ــم، ويوســعهم نفقتــه، ويضــاحك نســاءه حــىت إنــه كــان يســابق عائشــة أم املــؤمنني، يتــودد  ويتلطــف 

 إليها بذلك.

لهــا مــنهج اإلســالم ألوضــاع وتقاليــد اجلاهليــة مــن الســفح نًيــا: (النســاء) ترمــز للنقلــة البعيــدة الــيت نق

ــا احليــاة البدويــة للعــرب قبــل جمــيء  اهلــابط إىل القمــة الســامقة الرفيعــة، واجلاهليــة هنــا لــيس املقصــود 

اإلســالم، ولكــن اجلاهليــة هــي: "كــل نظــام حنــى مــنهج اإلســالم وأقــام مــنهج البشــر، وَســريَّ أوضــاعه 

وائــه ومصــاحله". واجلاهليــة يف كــل عصــورها أهانــت املــرأة وعســفت حبقوقهــا وكيف حياته بُنــاًء علــى أه

رخيهـــا إال مـــنهج اإلســـالم ذلـــك  تمـــع، ومل ينصـــفها أبـــًدا يف  وجعلتهـــا يف أخـــس وأحقـــر مكـــان يف ا

ين الفريد.  املنهج الر

                                                             
  ٦٥٠، ٦٤٣/ ٢) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ١(
  )٣٦٧/ ٤مذي () حسن صحيح: رواه الرت ٢(
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يف كتابــه وانظر ألدلة امتهان نظم اجلاهليــة قــدميًا وحــديثًا للمــرأة، والــيت ذكرهــا د. غالــب عــواجي  - 

  املذاهب الفكرية املعاصرة:

 قبل امليالد، جاء فيها: ٢٣أقدم النظم اجلاهلية وهي شريعة محورايب الذي يرجع إىل سنة  .١

ــا عــن منزلــه وطردهــا   )أ  ا تُلقى يف النهر، وإذا أراد عدم قتلهــا نــزع ثو الزوج إذا طلق زوجته فإ

ا أصبحت شيًئا مب   اًحا لكل إنسان.من منزله نصف عارية إعالً منه 

 املرأة إذا أمهلت زوجها أو تسببت يف خراب بيتها تُلقى يف املاء.  )ب 

لــزَّ بــدون دليــل عليهــا وتناولتهــا ألســنة النــاس ُتلَقــى يف النهــر وتغطَّــس يف   )ج  الزوجة اليت ُترمــى 

املاء، فإن عامت على وجــه املــاء كانــت بريئــة، وإن غطســت ُأعتُــربت آمثــة" وهــذا حكــم هــذه 

ــا ُترمــى يف النهــر، وهــو أمــر عجيــب، واألعجــب املنظوم ة اجلاهلية يف املقذوفة بدون دليل: أ

ا إذا طفت على املاء ميتة!!... هكذا حكم اجلاهلية.  منه أن حكم براء

 من حق رب األسرة بيع أفراد األسرة أو هبتهم إىل الغري مدة من الزمن.  )د 

: أن املرأة ال أهلية هلا، فأسباب انعــدام األهليــة ويف القانون الروماين، كما يف األلواح األثىن عشر .٢

عندهم هــي: (صــغر الســن، اجلنــون، األنوثــة)، وفيــه أن رب األســرة حيــق لــه أن يبيــع زوجتــه وابنــه 

 وابنته.

ين: إن املـــرأة تـــدخل ضـــمن ممتلكـــات ويل أمرهـــا قبـــل الـــزواج، وتـــدخل ضـــمن  .٣ ويف القـــانون اليـــو

ة املرأة عندهم هي االمتهان كمــا ســجلها "دميوســتني" يف ممتلكات زوجها بعد الزواج، وكانت قيم

قولـــه: إننـــا نتخـــذ العـــاهرات للـــذَّة، ونتخـــذ اخللـــيالت للعنايـــة بصـــحة أجســـامنا اليوميـــة، ونتخـــذ 

 الزوجات ليكون لنا أبناء شرعيون.

ـــا أن جتـــري أي أمـــر وفـــق  .٤ ــرأة يف أي مرحلـــة مـــن مراحـــل حيا ــانون اهلنـــدي: ال حيـــق للمـ ويف القـ

ورغبتهــا حــىت ولــو كــان ذلــك األمــر مــن األمــور الداخليــة ملنزهلــا، وكمــا جــاء يف قــانون مشــيئتها 
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"مــانو" اهلنــدي: "إن مــانو عنــدما خلــق النســاء فــرض علــيهن حــب الفــراش والشــهوات الدنســة 

م اجلاهلي  .)١(والتجرد من الشرف وسوء السلوك". فالنساء دنسات عندهم يف قانو

تمع العرب اجلاهلي األ .٥ ول فكان حيط من نظرته للمــرأة، حيــث كــان ميتهنهــا بصــورة هابطــة أما ا

مزرية يف نكاحها، وكانت توأد طفلة، وكانت تورث كما يورث املتاع أو الدابة، ومن هــذه الصــور 

 اهلابطة املزرية:

ما جــاء يف وصــف حــديث عائشــة  وهــي تصــور أنــواع االتصــال بــني اجلنســني يف اجلاهليــة كمــا   )أ 

ح البخــاري: "إن النكــاح يف اجلاهليــة كــان علــى أربعــة أحنــاء. فنكــاح منهــا نكــاح النــاس يف صــحي

اليـــوم: خيطـــب الرجـــل إىل الرجـــل وليتـــه أو بنتـــه، فيصـــدقها، مث ينكحهـــا.. والنكـــاح اآلخـــر كـــان 

الرجل يقول المرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إىل فالن فاستبضــعي منــه! ويعتزهلــا وال ميســها 

ا زوجهــا إذا أبًدا حىت ي تبــني محلهــا مــن ذلــك الرجــل الــذي تستبضــع منــه! فــإذا تبــني محلهــا أصــا

أحــب. وإمنــا يفعــل ذلــك رغبــة يف جنابــة الرجــل! فكــان هــذا النكــاح نكــاح االستبضــاع.. ونكــاح 

آخر جيتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على املرأة، كلهــم يصــيبها. فــإذا محلــت ووضــعت، 

ــال بعــد أن ــع، حــىت  ومــر عليهــا لي تضــع محلهــا أرســلت إلــيهم، فلــم يســتطع رجــل مــنهم أن ميتن

جيتمعــوا عنــدها، تقــول هلــم: قــد عــرفتم الــذي كــان مــن أمــركم، وقــد ولــدت. فهــو ابنــك  فــالن. 

مســه، فيلحــق بــه ولــدها. وال يســتطيع أن ميتنــع منــه الرجــل! والنكــاح  تســمي مــن أحبــت مــنهم 

، كــن ينصــنب  -ى املرأة ال متتنع ممن جاءهــاالرابع: جيتمع الناس الكثري، فيدخلون عل وهــن البغــا

ت تكــون علًمــا ن را ــإذا محلــت إحــداهن ووضــعت  -علــى أبــوا فمــن أرادهــن دخــل علــيهن ف

لذي يــرون، فالتاطــه، ودعــي ابنــه، ال ميتنــع  محلها، مجعوا هلا، ودعوا هلم القافة، مث أحلقوا ولدها 

 .)٢(من ذلك"

 ــة وهــذه الصــورة ال حتتــاج إىل ت ــه: ســفاح وخمادن يميت عليــق والــيت تظهــر تــدين التصــور اجلــاهلي و

وبغــاء هــي األنــواع مــن الثــاين إىل الرابــع، بينمــا النــوع األول هــو النكــاح احلــالل وهــو اإلحصــان 

                                                             
  ١٠٣: ١٠١) كتاب "املذاهب الفكرية املعاصرة" د. غالب بن علي عواجي، ص١(
  ) صحيح أخرجه البخاري يف كتاب النكاح٢(
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الذي نص على طلبه اإلسالم. وهكذا كانت صورة معاملة اجلاهلية للمرأة صورة هابطــة حيوانيــة 

 مزرية.

حنطــاط املســلمني" عــن وضــع يقول األستاذ أبو احل  )ب  سن الندوي يف كتابــه "مــاذا خســر العــامل 

تمــع اجلــاهلي عرضــة غــنب وحيــف، تؤكــل حقوقهــا،  املرأة يف اجلاهليــة األوىل: "وكانــت املــرأة يف ا

، )١(وتبتز أمواهلا، وحترم من إرثها، وتعضل بعد الطالق أو وفاة الزوج مــن أن تــنكح زوًجــا ترضــاه

 .)٢(تاع أو الدابة"وتورث كما يورث امل

ــم كـــانوا يورثــون املـــرأة  فمــن هــذه الصـــور اهلابطــة ملعاملـــة جمتمــع العـــرب اجلــاهلي للمـــرأة: أ

لبعضــهم الــبعض إذا مــات زوجهــا، فــروى البخــاري عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: "كــانوا إذا مــات الرجــل  

مرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوَُّجوها، وإن  شاءوا مل يـَُزوَّجوها، فهــم كان أولياؤه أحق 

ا من أهلها"   .)٣(أحق 

ح: "إن أهــل اجلاهليــة كــانوا إذا هلــك الرجــل، فــرتك امــرأة حبســها أهلــه  وقــال عطــاء بــن ر

  على الصيب يكون فيهم".

ومن هذه الصور اهلابطة لتعامل اجلاهليــة العربيــة األوىل مــع املــرأة وأدهــم للبنــات، ذكــر اهليــثم بــن   )ج 

ان مســتعمًال يف قبائــل العــرب قاطبــة، وكانــت مــذاهب العــرب خمتلفــة يف وأد عــدي: أن الــوأد كــ

ــم مــن أجلهــن. ومــنهم مــن   البنات. فمنهم من كان يئــد البنــات ملزيــد الغــرية وخمافــة حلــوق العــار 

كان يئد من البنات من كانت زرقاء أو شيماء (سوداء) أو برشاء (برصاء) أو كسحاء (عرجــاء) 

ذه الص فات. ومــنهم مــن كــان يقــتلهم خشــية اإلنفــاق وخــوف الفقــر. وكــان يتــأخر تشاؤًما منهم 

وأد املــؤودة لســفر الوالــد وشــغله، فــال يئــدها إال وقــد كــربت، وصــارت تعقــل. وقــد كــان بعضــهم 

ثَــى َظــلَّ )٤(يلقــي األنثــى مــن شــاهق" ْألُنـْ ِ ــَر َأَحــُدُهْم  . قــال تعــاىل يف وصــف هــذا احلــال ﴿َوِإَذا ُبشِّ

                                                             
  ٢٣٢) سورة البقرة: ١(
  ١٩) سورة النساء ٢(
  فتح الباري) ١٨٦ - ١٨٤/ ٨) البخاري (٣(
  ) بلوغ األدب يف أحوال العرب٤(
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ــَر بِــِه َأُميِْســُكُه َعَلــى ُهــوٍن َأْم ٥٨دا َوُهــَو َكِظــيٌم (َوْجُهــُه ُمْســوَ  ــَواَرى ِمــَن اْلَقــْوِم ِمــْن ُســوِء َمــا ُبشِّ ) يـَتـَ

  ].٥٩-٥٨َيُدسُُّه ِيف التـَُّراِب َأَال َساَء َما َحيُْكُموَن﴾[النحل: 

الفرنســي ) مــن القــانون ٢١٣واستمرت اجلاهلية احلديثة يف امتهان املرأة وهضــم حقهــا، فاملــادة ( .٦

ذن كتــايب مــن زوجهــا،  لــزام املــرأة طاعــة زوجهــا وإلزامهــا بعــدم التصــرف يف أمواهلــا إال  تقضــي 

وقال هربرت سبنسر يف كتابه علم االجتماع: إن أورو حىت القرن احلادي عشر امليالدي كانت 

ومــا  تعطــي الــزوج احلــق يف أن يبيــع زوجتــه، فجعلــت حــق الــزوج قاصــًرا علــى اإلعــارة واإلجــارة

ا".  دو

ع إجنليـــزي ١٨٠٥ويف اجنلـــرتا كـــان القـــانون يســـمح ببيـــع الزوجـــة حـــىت عـــام  -  ، وقـــد حـــدث أن 

م خبمسمائة جنيه، ويف مرافعات احملكمة قالوا له إن قانون بيــع الزوجــات قــد ١٩٣١زوجته سنة 

حلبس عشرة أشهر.١٨٠٥ألغي سنة   م، وحكمت احملكمة عليه 

 نتشال امل ــا إىل القمــة الرفيعــة، فجاء اإلسالم وقام  رأة من هذا السفح اهلــابط ليكرمهــا ويرتقــي 

فأنصف اإلسالم املرأة مبا ال يوجد له مثيًال يف القدمي وال احلديث، حيــث قــام مــنهج اإلســالم مبــا 

 يلي:

ــة،   ) أ ــا للميــــت، فــــاألم والزوجــــة واالبنــ ــة قرابتهــ ــب درجــ ـــيًبا يف املــــرياث حســ حــــدد للمــــرأة نصـ

خوات ألب وبنات االبن واجلدة، هلــن نصــيب مفــروض مــن الرتكــة واألخوات الشقيقات واأل

ــَرَك اْلَوالِــَداِن َواْألَقْـَربُــوَن َوِللنَِّســاِء َنِصــيٌب ِممَّــا تـَــَرَك اْلَوالِــَدانِ   قال تعــاىل ﴿ِللّرَِجــاِل َنِصــيٌب ِممَّــا تـَ

ــَر َنِصــيًبا َمْفُروًضا﴾[النســاء ]، وبــذلك أقــر اإلســالم للنســاء ٧: َواْألَقْـَربُــوَن ِممَّــا قَــلَّ ِمْنــُه َأْو َكثـُ

حق يف املرياث، مل تعطها اجلاهلية هلا حيث كــان أســاس التوريــث عنــدهم الرجولــة الــيت تقاتــل 

ر.  وتذود عن الد

ِِنَّ ِحنَْلًة﴾[النســاء:   ) ب ] ٤أعطى املرأة حًقا صرًحيا وشخصًيا يف صداقها ﴿َوَآتُــوا النَِّســاَء َصــُدقَا

ج لزوجته عــن طيــب نفــس، وارتيــاح خــاطر، فــأزال اإلســالم مــا  حنلة أي: هبة خالصة من الزو 

تمع اجلاهلي من هضم هذا احلق يف صور شىت حيث كــان يقــبض ويل املــرأة  كان واقًعا يف ا
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خذه لنفسه، وكأمنا هي صفقة بيــع هــو صــاحبها، وكمــا كــان حيــدث يف زواج  هذا الصداق و

خــذها امــرأة يف "الشغار": وهو أن يزوج الويل املرأة اليت يف وال يتــه يف مقابــل أن يزوجــه مــن 

والية هــذا األخــر. واحــدة بواحــدة صــفقة بــني الــوليني ال حــظ فيهــا للمــرأتني، فحــرم اإلســالم 

خذه الويل. خذه لنفسها وال   هذا الزواج كلية، وجعل الصداق حًقا للمرأة 

ة ﴿َوُأِحــلَّ َلُكــْم َمــا جعل زواج املرأة من الرجل رغبــة واختيــار إلحصــان الرجــل وإحصــان املــرأ  ) ج

ــَر ُمَساِفِحَني﴾[النســاء:  ــَواِلُكْم ُحمِْصــِنَني َغيـْ َْم ِ ــوا  تَـُغ ] واإلحصــان هــو: ٢٤َورَاَء َذِلُكــْم َأْن تـَبـْ

ُهنَّ  ملــرأة مــن احلالئــل ﴿َفَمــا اْســَتْمتَـْعُتْم بِــِه ِمــنـْ احلفــظ والصــيانة، وهــذا هــو طريــق االســتمتاع 

]. أي عـــن طريـــق الـــزواج ال عـــن طريـــق آخـــر مـــن ٢٤يَضًة﴾[النســـاء: فَـــَآتُوُهنَّ ُأُجـــوَرُهنَّ َفرِ 

 السفاح واملخادنة والبغاء وكل الصور اهلابطة املزرية اليت كانت يف جمتمع اجلاهلية.

لًثا: (النساء) ترمز لنموذج استثمرته اجلاهلية يف إشاعة الفاحشة وبث الشهوات كي متيــل البشــرية 

ــا للمــرأة وظلمهــا ميًال عظيًما عن سبيل هللا و  تنحرف عن طاعته، فلما أرادت اجلاهلية عالج امتها

رة الغرائز، فقاموا  ا يف الضفة األخرى وأطلقت للمرأة العنان، وجعلتها مادة إل حلقوقها، اشتطت 

بتعريــة جســد املــرأة بــدعوى التحــرر مــن قيــود الــدين واألخــالق واحليــاء، لــذلك كانــت النســاء أوىل 

ــهوات الــــيت ز  ـــَن الشــ ــــَهَواِت ِمـ ــبُّ الشَّ ـــَن ِللنَّــــاِس ُحــ ـــاىل ﴿زُيِّـ م، قــــال تعـ ـــار إميــــا ــت للنــــاس الختبـ ينــ

]، يقول ابن كثري يف تفســريه: "خيــرب تعــاىل عمــا زُيَّــن للنــاس يف هــذه احليــاة ١٤النَِّساِء﴾[آل عمران: 

ـــن أشـــد لنســـاء ألن الفتنـــة  ثبـــت يف  ، كمـــا)١(الـــدنيا مـــن أنـــواع املـــالذ مـــن النســـاء والبنـــني، فبـــدأ 

مــا تركــُت بعــدي فتنــة «أنــه قــال:  (ملسو هيلع هللا ىلص)الصحيح يف حديث أسامة بن زيد رضي هللا عنهما عن النــيب 

لنســاء قبــل )٢(»أَضرَّ على الرجال مــن النســاء لنســاء أشــد مــن الفتنــة بغــريهن لــذلك بــدأ  ، والفتنــة 

ن أشد، فالرجل حيب الولد ألجــل  املــرأة، وكــذا حيــب الولــد الــذي أمــه يف بقية األنواع كون الشهوة 

ــة: هنــا يف االخنـــداع بزينــة املــرأة ومفاتنهــا ممـــا يتســبب يف االنصــراف عــن طاعـــة هللا،  عصــمته، والفتن

  والوقوع يف حمارمه وما يغضبه سبحانه وتعاىل.

                                                             
  ٣١٩/ ١ة التفسري، ) خمتصر تفسري ابن كثري، عمد١(
  )٣٢٠/ ٢فتح الباري) ومسلم ( ١١٨/ ٩) صحيح: البخاري (٢(
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لقــد تعرضــنا ىف الســورتني الســابقتني إىل بــىن إســرائيل حيــث أن قصــة ( البقــرة ) حــدثت مــع بــىن  -

ائيل ,, وآل عمــران هــم عائلــة مصــطفاة مــن بــىن إســرائيل .. وأول فتنــة بــىن إســرائيل كانــت ىف إســر 

ســم ســورة ( النســاء ) حيمــل رمزيــة الفتنــة الــىت الــذلك ف )١(النســاء كمــا جــاء ىف احلــديث الصــحيح 

 حتدث للرجال. 

ألعمــال الصــاحلة إرضــاًء ألوامرهــا وخضــوًعا هلــ  ا، لــذا أخــرب هللا واملرأة متثل فتنة للرجــل عــن قيامــه 

تعــاىل أن مــن األزواج واألوالد عــدًوا للرجــل، فحــذره علــى دينــه مــن هــذه العــداوة، قــال تعــاىل ﴿َ 

] قــال جماهــد: ١٤َأيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإنَّ ِمــْن َأْزَواِجُكــْم َوَأْوالدُِكــْم َعــُدوا َلُكــْم َفاْحــَذُروُهْم﴾[التغابن: 

أو معصية ربه، فــال يســتطيع الرجــل مــع حبــه إال أن يطيعهــا، وقــال  حتمل الرجل على قطيعة الرحم

م عن العمل الصاحل، وقــال ابــن زيــد (فاحــذروهم)  ابن كثري (عدًوا لكم) مبعىن: أنه يلتهي الرجل 

يعــين: علــى ديــنكم، وهــذا التحــذير ألن املــرأة تشــغل الرجــل عــن طلــب أمــور الــدين، وحتملــه علــى 

  ا، وذلك أشد الفساد.التهالك على طلب أمور الدني

لذلك أراد الذين يتبعون الشهوات أن تنطلــق شــهوة اجلــنس كالســعار احملمــوم بــال حــاجز وال كــابح  

من أي لون كان، سعار حمموم ال يقر معه قلب، وال يطمئن معــه بيــت، وال يســلم معــه عــرض، وال 

ً مــن البهــائم، قــال تعــاىل -تقوم معه أسرة تَِّبُعــوَن  يريــدون أن يعــود اآلدميــون قطعــا ﴿َويُرِيــُد الَّــِذيَن يـَ

ا ٢٧الشََّهَواِت َأْن متَِيُلوا َمْيًال َعِظيًما﴾[النساء:  ]. فتميــل األمــة عــن دينهــا، وتنكــب علــى شــهوا

وإشــباع غرائزهــا وهــذا هــو امليــل العظــيم الــذي حيــذر هللا املــؤمنني منــه، ألن أعــداء الــدين يبــذلون 

تمـــع املســـلم إىل اجلاه ــرد ا ــيد، أمـــا لـــو جهـــدهم لـ ـــا إال مـــنهج هللا الرشـ تمعاتن ــم  ليـــة، وال عاصـ

 سقطت األمة يف هذا الوحل فذلك هو الضالل البعيد.

  ومــن أمثلــة اســتخدام (النســاء) للغوايــة واإلضــالل والفتنــة عــن ســبيل اهلــدى ومــنهج هللا القــومي يف

 اجلاهلية احلديثة:

.إغراء الشباب واالستيالء على والئهم عن طريق نشر الب .١  غا

                                                             
  )٣٢١/ ٢فتح الباري) ومسلم ( ١١٨/ ٩) صحيح: البخاري (١(



  - ٤٦٦  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

ء الفـــاجرة، وأنـــواع امل .٢ واملوضـــات  ســـاحيققتـــل االحتشـــام عـــن طريـــق إغـــراء الفتيـــات بشـــىت األز

 العاملية.

 عرض الصور املاجنة يف وسائل اإلعالم إلهلاب الغرائز اجلنسية. .٣

ت. .٤  انتشار األفالم السينمائية السافرة وظهور النساء فيها عار

اجلنســني بــدعوى التحضــر واملســاواة بــني الرجــل  حــث املــرأة علــى النــزول للعمــل لالخــتالط بــني .٥

 واملرأة بال قيد وال التزام.

ت األدبية اخلليعة واملثرية للغرائز. .٦  انتشار الروا

  وهدف كل هذه األمثلة وغريها هو إطالق الشهوات اجلنسية، ممــا تســبب يف إحــداث فوضــى يف

تمعـــات  العالقــات اجلنســـية كـــان مـــن نتائجهــا: انتشـــار أطفـــال الـــز وتفكــك يـــار ا األســـرة، وا

 أخالقًيا، وانتشار األمراض السرية.

ر فوضى العالقات اجلنسية:  ومن بعض مظاهر وآ

لسويد عدة استفسارات عن ظاهرة مسوها "احلب احلــر"، فتبــني منهــا أن   )أ  أجرت املعاهد العلمية 

ســن اخلامســة عشــرة.  الرجل تبدأ عالقاتــه اجلنســية بــدون زواج يف ســن الثامنــة عشــرة، والفتــاة يف

% مــن نســاء الســويد ٨٠ســنة هلــم عالقــات جنســية، وأن  ٢١% من الشــبان يف ســن ٩٥وأن 

  مارسن عالقات جنسية كاملة قبل الزواج.

دة عدد األطفال غري الشرعيني.  وأدت حرية احلب بطبيعة احلال إىل الزواج املتأخر، مع ز

اضــمحالل قــواهم اجلســدية، وانتشــار  مــا قــد جــرى علــى الفرنســيني بعــد متكــن الشــهوات مــنهم:  )ب 

م، وســهولة تلبيــة  األمــراض الســرية الفتاكــة كمــرض الزهــري، فــإن اهليــاج الــدائم قــد أوهــن أعصــا

امليــل اجلنســي أدى إىل ضــعف مســتوى القــوة والصــحة البدنيــة للفرنســيني، ومــن مث قــل الــزواج، 

  وقل التناسل، وتتدحرج فرنسا منحدرة إىل اهلاوية.



 
  - ٤٦٧  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

اإلجــرام بــني املــراهقني واملراهقــات مــن شــباب أمريكــا، وقــررت جلنــة األربعــة عشــر انتشــار موجــة   )ج 

(قبــل وجــود املركبــات احلديثــة مــن  ١٩٥٠عــين مبراقبــة حالــة الــبالد اخللقيــة عــام األمريكيــة الــيت تُ 

ألمراض السرية الفتاكة.٩٠املضادات احليوية) أن   % من الشعب األمريكي مصاب 

 شرية الضالة، يف جاهليتها احلديثة، من جراء طاعتها للــذين يتبعــون الشــهوات وهذا جزء مما تتكلفه الب

وال يريدون أن يفيئوا إىل منهج هللا للحياة، بل يريدون أن يفتنوا الناس عنه ليقعــوا يف الكفــر والفســوق 

 والعصيان.

  الشــهوات  اتبــاعومــن النمــاذج الصــارخة يف اســتخدام (املــرأة) للغوايــة وإشــاعة الفــواحش مــن خالهلــا و

حتــت عنــوان: (املســاواة والتنميــة والســلم) حيــث  ١٩٩٥اجلنسية ما جاء يف مؤمتر بكني للسكان عام 

ـــ "عوملــة املــرأة"، وقــد دعــت الوثيقــة  أن يفرضــواأردوا  علــى العــامل أيديولوجيــة موحــدة للمــرأة عرفــت ب

 اخلتامية هلذا املؤمتر إىل:

لشواذ جنسًيا وإدراج حقوقهم ضمن  .١  حقوق اإلنسان.االعرتاف 

 املطالبة حبق املرأة والفتاة يف التمتع حبرية جنسية آمنة مع من تشاء. .٢

 املطالبة حبق املراهقات احلوامل يف مواصلة التعليم دون إدانة هلذا احلمل السفاح. .٣

ط شرعي جيمع الرجل واملرأة يف إطار اجتماعي هو األســرة،  .٤ ال تتحدث الوثيقة على أن الزواج ر

 ن الزواج املبكر يعوق املرأة عن العمل.إمنا ترى أ

 :ومما سبق جند أن ملخص املعاين الثالثة الرئيسية اليت ترمز كلمة (النساء) هلا هي 

ملرأة لضعفها؟ فأكد على كفالتهــا ورعايتهــا، فصــارت (النســاء) رمــًزا  - املعىن األول: كيف رفق اإلسالم 

 للضعفاء وألمهية حفظ حقوقهن وإقساطهن.

لنظرة اهلابطة هلا؟ فجــاء اإلســالم لتكرميهــا واالرتقــاء بقيمتهــا املعىن ال - ثاين: كيف أهانت اجلاهلية املرأة 

 ومكانتها من سفح اجلاهلية، فصارت (النساء) رمًزا ملعاجلة منهج اإلسالم لرواسب اجلاهلية وتطهريها.

ج اإلســالم مــن الســقوط املعىن الثالث: كيف استخدمت اجلاهلية املرأة للغواية واإلضالل؟ فحــذر مــنه -

 يف فتنتها، فصارت (النساء) رمًزا لالستقامة على املنهج واحلذر من عدم االنصراف عنه والفتنة بغريه.



  - ٤٦٨  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

 

 

  الرابط األول: خط العدل الرتاحم والتكافل مع الضعفاء. - 

 منهج اإلسالم لرواسب اجلاهلية. الرابط الثاين: خط تطهري - 

 الرابط الثالث: خط االستقامة على املنهج وعدم الفتنة به. - 

  َوِإَذا َحَضــَر اْلِقْســَمَة ُأولُــو﴿

 ًال َمْعُروفًا﴾اْلُقْرَىب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكُني َفاْرزُُقوُهْم ِمْنُه َوُقوُلوا َهلُْم قـَوْ 

 –الصـــغار  –املســـاكني  –اليتـــامى  –أوصـــى اإلســـالم يف التعامـــل مـــع الضـــعفاء مثـــل: (النســـاء  - 

م بقســط  –الســفهاء  لرمحــة والرفــق والعطــف والقيــام علــى حقــوقهم، وأداء إلــيهم أمــا اخلــدم) 

تمعــات اجلاهليــة قــدميًا وحــديثًا دأبــت علــى الظلــم واالعتــدا ء علــى الطبقــة ومساحة، وذلك ألن ا

الضعيفة، واليت ال متلك النفوذ والسلطان لنيل حقوقها، والضعيف دوًما مغلوب علــى أمــره أمــام 

أخذ احلق منه، القوي، بينما منهج اإلسالم مبين على قاعدة: "القوي فيكم ضعيف عندي حىت 

قــات ، لــذلك فمــنهج اإلســالم يف تنظــيم العال)١(الضعيف فيكم قوي عندي حىت أخذ احلق لــه"و 

تمع املسلم كلــه قائمــة علــى أســاس: التكافــل والــرتاحم واألمانــة والعــدل، والســماحة  بني أفراد ا

  واملودة واإلحسان.

ين يف  -  وســورة النســاء جــاءت تــربز مالمــح عدالــة وكفالــة مــنهج اإلســالم، لرتســي هــذا املــنهج الــر

تمــع بــل يف احليــاة البشــرية جبملتهــا، فلــم تعــرض ســورة النســاء مال اإلســالم عرًضــا  جمــح مــنها

ستشعار السعادة بعدالتــه وتكافلــه، بــل أرادت هــذه الســورة أن نــدرك خري  ة هــذا يــنظرً لُيكتفي 

 املنهج للبشرية ومدى حاجتها إليه، بل شقاؤها يف عدم تطبيق هذا املنهج وإقامته يف احلياة.

 م ـلعدل الرتاحولقد وردت توجيهات وتشريعات شىت يف سياق سورة النساء تربز خط ا - 

 والتكافل يف التعامل مع الضعفاء، ومنها على سبيل املثال:

                                                             
  يف خطبة توليه اخلالفة ) من كلمات اخلليفة األول للمؤمنني أيب بكر ١(



 
  - ٤٦٩  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

 أوًال: مع األيتام

  أوصى منهج اإلسالم ويل اليتيم الذي يقوم على رعايته وحفظ أمواله مبا يلي: - 

دفــع أمـــوال اليتـــامى كاملـــة إذا بلغــوا احلُلُـــم ووجـــد مـــنهم صــالًحا يف ديـــنهم لقولـــه تعـــاىل ﴿َوَآتُـــوا  .١

تَ  لطَّيِِّب﴾[النساء: اْليـَ ِ ُلوا اْخلَِبيَث  تَـَبدَّ  ].٢اَمى َأْمَواَهلُْم َوَال تـَ

عدم ضم أموال اليتامى إىل أموال ويل اليتيم فيأكل منها بعد اختالطها لقولــه تعــاىل ﴿َوَال َُْكلُــوا  .٢

: ٢َأْمَواَهلُْم ِإَىل َأْمَواِلُكْم ِإنَُّه َكاَن ُحوً َكِبريًا﴾[النساء:   ظلًما.]. حوً

رًا تتــأجج يف بطنــه يــوم  .٣ كــل  عدم األكل من أموال اليتامى بال سبب أو فقر، ومن يفعل ذلــك 

رًا وَ  َ َُْكُلوَن ِيف بُُطوِِْم  َا  َُْكُلوَن َأْمَواَل اْليَـَتاَمى ُظْلًما ِإمنَّ َسَيْصــَلْوَن القيامة لقوله تعاىل ﴿ِإنَّ الَِّذيَن 

أخــرج مــال الضــعيفني «: (ملسو هيلع هللا ىلص)قــال: قــال رســول هللا  أيب هريــرة  ]، وعــن١٠َسِعريًا﴾[النســاء: 

جتناب ماهلما، أما يف حالــة احلاجــة لفقــر ويل اليتــيم واضــطراره، )١(»املرأة واليتيم . أي أوصيكم 

ــْن َكــــاَن َفِقــــريًا فَـ  ْلَيْســــتَـْعِفْف َوَمــ ــاَن َغِنيــــا فـَ ــْن َكــ ــل منهــــا ﴿َوَمــ ــه األكــ ــاز الشــــرع لــ ْلَيْأُكــــْل فقــــد أجــ

ْلَمْعُروِف﴾[النساء:  ِ٦.[ 

ـــا ضـــعيفة فيمنـــع عنهـــا املهـــر، فعـــن  .٤ أداء مهـــر اليتيمـــة إذا أراد وليهـــا الـــزواج منهـــا، فليســـت كو

عائشة  أن رجًال كانت له يتيمة فنكحها وكــان هلــا عــزق مــن متــر وكــان ميســكه عليهــا، فنزلــت 

ْقِسُطوا ِيف اْليَـَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكــْم ِمــَن النَِّســاِء َمثْـــَىن َوثُــَالَث هذه اآلية: ﴿َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تُـ 

َع﴾[النســـاء:  م كثـــري ٣َوُرَ ]، أي فليعـــدل إىل مـــا ســـواها مـــن النســـاء إن رغـــب يف الـــزواج فـــإ

مكانه التعدد دون أن يظلم اليتيمة فقد وسع هللا عز وجل عليه ورخص له.  و

 فهاءنًيا: مع الس

نون والصــغري، قــال تعــاىل  -  السفهاء هم: كل من يسئ التصــرف لــنقص يف العقــل أو يف الــدين كــا

َُّ َلُكْم ِقَياًما َواْرزُُقوُهْم ِفيَها َواْكُســوُهْم َوُقولُــوا َهلـُـْم قـَــْوال  ﴿َوال تـُْؤُتوا السَُّفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَِّيت َجَعَل ا

ال تعطـــوهم األمـــوال الـــيت تقـــوم عليهـــا معايشـــكم، فلـــن يســـتطيعوا ]، أي: ٥َمْعُروفًا﴾[النســـاء: 

ــم، فلــيس هلــم إرادة أو عقــل فحثــت اآليــة علــى اإلنفــاق  التصرف فيها ولكنهم حيتاجون الرتفق 
                                                             

سناد صحيح١(   ) رواه ابن مردويه 
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ملعـــروف هلـــم الـــذي يشـــمل الـــرب وحســـن اخللـــق  م ومـــؤنتهم ورزقهـــم مـــع القـــول  علـــيهم وكســـو

  والكالم الطيب.

 لًثا: الذرية الضعيفة

مر اإلسالم بتوريث الصغار وعدم تركهم عالة يتكففــون النــاس، فكفــل هلــم حقــوقهم وفــرض هلــم أ - 

ــاُفوا َعلَــْيِهْم  ــْن َخْلِفِهــْم ُذرِّيَّــًة ِضــَعافًا َخ ــوا ِم نصــيًبا مفروًضــا، قــال تعــاىل ﴿َولْــَيْخَش الَّــِذيَن لَــْو تـَرَُك

ََّ َوْليَـُقوُلوا قـَْوال َسِديًدا﴾[النسا ْليَـتـَُّقوا ا ]، وقوله تعــاىل ﴿َواْلُمْسَتْضــَعِفَني ِمــَن اْلوِْلــَداِن َوَأْن ٩ء: فـَ

ْلِقْسِط﴾[النساء:  ِ   ].١٢٧تـَُقوُموا ِلْليَـَتاَمى 

 رابًعا: أولوا القرىب من اليتامى واملساكني

ْم ِمْنــُه َوُقولُــوا َهلـُـْم قـَــْوًال قال تعاىل ﴿َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة ُأوُلو اْلُقــْرَىب َواْليَـتَــاَمى َواْلَمَســاِكُني فَــاْرزُُقوهُ  - 

لفقراء من القرابة الــذين ال يرثــون، ٨َمْعُروفًا﴾[النساء:  ]، وهنا اآلية حتث على الرب واإلحسان 

وخاصــة إذا حضــروا قســمة الرتكــة وقــد حجــبهم عــن الوراثــة مــن هــم أقــرب مــنهم، ألن أنفســهم 

خذ وهذا  ئســون ال شــيء يعطــون، تتشوف إىل شيء من املرياث، وهم يرون هذا  خذ، وهــم 

ين أن يعطــوا مــن الرتكــة صــدقة علــيهم، وتطييًبــا خلــاطرهم، وجــربًا لكســرهم، يف  فــأمر املــنهج الــر

ين يف الرتاحم والتكافل مع الضعفاء.   منوذج راقي هلذا املنهج الر

 

  َآَمُنوا ال حيَِلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النَِّساَء َكْرًها﴾﴿َ أَيـَُّها الَِّذيَن 

ين كــي ترســى قواعــده، وتثبــت مالحمــه البــد أن يزيــل قواعــد  -  أكــدت ســورة النســاء أن املــنهج الــر

تمــع، لــذلك جــاءت ســورة النســاء  اجلاهلية أوًال وينســخ معاملهــا، ويطهــر رواســبها يف النفــوس وا

للنفــوس وتطهــريه ألفعــال اجلاهليــة يف املعــامالت والتقاليــد، والقــيم  ببيــان جانــب تزكيــة مــنهج هللا

ا جمتمًعا مسلًما صاحلًا طاهًرا، ولن يثبــت هــذا  واملبادئ حىت يصوغ نفوًسا مزكاة ومطهرة ينشئ 

تمع املســلم الصــاحل إال بعــد حمــوه  ين أوضاًعا وتقاليد وقيًما ومبادئ جديدة يف هذا ا املنهج الر

  اهلية الشائعة.ملالمح اجل
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 ومن مالمح اجلاهلية اليت أزاهلا منهج اإلسالم، وعرضتها لنا سورة النساء: - 

تمـــع اجلــاهلي حلقـــوق األيتــام وخباصـــة اليتيمــات يف حجـــور األهــل واألوليـــاء واألوصـــياء  .١ أكــل ا

خــذ الشــاه الســمينة مــن غــنم  لطيــب، قــال الســدي: "كــان أحــدهم  واســتبداهلم اخلبيــث منهــا 

ــى عنــه قــال تعــاىل اليتيم و  ا الشاه املهزولة ويقول شاه بشاه، فأوقف اإلسالم ذلك و جيعل مكا

لطَّيِِّب﴾[النساء:  ِ  ].٢﴿َوَآُتوا اْليَـَتاَمى َأْمَواَهلُْم َوَال تـَتَـَبدَُّلوا اْخلَِبيَث 

تمــع اجلــاهلي لليتيمــة حينمــا يتزوجهــا وليهــا دون أن يقســط يف صــداقها، فعــن عــروة بــن  .٢ جــور ا

﴿َوِإْن ِخْفــُتْم َأالَّ تـُْقِســُطوا ِيف اْليَـتَــاَمى﴾ فقالــت: أنــه ســأل عائشــة  عــن قولــه تعــاىل:  الــزبري 

" ابــن أخــيت هــذه اليتيمــة تكــون يف حجــر وليهــا، تشــركه يف مالــه، ويعجبــه ماهلــا ومجاهلــا، فرييــد 

طيها غريه، فنهــوا أن ينكحــوهن وليها أن يتزوجها بغري أن يقسط يف صداقها، فيعطيها مثل ما يع

ـــن أعلـــى ســـنتهُ  يف الصـــداق وأمـــروا أن ينكحـــوا مـــن النســـاء  نَّ إال أن يقســـطوا إلـــيهن، ويبلغـــوا 

 .)١(سواهن"

ــا املــرياث، وتوريثهــا  .٣ ــا بؤادهــا صــغرية، وحرما تمــع اجلــاهلي للمــرأة يف كــل أدوار حيا امتهــان ا

ا حمجوزة له. إن للرجل كما يورث املتاع فإذا مات زوجها جاء ول يه فألقى عليها ثوبه، فُيعرف أ

شاء نكحها بغري مهر، وإن شاء زوجها وأخذ مهرها، كما كانوا يعضلون املــرأة إذا طلقهــا زوجهــا 

فيمســكها ال هــي زوجــة وال هــي مطلقــة لتــرتك لــه صــداقها، فجــاء اإلســالم فــأزال هــذه التقاليــد 

َآَمنُـــوا ال حيَِـــلُّ َلُكـــْم َأْن َترِثُـــوا النَِّســـاَء َكْرًهـــا َوال تـَْعُضـــُلوُهنَّ  الفاســـدة بقولـــه تعـــاىل ﴿َ أَيـَُّهـــا الَّـــِذينَ 

يَِّنٍة﴾[النساء:  َِْتَني ِبَفاِحَشٍة ُمبـَ ُتُموُهنَّ ِإالَّ َأْن   ].١٩ِلَتْذَهُبوا ِببَـْعِض َما َآتـَيـْ

تمــع اجلــاهلي، والســفاح أن تكــون املــرأة لكــل  .٤ مــن أراد كمــا ذكــر انتشار السفاح واملخادنــة يف ا

يف اجتماع الرهط ما دون العشرة فيدخلون عليهــا كلهــم يصــيبها، واملخادنــة هــي أن تكــون املــرأة 

جســامهن يف  م (خــدمهم) يكســنب  لواحد سًرا بينهما، وكــان ســادة مــن أشــرافهم يرســلون رقيقــا

ن. وكــان عبــد هللا بــن أيب ســلول رأس املنــافقني يف املدينــة وهــو  هذا السبيل القذر حلســاب ســاد

من سادة قومه له أربع جوار يكسنب له من هذا السبيل، وكانت هذه بقا أوحال اجلاهلية، الــيت 

                                                             
  ) صحيح: رواه البخاري١(
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جاء اإلسالم لريفع العرب منها ويطهرهم ويزكيهم، كما يرفــع منهــا ســائر البشــرية كــذلك، فجعــل 

إلحصــان، قــال منهج اإلســالم طريًقــا واحــًدا للمعاشــرة بــني الرجــال والنســاء هــي طريــق النكــاح وا

َر ُمَساِفِحَني﴾[النساء:  َْمَواِلُكْم ُحمِْصِنَني َغيـْ ِ تَـُغوا   ].٢٤تعاىل ﴿َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم َأْن تـَبـْ

لباطــل يف املعــامالت الربويــة، وانتشــار الغــش والقمــار والرشــاوى،  .٥ تمع اجلاهلي األمــوال  أكل ا

تمع املسلم، قال تعاىل ﴿َ َأيـَُّهــا فقام منهج اإلسالم بعملية تطهري ل رواسب احلياة اجلاهلية يف ا

ــــارَةً  ــوَن ِجتَـــــ ــــ ـــِل ِإالَّ َأْن َتُكـــ ــ ْلَباِطــــ ِ ـــَنُكْم  ـــ ـــ ـــَواَلُكْم بـَيـْ ــ ــ ـــــوا َأْمــ َُْكلُــــ ــوا ال  ـــ ــ ـــِذيَن َآَمنُــ ــــ ــَراٍض  الـَّ ــــ ـــ ــــْن تـَ َعـــــ

 ].٢٩ِمْنُكْم﴾[النساء:

تمع اجلاهلي، وإحدى أ .٦ كرب تقاليــده املتغلغلــة، فعاجلهــا مــنهج ظاهرة اخلمر اليت كانت مميزة يف ا

لتحــرمي البــات، حيــث  اإلســالم علــى مراحــل مــن التنفــري إىل حظــر الشــراب أوقــات الصــالة مث 

ســتيقاظ الضــمري خبشــية هللا ومراقبتــه قــال تعــاىل ﴿َ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمنُــوا َال  ين  عاجلهــا املــنهج الــر

ْعَلُموا َما تـَُقوُلوَن﴾[النساء: تـَْقَربُوا الصََّالَة َوأَنْـُتْم سُ   ].٤٣َكاَرى َحىتَّ تـَ

   ــا اجلاهليــة قــدميًا وحــديثًا، مــع عــرض ذن هللا بعــرض مســات مــنهج اإلســالم الــيت واجــه  وسنقوم 

 كامل ملظاهر هذا املنهج يف العرض التفصيلي للسورة بعون هللا وتوفيقه.

  َوَمْن ُيَشــاِقِق الرَُّســوَل﴿

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَني نـَُولِِّه َما تـََوىلَّ َوُنْصِلِه َجَهنَّمَ   َوَساَءْت َمِصريًا﴾ ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيََّ لَُه اْهلَُدى َويـَتَِّبْع َغيـْ

لتلقي من منهج اإلسالم، وهذا هو شرط اإلســالم وحــ -  د اإلميــان إن املسلم ال يصح إسالمه إال 

َنــازَ  ََّ َوَأِطيُعــوا الرَُّســوَل َوُأوِيل اْألَْمــِر ِمــْنُكْم فَــِإْن تـَ ْعُتْم ِيف قــال تعــاىل ﴿َ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمنُــوا َأِطيُعــوا ا

ــــكَ  ــِر َذلِـ ــ ـــْوِم اْآلَِخـ ــ َِّ َواْليَـ ِ ــوَن  ــ ـــُتْم تـُْؤِمنُـ ــ ـــوِل ِإْن ُكنـْ َِّ َوالرَُّســ ـــُردُّوُه ِإَىل ا ــ ــْيٍء فـَ ــ ـــُن  َشـ ــٌر َوَأْحَســ ـــ َخيـْ

].. فهذا اخلط الرابط يف سورة النساء يــربز بوضــوح يف الكثــري مــن مواضــع ٥٩َِْويًال﴾[النساء: 

ين الــذي حيمــي املستضــعفني وينتصــر  السورة من أوهلا إىل آخرها، ليؤكد على أن هذا املــنهج الــر

تمع املسلم على أسس من التكافل والرتاح م، وينشــر الفضــيلة، ويقــيم حلقوق الضعفاء، ويقيم ا

س اجلاهليــــة  ــل أد ــن كــ ــلم مــ تمــــع املســ ــذي يطهــــر ا ــذا املــــنهج الــ ت، هــ ــا ــط ويــــرد األمــ القســ

  ورواسبها.
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ــا ويلــيب  هــذا املــنهج الــذي حتتــاج إليــه الــنفس البشــرية ألنــه املــنهج الوحيــد الــذي يــالءم فطر

ا..  احتياجا

ين نزل ليقام، وشريعته واجبة الت ، فلــم ينــزل هــذا تباعنفيذ وأحكامه واجبة االهذا املنهج الر

ين من السماء ليكتب يف األوراق، وينحى    الواقع!! عناملنهج الر

ــال َورَبِّــَك ال يـُْؤِمنُــوَن َحــىتَّ ُحيَكُِّموَك﴾[النســاء:  ــا يقــرر هللا ســبحانه ٦٥قــال تعــاىل ﴿َف ] وهن

ســالم: هــو التلقــي مــن هــذا املــنهج وتعاىل بنفســه الكرميــة حــني يقســم بذاتــه أن شــرط اإلميــان وحــد اإل

ين، وال تلقي من آية مناهج وضعية من صنع البشر.   الر

َُّ ِيف َأْوَالدُِكْم﴾[النســاء:  -  ]، إن ١١ومنهج اإلسالم صنعه العليم احلكيم قال تعــاىل ﴿يُوِصــيُكُم ا

﴾[النســاء:  َِّ ه وحــده ] ومــن عنــد١١هللا هــو الــذي يوصــي، وهــو الــذي يفــرض ﴿َفرِيَضــًة ِمــَن ا

  سبحانه وتعاىل ترد التنظيمات والشرائع والقوانني.

ــه النــيب  -  هج  (ملسو هيلع هللا ىلص)ومــنهج اإلســالم جــاء ب ــال ع  ــ ــه، ال ل ذن وميضــي، ولكــن هللا أرســله ليطــاع 

، (ملسو هيلع هللا ىلص)ويـُتَّبع يف حتقيق منهجه الذي أراده هللا لتصريف هذه احلياة، فتكون طاعته  قــال  طاعــة 

﴾[النساء:﴿ َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِليُ تعاىل  َِّ ِِْذِن ا  ].٦٤َطاَع 

ومنهج اإلسالم نزل للتحاكم إىل نظامه وإال فالبــديل هــو التحــاكم إىل الطــاغوت وهــو أي مــنهج  - 

ب قبــل آخر غري منهج هللا، واجلاهلية ليست حقبة زمنية حمددة، وليست هي الفرتة البدائية للعر 

جميء اإلسالم كما أسلفناه وأي حكم آخر غري حكم هللا، قال تعاىل ﴿َأَملْ تـََر ِإَىل الَّــِذيَن يـَْزُعُمــوَن 

ْبِلــَك يُرِيــُدوَن َأْن يـََتَحــاَكُموا ِإَىل الطَّــاُغوِت َوقَــدْ   ُأِمــُروا َأْن َأنـَُّهْم َآَمُنوا ِمبَا أُْنِزَل ِإَلْيَك َوَما أُْنِزَل ِمــْن قـَ

 ].٦٠وا ِبِه َوُيرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضَالًال بَِعيًدا﴾[النساء: َيْكُفرُ 

ومنهج اإلسالم أوجب ليقام يف حياة النــاس، وكــي يتحــاكمون إليــه طريًقــا واحــًدا حلمايتــه وإقامتــه  - 

وهو: التصدي للطاغوت الذي يصــرف النــاس عــن مــنهج هللا، وإزالــة عقبتــه حــىت تتمتــع البشــرية 

ين وبعدله املطلق بني الناس، قال تعاىل ﴿ الَِّذيَن َآَمنُــوا يـَُقــاتُِلوَن ِيف َســِبيِل  خبريات هذا املنهج الر

ــْيطَ  َقــاتُِلوا َأْولِيَـــاَء الشَّــْيطَاِن ِإنَّ َكْيـــَد الشَّ َِّ َوالـَّـِذيَن َكَفــُروا يـَُقـــاتُِلوَن ِيف َســِبيِل الطَّـــاُغوِت فـَ اِن َكـــاَن ا

 ].٧٦َضِعيًفا﴾[النساء: 



  - ٤٧٤  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

 :ين أربعة وهي  إًذا أركان التلقي من هذا املنهج الر

 االستسالم لصانعه العليم احلكيم. .١

 الذي جاء به وطاعته. (ملسو هيلع هللا ىلص)الرسول  اتباع .٢

 التحاكم إىل الكتاب الذي محل مالحمه وقواعده. .٣

 محايته وإزالة العوائق اليت تعوق إقامته. .٤

خلبيثة إلضالل أصــحاب احلــق وإغــوائهم عــن هــذا املــنهج إذن البد من احلذر من احملاوالت ا

ين وذلك بتزيني هلم مناهج أخرى وضعية من صنع أعداء هــذا الــدين.. الكــارهني ملــنهج اإلســالم  الر

م، وواجـــه ظلمهـــم ودافـــع عـــن  واحملـــاربني إلقامتـــه.. ال لشـــيء إال ألن مـــنهج اإلســـالم حـــارب شـــهوا

َُّ يُرِيُد َأْن يـَُتوَب َعلَــْيُكْم َويُرِيــُد الَّــِذيَن املظلومني املقهورين وانتصف هلم من  املستبدين الفاسدين ﴿َوا

ــَهَواِت َأْن متَِيُلــوا َمــْيًال َعِظيًما﴾[النســاء:  ]، وهــذا دأب أعــداء الــدين يف كــل جاهليــة ٢٧يـَتَِّبُعــوَن الشَّ

 تـََر ِإَىل الَّــِذيَن ُأوتُــوا َنِصــيًبا قدمية وحديثة هو فتنة املؤمنني عن سبيل منهج اإلسالم الصايف النقي ﴿َأملَْ 

ُروَن الضََّالَلَة َويُرِيُدوَن َأْن َتِضلُّوا السَِّبيَل﴾[النساء:   ].٤٤ِمَن اْلِكَتاِب َيْشتـَ

ا إقامة منهج اإلسالم يف دنيا الناس إال االستقامة على هــذا  -  وال يوجد أمام الفئة املؤمنة املنوط 

ين اخلالص، وال  اتبــاع –تلقي منه وحده، وحتقيق أركان هذا التلقي األربعة: (استسالم املنهج الر

 محاية). –حتاكم  –

وهذا اخلط الثالث ميثل احملور الرئيسي لسورة النساء، والوحــدة املوضــوعية هلــا: "االســتقامة علــى  - 

 منهج اإلسالم والتلقي منه وعدم الفتنة عنه".

م: "تطهــري مــنهج اإلســالم لرواســب اجلاهليــة إلقامــة أما اهلدف العــام لســورة النســاء هــو وهللا أعلــ - 

تمع املسلم".  ا

 

  بقي لنا قبل أن نبدأ يف العرض التفصيلي لسورة النساء بعون هللا وتوفيقه، أن نقف مع إشارتني: - 

 اية سورة النساء.اإلشارة األوىل): العالقة بني خامتة التشريعات يف سورة البقرة وبني بد 



 
  - ٤٧٥  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

 اإلشارة الثانية): الرابط بني ما جاء يف ختام سورة آل عمران وبني سورة النساء.

  اإلشارة األوىل (وظيفة املنهج)

  اختتمــت التشــريعات يف ســورة (البقــرة) بتشــريعي (الــديَّن والــرهن) ومهــا تشــريعني حلفــظ احلقــوق

قامــة العــد ت فيها  ــَنُكْم َكاتِــٌب املالية بني العباد، وأوصت اآل ل يف أكثــر مــن مــرة ﴿َوْلَيْكتُــْب بـَيـْ

...﴾ َِّ ْلَعْدِل﴾، ﴿َذِلُكْم َأْقَسُط ِعْنَد ا ِ ْلُيْمِلْل َوِليُُّه  ْلَعْدِل﴾، ﴿فـَ ِ  

  ،﴾حلــث علــى أداء احلقــوق املاليــة بــني العبــاد ﴿َوَآتُــوا اْليَـتَــاَمى َأْمــَواَهلُْم وابتــدأت ســورة (النســاء) 

ُهْم ُرْشــًدا ﴿َوَال َُْكلُ  وا َأْمَواَهلُْم ِإَىل َأْمَواِلُكْم﴾، ﴿َوَآُتوا النَِّساَء َصــُدَقاِِنَّ ِحنَْلــًة﴾، ﴿فَــِإْن َآَنْســُتْم ِمــنـْ

قامـــة العــدل يف أداء هـــذه احلقــوق املاليـــة ﴿َوِإْن  ت  ــاْدفـَُعوا ِإلَـــْيِهْم َأْمــَواَهلُْم﴾ كمـــا أوصــت اآل َف

 ِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلوا﴾...ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسُطوا﴾، ﴿فَ 

 :فاإلشارة يف ذلك وهللا أعلم هي 

خلالفــة علــى مــنهج هللا، وســورة النســاء والــيت جــاءت  -  لتكليــف  أن ســورة البقــرة والــيت جــاءت 

بعـــرض مالمـــح هـــذا املـــنهج، أكـــدت خامتـــة (البقـــرة) وبدايـــة (النســـاء) أن: مـــنهج اإلســـالم جـــاء 

حتقيــق العــدل كــأهم ركــائز  علــىاحلقــوق، وجــاء ليقــيم حكًمــا يرتكــز لينشــئ جمتمًعــا صــاحلًا يصــون 

 اخلالفة على منهج هللا، فالعدل هو أساس منهج اإلسالم.

ين، ؤ وعلــى املــؤمنني الــذين مت اصــطفا -  هــيلهم يف ســورة (آل عمــران) محايــة هــذا املــنهج الــر هم و

 ا عادًال.واملصابرة حىت حيققوا وظائفه: إنشاء جمتمًعا صاحلًا وإقامة حكمً 

 اإلشارة الثانية (وظيفة النساء)

  ــْم َأّينِ َال ُأِضــيُع َعَمــَل َعاِمــٍل ُــْم رَبـُُّه ــَتَجاَب َهل ــه تعــاىل ﴿فَاْس جــاء يف ختــام ســورة (آل عمــران) قول

]. نزلــت هــذه اآليــة يف أم ســلمة ١٩٥ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى بـَْعُضُكْم ِمْن بـَْعٍض﴾[آل عمران: 

تقــول لــه:  (ملسو هيلع هللا ىلص)، وكانت أول مهاجرة من (النساء) إىل املدينة، فذهبت ذات مرة لرسول هللا 

  )١( رسول هللا: ال نسمع هللا ذكر النساء يف اهلجرة بشيء؟

                                                             
  ) وقال: صحيح على شرط البخاري.٣٠٠/ ٢احلاكم يف املستدرك () رواه ١(



  - ٤٧٦  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

 ..)١(ويف رواية قالت:  رسول هللا، ال نقاتل فنستشهد، وال نقطع املرياث

ثَــى بـَْعُضــُكْم ِمــْن بـَْعــٍض فأنزل هللا قوله تعاىل ﴿َأّينِ   َال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمــٍل ِمــْنُكْم ِمــْن ذََكــٍر َأْو أُنـْ

ــيِّ  ُهْم َســ ـــنـْ ـــَرنَّ َعـ ـ ـــوا َألَُكفِّ ـــاتـَُلوا َوقُِتلُـ ــِبيِلي َوقَـ ــْم َوُأوُذوا ِيف َســ ــ رِِه َ ـــْن ِد ـــِذيَن َهــــاَجُروا َوُأْخرُِجــــوا ِمـ َئاِِْم َفالـَّ

َُّ ِعْنَدُه ُحْسُن الثـََّواِب﴾[آل عمــران: َوَألُْدِخَلنـَُّهْم َجنَّاٍت جتَْ  َِّ َوا ً ِمْن ِعْنِد ا ِري ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر ثـََوا

١٩٥.[  

  إن هــذه اآليــة الكرميــة والــيت جــاءت يف ختــام ســورة آل عمــران متهيــًدا لســورة النســاء، ومــع بيــان

  أسباب نزوهلا هذه، جند اإلشارة يف ذلك وهللا أعلم هي:

م، وجهادهم. حرص -   النساء على نيل أجر الرجال يف هجر

مساواة اإلسالم بــني الرجــال والنســاء يف األجــر والثــواب، علــى حســب إحســان كــل إنســان فيمــا  - 

ا وأكرمهــا  وكل إليه والوظيفة الــيت طلــب هلــا، فاجلهــاد مل يكتــب علــى املــرأة، ولكــن اإلســالم صــا

ة يف غايـــة األمهيـــة وهـــي: والدة الرجـــال الـــذين وأقـــر هلـــا حقوقهـــا كـــي تتفـــرغ وتـــؤدي دورًا ووظيفـــ

 جياهدون، وتنشئتهم وتربيتهم ليجاهدوا يف سبيل هللا..

وهــذا التوزيــع يف الوظــائف مبراعــاة التنــوع يف خصــائص اجلنــني مــن، الــذكورة واألنوثــة أدى لتنــوع  - 

اليف بل التكاليف بينهما، وعلى كل منهما أال ينظر إىل وظيفة اآلخر فيتحسر على تفاوت التك

يسأل هللا عز وجل مباشرة من فضله، وهو سبحانه معطي كل عبد على قــدر إحســانه يف مهمتــه 

َُّ بِــِه  ــْوا َمــا َفضَّــَل ا وليس على حسب جنسه، لذلك جاء قوله تعاىل يف ســورة النســاء ﴿َوَال تـََتَمنـَّ

ََّ ِمــْن بـَْعَضــُكْم َعَلــى بـَْعــٍض ِللّرَِجــاِل َنِصــيٌب ِممَّــا اْكَتَســُبوا َوِللنِّ  َســاِء َنِصــيٌب ِممَّــا اْكَتَســْنبَ َواْســأَُلوا ا

ََّ َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما﴾[النساء:   ].٣٢َفْضِلِه ِإنَّ ا

، كمــا روى اإلمــام أمحــد، واحلــاكم وابــن أيب  وهــذه اآليــة الثانيــة نزلــت أيًضــا يف أم ســلمة 

ا قالــت :  رســول هللا، تغــزو الرجــال وال نغــزو، ولنــا نصــف املــرياث؟ حامت وابن جرير عن أم سلمة أ

َُّ ِبِه بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض﴾  .)١(فأنزل هللا ﴿َوَال تـََتَمنـَّْوا َما َفضََّل ا

                                                             
  ) رواه ابن أيب حامت وابن جرير وابن مردويه واحلاكم يف املستدرك من حديث الثوري عن أيب جنيح عن جماهد١(



 
  - ٤٧٧  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

  مت حبمد هللا وتوفيقه عرض مقدمة سورة (النساء)

 

 قاطع رئيسية وهي:يتناول العرض التفصيلي لسورة النساء أربعة م  

 ).٤٣: ١املقطع األول: تطهري منهج اإلسالم لرواسب اجلاهلية وتقاليدها (من اآلية  - 

اجلاهليـــة لإلضـــالل عنـــه (مـــن  املقطـــع الثـــاين: شـــرط اإلســـالم يف التلقـــي مـــن منهجـــه وحمـــاوالت - 

 ).٧٠: ٤٤اآلية

 ).١٠٤: ٧١املقطع الثالث: محاية املنهج والدفاع عنه (من اآلية  - 

ـــع ا -  ــ ــذيراملقطــ ــــ ـــالم والتحـ ــ ـــنهج اإلســ ـــ ـــى مـ ــ ـــتقامة علــ ـــع: االســــ ـــ ـــن  لرابـ ــ ــه (مــ ــــ ـــراف عنـ ـــــن االحنــــ مــ

 ).١٠٥:١٧٦اآلية

 :ذن هللا بعرض مقاصد القرآن األربعة كالتايل  وسنقوم 

 مقصد معرفة هللا عز وجل: تعرف على ربك (الرحيم). - 

آلخرة. -   مقصد اإلعداد لليوم اآلخر: الذين يشرون احلياة الدنيا 

 احلاجة إىل تطهري النفس من أمراضها.مقصد تزكية النفس:  - 

 مقصد مهمة األمة: عرض (بصائر) عن ُسنَّة هللا يف التأييد واخلذالن. - 

 

 :ويتناول هذا املقطع العناصر التالية  

ه.  أوًال: أهم مسات منهج اإلسالم ومزا

تمع اجلاهلي.نًيا   : معىن اجلاهلية واملقصود 

تمع املسلم الصحيح.   لًثا: قاعدة إنشاء ا

  رابًعا: مظاهر تطهري منهج اإلسالم لتقاليد اجلاهلية وأوضاعها.

                                                                                                                                                                               
  )، وقال الشيخ أمحد شاكر أنه حديث متصل صحيح٣٠٥/ ٢حليب) واحلاكم ( ٣٢٢/ ٦) رواه أمحد يف مسنده (١(



  - ٤٧٨  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

  خامًسا: البد للشريعة من سلطة تقيمها وحتميها.

 .(الرحيم) مع عرض مقصد معرفة هللا: تعرف على ربك  

 نفس: احلاجة إىل تطهري النفس من أمراضها.وعرض مقصد تزكية ال 

 

ــا مــنهج اإلســالم، ميكــن استخالصــها مبشــيئة هللا مــن   عرضــت ســورة النســاء لعــدة مســات يتميــز 

ت السورة، ومن أهم هذه السمات واملزا ما يلي:   خالل التوجيهات والتشريعات اليت محلتها آ

 هو صانع اإلنسان وخالقه. صانع املنهج .١

 منهج يراعي فطرة الناس وواقعهم. .٢

يدي الناس من السفح املنحدر إىل املرتقى النظيف الطاهر. .٣ خذ   منهج 

بت يف أصوله ومقوماته. .٤  منهج 

 اجلاهلية وإزالة قواعدها ال لرتقيعها من الداخل. رواسب منهج جاء ليطهر .٥

 ألداء تكاليفه.منهج يقوي الوازع الداخلي كحارس وضمان  .٦

ب  العقوبة يشدد ىفمنهج  .٧  التوبة.ويفتح 

 :  ونبدأ بعون هللا وتوفيقه يف استعراض هذه السمات واملزا

 صانع املنهج هو صانع اإلنسان وخالقه .١

  ََهــا ز ْوَجَهــا َوبَــثَّ قال تعاىل ﴿َ أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكــُم الَّــِذي َخَلَقُكــْم ِمــْن نـَْفــٍس َواِحــَدٍة َوَخلَــَق ِمنـْ

ـــْيكُ  ــ ــاَن َعَل ـــ ََّ َك ــــاَم ِإنَّ ا ـــِه َواْألَْرَحـ ــ ــــاَءُلوَن ِب َ الَّـــــِذي َتَسـ َّ ــــوا ا ُقـ ــــاًء َواتـَّ ـــريًا َوِنَسـ ــ ـــاًال َكِث ــ ـــا رَِج ــ ُهَم ْم ِمنـْ

 ].١رَِقيًبا﴾[النساء: 

ت الســورة وتنجلــي احلقيقــة الكــربى إن إرادة هللا يف اخللــق واإلجيــاد هــي الــيت  -  من أول آيــة مــن آ

أوجــدت النــاس يف هــذه احليــاة، ورمســت هلــم الطريــق، وحــددت هلــم املــنهج، وشــرعت هلــم النظــام 

بداية من اإلحياء الذي جاء يف أول السورة حىت اإلماتة اليت جــاء يف آخــر الســورة ﴿َيْســتَـْفُتوَنَك 

َُّ يـُْفِتيُكْم ِيف اْلَكَالَلِة﴾[النساء:  د وال والــد، وهكــذا ]. والكاللــة: املتــوىف لــيس لــه ولــ١٧٦ُقِل ا
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اتســـع مـــنهج هللا للنـــاس كلهـــم علـــى هـــذه األرض، كمـــا اشـــتمل هـــذا املـــنهج علـــى مجيـــع أطـــوار 

اإلنســان يف حياتــه وصــوًال ألحكــام وتشــريعات لإلنســان بعــد وفاتــه، ويتضــح لنــا أن الــذي وضــع 

م هــو الــذي خلــق كــل شــيء وحــده، وميلــك كــل شــيء وحــده، وهــو  املنهج للناس يف كافــة شــؤو

 نه وتعاىل الذي يعلم عنهم كل شيء وحده.سبحا

إن صــانع هــذا املــنهج هــو صــانع اإلنســان نفســه وخالقــه، الــذي يعلــم حقيقــة فطرتــه، واحلاجــات  - 

ــرياث  ــبة املــ ـــد أنصــ ــرة، ويعلــــم مصـــلحته، يقــــول تعـــاىل يف اآليــــة األوىل لتحدي ـــة هلــــذه الفطـ احلقيقي

ـــول ــا يقـ ـــْم﴾ ويف ختامهــ َُّ ِيف َأْوَالدُِكـ ـــا  ﴿يُوِصــــيُكُم ا ـــاَن َعِليًمـ ََّ َكـ َِّ ِإنَّ ا ـــَن ا ـــًة ِمـ ـــاىل ﴿َفرِيَضـ تعـ

 ].١١َحِكيًما﴾[النساء: 

 جهة إصدار التشريعات واليت هلا احلق الوحيد يف التشريع

ايتها: -    يقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا عن بداية هذه اآلية و

 النــاس، كمــا أنــه "إن هللا هو الذي يوصي، وهو الذي يفرض، وهو الــذي يقســم املــرياث بــني

هــو الــذي يوصــي ويفــرض يف كــل شــيء، ومــن عنــد هللا تــرد التنظيمــات والشــرائع والقــوانني، وعــن هللا 

م م بــني ذريــتهم وأوالدهــم -يتلقى الناس يف أخص شؤون حيا ﴿َفرِيَضــًة  -وهو توزيع أمــواهلم وتركــا

﴾ هللا هو الذي يفرض وهو الذي يشرع. وليس للبشــر أن ي َِّ شــرعوا ألنفســهم، وال أن حيكمــوا ِمَن ا

َُّ ِيف َأْوَالدُِكــْم﴾ وهللا ســبحانه وتعــاىل هلــو  م ال يعرفون حبــق مصــلحتهم، ﴿يُوِصــيُكُم ا أهواءهم، كما أ

ََّ َكــاَن َعِليًمــا َحِكيًمــا﴾  م، ﴿ِإنَّ ا لنــاس وأنفــع هلــم ممــا يقســمونه هــم ألنفســهم وخيتارونــه لــذر أبــر 

أن الــذي شــرع هــذه األحكــام إمنــا شــرعها عــن علــم وحكمــة فــا حيكــم ألنــه  لتشعر القلوب وتطمئن

 وهم يتبعون اهلوى". -وهللا يفرض ألنه حكيم -وهم ال يعلمون -عليم

  لذلك فمن اعرتف لبشر حبق التشريع مــن دون هللا فحرمــوا علــيهم وأحلــوا هلــم فــاتبعوهم يف هــذا

ــم خــالفوا مــا أمــروا فقد منحوهم خاصية مــن خصــائص األلوهيــة فحــق علــيهم  وصــف الشــرك أل
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به من التوحيد ﴿َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا ِإَهلًا َواِحًدا﴾ فيقيموا له وحده الشعائر، ويتلقوا منه وحــده 

  .)١(الشرائع واألوامر"

 منهج يراعي فطرة الناس وواقعهم .٢

ه مراعاته لفطرة الناس وواقعهم، -  ألن الــذي وضــع هــذا املــنهج  من أهم مسات املنهج اإلهلي ومزا

م هذه، ومبا يصلح هلا وما يصلحها.. وهو أعلم مبن خلق وهو اللطيف اخلبري.  هو العليم بفطر

إن مراعاة واقع الفطرة بُعد ال تدركه التشريعات واملناهج البشرية ألن املالحظــة البشــرية ال تنتبــه  - 

لنــاس الــذي تعامــل معــه التشــريع اإلهلــي، حلاجات الفطرة، وال تنظر من مجيع الزوا لواقع حياة ا

والذي ال يصطدم معه بل يقوم بتوجيهه برفق ويسر إىل حتقيــق مــراد هللا هلــم مــن الصــالح والنقــاء 

 واخلري واهلداية والرشاد.

ــاس وواقعهــم والــيت وردت يف ســورة النســاء مســألة  -  ومــن أمثلــة مراعــاة مــنهج اإلســالم لفطــرة الن

حــة الشــرع لتعــدد الزوجــات  والرتخــيص هلــا مــع تقييــدها بقيــد حتقيــق العــدل، قــال تعــاىل ﴿َوِإْن إ

َع فَــِإْن خِ  ــَىن َوثُــَالَث َوُرَ َتاَمى َفاْنِكُحوا َما طَــاَب َلُكــْم ِمــَن النَِّســاِء َمثـْ ْفــُتْم ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسُطوا ِيف اْليـَ

ْعـــِدُلوا فـََواِحـــَدًة َأْو َمـــا َمَلَكـــْت َأْميَـــانُُكْم ذَ  ] فواقـــع النســـاء ٣لِـــَك َأْدَىن َأالَّ تـَُعوُلوا﴾[النســـاء: َأالَّ تـَ

 ينبئنا بعدة حقائق وهي:

تمعــات بنســبة  )١ عدد النساء اليت تصلح للــزواج تتفــوق علــى عــدد الرجــال الصــاحلني للــزواج يف ا

 تدور يف حدود أربع إىل واحد.

ف يف املــرأة عنــد ســن فرتة اإلخصاب يف الرجل متتد إىل سن السبعني أو مــا فوقهــا، بينمــا هــي تقــ )٢

اخلمسني. فهناك يف املتوسط عشرون سنة مــن ســنني اإلخصــاب يف حيــاة الرجــل ال مقابــل هلــا يف 

ــذا الواقــع: وجــود عوائــق ألداء الــزوج للوظيفــة الفطريــة مثــل عقــم املــرأة أو  حيــاة املــرأة، ويــرتبط 

م االنفصــال مــع  مرضها إضــافة إىل فــارق ســنني بســبب فــرتة اإلخصــاب مــع رغبــة الــزوجني يف عــد

 كل هذه األسباب.

                                                             
  ٥٩٣، ٥٩٠ ظالل القرآن، سيد قطب، تفسري سورة النساء، ) يف١(
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يت تشــريعه يقــدم عالًجــا ضــابطًا هلــا، وبــذلك  -  وهــذه احلقــائق الواقعيــة أرادهــا هللا عــز وجــل حــىت 

النقيــاد ألوامــره وشــرعه، فتحــدث هلــم املصــلحة إذا استســلموا لشــرع هللا عــز وجــل  خيترب الناس 

 عز وجل ومنهجه.ومنهجه، وختتل القيم وتشيع الفواحش إذا خالفوا شرع هللا 

دة عــدد النســاء عــن  -  تمعــات لعــالج مشــكلة ز فنجد من االحتماالت الواقعية اليت حتــدث يف ا

 الرجال:

ــر -١ حســب درجــة االخــتالل  -أن يتــزوج كــل رجــل امــرأة تصــلح للــزواج.. مث تبقــى واحــدة أو أكث

ا -الواقعة ن -بدون زواج، تقضي حيا  ال تعرف الرجال! -أو حيا

جــل امــرأة واحــدة زواًجــا شــرعًيا نظيًفــا. مث خيــادن أو يســافح واحــدة أو أكثــر مــن أن يتــزوج كــل ر  -٢

تمع من الرجال.  هؤالء اللوايت ليس هلن مقابل يف ا

أن يتــزوج الرجــال كلهــم أو بعضــهم أكثــر مــن واحــدة زواًجــا شــريًفا يف وضــح النــور ال خدينــة وال  -٣

 خليلة يف احلرام والظالم.

  ــا للحيــاة الطبيعيــة مــن الســكن أوىل هــذه االحتمــاالت جتــده يصــطدم مــع فطــرة املــرأة واحتياجا

ملناســبة وصــلت العنوســة يف مصــر عــام  ــا يتســبب يف انتشــار العنوســة. (و لعشــري، وم واألنــس 

 ٣٥) مليون فتاة فوق سن الـ ١٠.٥م وفق أرقام اجلهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء إىل (٢٠١٧

 عام مل تتزوج).

 تمــع، كمــا أنــه ضــد  واالحتمال الثاين ض د اجتاه اإلسالم النظيف، حيث تشــيع بــه الفاحشــة يف ا

 كرامة املرأة اإلنسانية.

  .أمــا االحتمــال الثالــث هــو الــذي خيتــاره اإلســالم. ملواجهــة الواقــع الــذي ال جيــدي معــه اإلنكــار

ايتـــه خيتـــاره متمشـــًيا مـــع واقعيتـــه اإلجيابيـــة، يف مواجهـــة اإلنســـان بفطرتـــه وظـــروف حياتـــه، مـــع رع

تمع املتطهر.. وهكذا جاء منهج اإلسالم يلــيب واقــع فطــري حقيقــي برخصــة  للخلق النظيف وا

ــال عـــام يلـــيب هـــذا الواقـــع  ــن علـــى ســـبيل إجيـــاد جمـ ـــزام الفـــردي، ولكـ ــبيل اإلل ــى سـ مقيـــدة ال علـ

 .)١(الفطري

                                                             
  ٥٨٠/ ٢) يف ظالل القرآن، سيد قطب، تفسري سورة النساء، ١(



  - ٤٨٢  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

 أمــا واقــع تفــاوت فــرتة اإلخصــاب بــني الرجــل واملــرأة، فنجــد أنفســنا أمــام احتمــال مــن ثالثــة - 

 احتماالت:

 أن يكبت الرجل عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان! )١

 أن يطلق هذا الرجل خيادن ويسافح من يشاء من النساء! )٢

مــع احلفــاظ علــى الزوجــة األوىل مــن  -وفــق ضــرورات احلــال -أن يبــاح هلــذا الرجــل التعــدد )٣

 انفصاهلا عن زوجها.

  الرجل واحتماله العصيب والنفسي.فاالحتمال األول ضد الفطرة وفوق طاقة 

  واالحتمال الثاين ضــد اجتــاه اإلســالم األخالقــي، وضــد منهجــه يف ترقيــة احليــاة البشــرية وتطهريهــا

 وتزكيتها.

  ــنهج اإلســـالم ـــيب مـ ـــة، ويل ــرورات الفطـــرة الواقعي ــيب ضـ ــذي يلـ ــده الـ ــث هـــو وحـ ــال الثالـ واالحتمـ

ميهــا مــن الظلــم، وكرامتهــا مــن االمتهــان، األخالقــي، وحيــتفظ للزوجــة األوىل برعايــة الزوجيــة، وحي

تمع مــن االحنــالل، وحيمــي األســرة مــن االخــتالل مــع ضــمان العــدل كشــرط وقيــد هلــذه  وحيمي ا

الرخصــة رخصــة تعــدد الزوجــات والــيت مل يطلقهــا اإلســالم، ولكــن جــاء ليحــدد ويضــبط التعــدد 

قن أنــه ســيظل هنــاك ميــل قلــيب لعــدل يف: املعاملــة والنفقــة واملعاشــرة وســائر األوضــاع، مــع التــي

ـــا اآليـــة التاليـــة يف الســـورة يف مســـألة  بعاطفـــة خاصـــة لزوجـــة دون عـــن غريهـــا وهـــذه العاطفـــة أقر

ـــَذرُوَها َت ــَال َمتِيلُـــوا ُكـــلَّ اْلَمْيـــِل فـَ ــُتْم فَـ ـــْنيَ النَِّســـاِء َولَـــْو َحَرْصـ ــِدُلوا بـَ   التعـــدد ﴿َولَـــْن َتْســـَتِطيُعوا َأْن تـَْعـ

ــورًا رَِحيًما﴾[النســــاء: َكاْلُمَعلََّقــــِة َوإِ  ََّ َكــــاَن َغُفــ ُقــــوا فَــــِإنَّ ا تـَّ ــدل ١٢٩ْن ُتْصــــِلُحوا َوتـَ ] وعــــدم العــ

 املقصود به هنا: امليل القليب.

 وهكذا تعامل منهج اإلسالم مع واقعيات احلياة البشرية، وضرورات الفطرة اإلنسانية.

يدي الناس من السفح املنحدر إىل املرتقى النظي .٣ خذ    ف الطاهرمنهج 

منهج اإلسالم هو املنهج الوحيد الذي ميلــك أن يلــتقط الكينونــة البشــرية مــن الســفح املنحــدر  - 

لكينونــة البشــرية رويــًدا رويــًدا،  اهلابط والذي متثله رواسب اجلاهلية وتقاليدها وقيمها، فريتقــي 

ـــام ــدر إىل القمــــة السـ ــــة بقــ ـــقة موزون ــوات متناسـ ــات وصــــرب ويف خطــ ــ ـــر، ويف ثب ــق ويسـ قة يف رفــ



 
  - ٤٨٣  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

الرفيعــة.. القمــة الــيت مل ترتــق إليهــا البشــرية قــط ولــن تصــل إليهــا إال علــى حــداء ذلــك املــنهج 

ين العجيب الفريد.  الر

يدي الناس من ركام اجلاهلية برفق ويسر، ما عرضته لنا ســورة  -  ومن أمثلة أخذ منهج اإلسالم 

قولــه تعــاىل ﴿َ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن النساء يف عالج ظاهرة اخلمر حىت الوصول إىل حترميها كما جاء يف 

 ].٤٣َآَمُنوا َال تـَْقَربُوا الصََّالَة َوأَنْـُتْم ُسَكاَرى َحىتَّ تـَْعَلُموا َما تـَُقوُلوَن﴾[النساء: 

  ــة للجماعــة ني ــا حلقــة يف سلســلة الرتبيــة الر ــة: "إ يقــول الشــيخ ســيد قطــب عــن هــذه اآلي

وكانــت اخلمــر إحــدى تقاليــد  -ســفح اجلاهليــةالــيت التقطهــا املــنهج اإلســالمي مــن  -املسلمة

ا تكاد تكون  تمع. كما أ تمع اجلاهلي األصيلة الشاملة، وإحدى الظواهر املميزة هلذا ا ا

 ظاهرة مميزة لكل جاهلية يف القدمي واحلديث أيًضا.

اخلمر كانت ظاهرة مميــزة للمجتمــع الرومــاين يف أوج جاهليتــه! وللمجتمــع الفارســي. وكــذلك 

 اليوم ظاهرة مميزة للمجتمع األورويب واألمريكي يف أوج جاهليته. هي

كان متوسط ما يستهلكه الفرد، حوايل عشرين لــرتًا   -وهي أرقى أمم اجلاهلية احلديثة -يف السويد 

مــن اخلمــور، فوضــعت احلكومــة قيــوًدا بعــد استشــعارها خطــورة هــذا احلــال ومــا ينشــره مــن إدمــان، 

حــت شــرب اخلمــر يف فمنعــت شــرب اخلمــور يف احملــ ال العامــة مث عــادت فخففــت هــذه القيــود وأ

ا  املطاعم بشرط تناول الطعام، ويف بعــض احملــال حــىت منتصــف الليــل فقــط، فلــم تســتطع بتشــريعا

  أن تواجه هذه الظاهرة فتضاعف إدمان اخلمر وخاصة عند املراهقني.

ـــى  -  ـــرة القضــــاء علـ ــة مـ ــ ــة األمريكي ــــت احلكومــ ـــذه اليف أمريكــــا، حاول ـــنت قــــانوً يف هـ ظــــاهرة فسـ

حلكومـــة إىل إلغائـــه يف ، ولكنـــه ظـــل قائًمـــا ملـــدة أربعـــة عشـــر عاًمـــا، حـــىت اضـــطرت ا١٩١٩ســـنة

، بعــدما أنفقــت يف الدعايــة ضــد اخلمــر ومــا حتملتــه يف ســبيل تنفيــذ القــانون يف أربعــة ١٩٣٣ســنة

 عشر عاًما ما ال يقل عن ستني مليوً من الدوالرات.

ت من القرآن.فأما اإلسالم فقضى على  -  تمع اجلاهلي... ببضع آ  هذه الظاهرة العميقة يف ا

تمــع اإلنســاين.. بــني مــنهج هللا، ومنــاهج  وهــذا هــو الفــرق يف عــالج الــنفس البشــرية، ويف عــالج ا

 اجلاهلية قدميًا وحديًثا على السواء!



  - ٤٨٤  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

تمع العريب اجلاهلي، ننظر إىل رجال ه ذه الظاهرة مــن ولكي ندرك تغلغل ظاهرة اخلمر يف ا

رضــى أبطال اإلسالم وفيهم عمر بن اخلطاب، وعلي، ومحزة وعبد الرمحن بن عــوف وســعد بــن معــاذ 

  أمجعني. هللا عنهم

مخــر يف اجلاهليــة. فقلــت لــو أذهــب يف قصة إسالمه.. يف رواية.. "كنت صاحب  يقول عمر  - 

  إىل فالن اخلمار فأشرب...."

ذا نزلـــت آيـــة ســـورة البقـــرة: ﴿َيْســـأَُلوَنَك َعـــِن وظــل عمـــر يشـــرب اخلمـــر يف اإلســـالم. حـــىت إ

: اللهــم بــنيَّ اْخلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإمثٌْ َكِبٌري َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِإْمثُُهَما َأْكبَـُر ِمــْن نـَْفِعِهَمــا﴾.. قــال عمــر

ً شافًيا يف اخلمر".. واستمر.. فنزلــت اآليــة يف ســورة النســاء: ﴿َ  َأيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمنُــوا َال تـَْقَربُــوا لنا بيا

ــادي رســول هللا  ــَكاَرى﴾ فكــان من ــُتْم ُس ــَالَة َوَأنـْ دى: أال يقــربن الصــالة  (ملسو هيلع هللا ىلص)الصَّ إذا أقــام الصــالة 

ً شــافًيا". فنزلــت اآليــة الــيت يف  سكران. فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: "اللهم بنيَّ لنا يف اخلمــر بيــا

تَـُهـــوَن﴾. قـــال عمـــر: انتهينـــا،  ســورة ــُتْم ُمنـْ ـَــا اْخلَْمـــُر َواْلَمْيِســُر﴾ إىل قولـــه تعـــاىل ﴿فـََهـــْل أَنـْ املائـــدة ﴿ِإمنَّ

 .)١(انتهينا! وانتهى

ت: صنع رجــل مــن األنصــار طعاًمــا،  -  روى ابن أيب حامت عن سعد بن معاذ قال: نزلت ّيف أربع آ

ًســا مــن األنصــار، ًســا مــن املهــاجرين وأ ، فرفــع  فــدعا أ ، مث افتخــر فأكلنــا وشــربنا حــىت ســكر

رجــل َحلْــى بعــري (عظــم فــك البعــري) فـََفــرَز بــه أنــف ســعد، فكــان ســعد مفــروز (مشــقوق) األنــف، 

ــُتْم ُســَكاَرى﴾.  وذلك قبل بدء حترمي اخلمــر، فنزلــت: ﴿َ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمنُــوا َال تـَْقَربُــوا الصَّــَالَة َوأَنـْ

  .)٢(مسلمواحلديث بطوله عند 

تمـــع اجلـــاهلي، وتقاليـــده حـــىت ظلـــت يف  -  ت تـــدلل علـــى تغلغـــل ظـــاهرة اخلمـــر يف ا وهـــذه الـــروا

ين؟ مــاذا صــنع مــنهج اإلســالم ملقاومــة هــذه الظــاهرة  تمــع املســلم، فكيــف عاجلهــا املــنهج الــر ا

 املتغلغلة؟ الظاهرة اليت ال يقوم معها جمتمع جاد صاحل مستقيم واٍع أبًدا.

ت من القرآن، وعلى مراحل، ويف رفق وتؤدة:لقد عاجل  -  ين هذا كله ببضع آ  املنهج الر

                                                             
  )٣٧٨) رواه أمحد يف مسنده (١(
  )٢٤٠، ٢٣٩/ ٢) رواه مسلم (٢(



 
  - ٤٨٥  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

  مل يلجأ اإلسالم إىل حترمي اخلمر بقوة الدولة وسيف السلطان إمنا كان أوًال سلطان القرآن.. وبدأ

يــة البقــرة رًدا علــى أســئلة تــدل علــى فجــر اليقظــة يف الضــمري املســلم ضــد اخلمــر  املــنهج عملــه 

ــُر ِمــْن وامليســر:  ــِر َواْلَمْيِســِر قُــْل ِفيِهَمــا ِإْمثٌ َكِبــٌري َوَمَنــاِفُع ِللنَّــاِس َوِإْمثُُهَمــا َأْكبَـ ﴿َيْســأَُلوَنَك َعــِن اْخلَْم

 نـَْفِعِهَما﴾.

  ــوت املســــموع يف احلـــس اإلســــالمي.. فمـــدار احلــــل ــت هــــذه هـــي الطرقــــة األوىل ذات الصـ وكانـ

يف اخلــري يف أمــر مــن األمــور، وهــذا هــو منطــق  واحلرمة والكراهية.. على رجحان اإلمث أو رجحــان

 .. وإذا إمث اخلمر وامليسر أكرب من نفعهما.. فهذا مفرق الطريق..)١( الفقه اإلسالمي

  َ﴿ ولكــن األمــر كــان أعمــق مــن هــذا.. فأخــذ املــنهج البصــري الرفيــق يعمــل.. فنزلــت هــذه اآليــة

ْقَربُـــوا الصَّـــَالةَ  ]، ٤٣َوأَنْــــُتْم ُســـَكاَرى َحـــىتَّ تـَْعَلُمـــوا َمـــا تـَُقوُلوَن﴾[النســـاء:  َأيـَُّهــا الَّـــِذيَن َآَمنُـــوا َال تـَ

فكانت هذه اآلية مرحلة وسيطة، بني التنفري من اخلمر، ألن إمثها أكرب مــن نفعهــا، وبــني التحــرمي 

ا رجس مــن عمــل الشــيطان.. فكانــت وظيفــة هــذه املرحلــة الوســيطة: هي"قطــع عــادة  البات، أل

 دمان"...الشراب" أو "كسر اإل

وذلك حبظر الشراب قرب أوقات الصالة. وأوقات الصالة موزعة على مدار النهار. وبينهــا 

مث اإلفاقــة مــن الســكر الغلــيظ! حــىت يعلمــوا مــا  -الــذي يرضــي املــدمنني -فــرتات ال تكفــي للشــراب

 يقولون!

غ أن وهنا يقف ضمري املسلم بني أداء الصالة وبني لذة الشراب.. وكان هذا الضمري قــد بلــ

  تكون الصالة عنده عماد احلياة.

  ومع ذلك... فقد قال عمر-  شــافًيا يف اخلمــر".. مث مضــى ً وهو عمر!! "اللهم بنيَّ لنــا بيــا

  للضربة احلامسة. -وفق ترتيب املنهج -الزمن. ووقعت األحداث وجاء الوعد املناسب

                                                             
ري فحسب، إمنا مداره ) ولكن هذه القاعدة ليست هي األصل ، فمدار التحرمي والتحليل ليست على رجحان اإلمث أو رجحان اخل١(

على ما شرعه هللا عز وجل، فما حرمه هللا فهو قبيح وإن مل يظهر لنا قبحه عقًال ، وما أحله هللا فهو حسن وإن مل يظهر لنا 
  استحسانه عقًال.



  - ٤٨٦  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

ــُر َواْلَمْيِســــُر  ــا اْخلَْمــ َــ ــدة: ﴿ِإمنَّ ــان يف املائــ ــْن َعَمــــِل فنزلــــت اآليتــ َواْألَْنَصــــاُب َواْألَْزَالُم رِْجــــٌس ِمــ

ــْيطَاِن فَــاْجَتِنُبوُه لََعلَُّكــْم تـُْفِلُحــوَن ( ــَنُكُم اْلَعــَداَوَة َواْلبَـْغَضــاَء ِيف ٩٠الشَّ ــْيَطاُن َأْن يُوِقــَع بـَيـْ ـَـا ُيرِيــُد الشَّ ) ِإمنَّ

َِّ َوَعـــنِ  ــِر ا ــِر َواْلَمْيِســـِر َوَيُصــدَُّكْم َعـــْن ِذْك ُهـــوَن﴾ [املائـــدة:  اْخلَْم تـَ ــُتْم ُمنـْ ــَالِة فـََهـــْل َأنـْ ]. ٩١-٩٠الصَّ

وانتهــى املســلمون كافــة.. وأريقــت زقــاق اخلمــر.. مبجــرد مســاع األمــر.. ومــج الــذين كــان يف أفــواههم 

 جرعات من اخلمر ما يف أفواههم حني مسعوا ومل يبلعوها وهي يف أفواههم.

 دون أن يستخدم السلطان!! -وأفلح املنهج وفرض سلطانه -لقد انتصر القرآن  

ـــخ التشـــريعات  ري ــل هلـــا يف  ريـــخ البشـــر، وال مثيـ ــري هلـــا يف  ـــيت ال نظـ ــزة ال لقـــد متـــت املعجـ

 والقوانني واإلجراءات احلكومية يف أي مكان، وال يف أي زمان!

ين، أخــذ الــنفس اإلنســانية بطريقتــه اخلاصــة.. برفــق ويســر  لقد متت املعجزة، ألن املنهج الــر

اهلابط إىل القمة السامقة الرفيعة.. أخذها بسلطان هللا وخشــيته ومراقبتــه.. وعــاجل الفطــرة  من السفح

  بطريقة خالق الفطرة.

إنــه اســتنقذ الفطــرة مــن ركــام اجلاهليــة وفتحهــا مبفتاحهــا، الــذي ال تفــتح بغــريه.. ينشــر النــور 

  واحلياة والنظافة والطهر.

ــا مل تكــن كلمــات.. هــي الــيت حققــت تلــك املعجــ زة الفريــدة. إمنــا كــان مــنهج. مــنهج هــذه إ

الكلمــات َمتنــِه وأصــله. مــنهج مــن صــنع رب النــاس. ال مــن صــنع النــاس! وهــذا هــو الفــارق األصــيل 

  .)١(بينه وبني كل ما يتخذه البشر من مناهج"

بت يف أصوله ومقوماته .٤   منهج 

بت يف أصوله ومقوماته، ألنه يتعامل مع "اإلنســان". و  -  بتــة، إن منهج اإلسالم  لإلنســان كينونــة 

فهو ال يتبدل منها إىل كينونة أخرى. وكــل التحــورات والتطــورات الــيت تالبــس حياتــه ال تغــري مــن 

طبيعته، وال تبدل من كينونته، وال حتوله خلًقا آخر. إمنا هي تغريات وتطورات سطحية.. ومــن مث 

ــا مــن صــنع املصــدر الــذي تواجــه النصــوص القرآنيــة الثابتــة، تلــك الكينونــة البشــرية الثابتــة  وأل

                                                             
  ٦٦٧، ٦٦٤) يف ظالل القرآن، سيد قطب، تفسري سورة النساء، ١(



 
  - ٤٨٧  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــا تواجــه حياتــه بظروفهــا املتغــرية، وأطوارهــا املتجــددة، بــنفس املرونــة  صــنع اإلنســان كمــا ذكــر فإ

ــا اإلنســان ظــروف احليــاة املتغــرية، وأطوارهــا املتجــددة، وهــو حمــافظ علــى مقوماتــه  الــيت يواجــه 

 .)١(األساسية.. مقومات اإلنسان"

ين الثابت النتشال اإلنســان يف كــل عصــر مــن الســفح إىل القمــة، وهذه طبيعة مناسبة املنهج  -  الر

 دون أن حيتاج أن يبدل أو يغري يف أصوله ومقوماته.

ألمــس،  -  أمــا التشــريعات الوضــعية البشــرية قابلــة للــنقض والتغــري والتبــديل، ُحتــّرم اليــوم مــا أحلتــه 

ــا مــن صــنع بشــر تتبــدل أ ــم يف كــل مــرة وُحتــرَّم يف غــٍد مــا أحلَّتــه اليــوم أل هــوائهم وتتغــري، كمــا أ

بــت أبــًدا ال ميكــن  أن يطــرأ عليــه  يكتشــفون جهلهــم وقصــر نظــرهم... أمــا مــنهج اإلســالم فهــو 

 التبديل ألنه صادر عن عالم الغيوب.

ـــْن قـَْبِلُكم﴾[النســـاء:  -  ــِدَيُكْم ُســـَنَن الَّـــِذيَن ِم َ َلُكـــْم َويـَْهـ ـــنيِّ َُّ ِليُـبَـ ـــُد ا يقـــول  ]،٢٦قـــال تعـــاىل ﴿يُرِي

الشــيخ ســيد قطــب رمحــه هللا عــن هــذه اآليــة: "فهــذا املــنهج هــو مــنهج هللا الــذي ســنه للمــؤمنني 

بــت يف أصــوله، موحــد يف مبادئــه.. هــو مــنهج العصــبة املؤمنــة مــن قبــل ومــن  مجيًعا. وهــو مــنهج 

بعــد. ومــنهج األمــة الواحــدة الــيت جيمعهــا موكــب اإلميــان علــى مــدار القــرون.. وبــذلك يكشــف 

 .)٢(عن وحدة منهج هللا يف كل زمان ومكان" القرآن

 اجلاهلية وإزالة قواعدها ال لرتقيعها من الداخل رواسب منهج جاء ليطهر .٥

تمعــات، ويثبــت معــامل اإلســالم، وميحــو  -  جاء منهج اإلسالم لينســخ معــامل اجلاهليــة يف النفــوس وا

تمـــع اجلديـــد ومشـــاعره وتقاليـــده،  مســـات اجلاهليـــة، ويثبـــت مالمـــح اإلســـالم. وذلـــك ليصـــوغ ا

 وشرائعه وقوانينه.

ا وقيمهــا  -  ــا بكــل تصــورا ــيعلن بطال جــاء مــنهج اإلســالم ليبطــل اجلاهليــة بطــالً أصــلًيا، جــاء ل

ين ليتعامــل مــن خــالل  يت هــذا املــنهج الــر وموازينها وعرفها وتقاليدها وشــرائعها وقوانينهــا، فلــم 

ــا مــن جهــة ال أوضاع اجلاهلية القائمة ويكمل عليها بل نسخه ا وأبطلها واعتربها غري قائمــة، أل

 متلك إصدار أحكاًما وقوانني ابتداًءا..
                                                             

  ٦٣١ ) يف ظالل القرآن، سيد قطب، تفسري سورة النساء،١(
  ) نفس املصدر السابق٢(



  - ٤٨٨  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

ـــاُت اْألَِخ  -  َن ـــاَالُتُكْم َوبـَ ـــاُتُكْم َوَخ ــَواُتُكْم َوَعمَّ ـــاُتُكْم َوَأَخـ ـــاُتُكْم َوبـََن ـــْيُكْم أُمََّه ــْت َعَل ــاىل ﴿ُحّرَِمـ قـــال تعـ

ِيت  ِــُبُكُم َوبـََنــاُت اْألُْخــِت َوُأمََّهــاُتُكُم الــالَّ ئ َأْرَضــْعَنُكْم َوَأَخــَواُتُكْم ِمــَن الرََّضــاَعِة َوُأمََّهــاُت ِنَســاِئُكْم َوَرَ

ِــنَّ فَــَال ُجنَــاحَ  ِــنَّ فَــِإْن َملْ َتُكونُــوا َدَخْلــُتْم ِ ِيت َدَخْلــُتْم ِ ِيت ِيف ُحُجــورُِكْم ِمــْن ِنَســاِئُكُم الــالَّ  َعَلــْيُكْم الــالَّ

ََّ َكــاَن َغُفــورًا َوَحَالِئُل أَبْـَناِئُكُم الَّ  ِذيَن ِمْن َأْصَالِبُكْم َوَأْن َجتَْمُعوا بـَْنيَ اْألُْختَـْنيِ ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّ ا

 ].٢٣رَِحيًما﴾[النساء: 

ء  إن هذه احملرمات كانت حمرمة يف عرف اجلاهلية فيما عدا حالتني اثنتني ومها: ما نكــح اآل

تمع اجلاهلي.من النساء، واجلمع بني األختني  . فقد كانتا جائزتني على كراهة من ا

يقول الشيخ سيد قطــب عــن هــذه اآليــة: "إن اإلســالم وهــو حيــرم هــذه احملــارم كلهــا مل يســتند 

إىل عرف اجلاهلية يف حترميها. إمنا حرمها ابتداء، مستنًدا إىل سلطانه اخلــاص. إن هــذا الــدين يقــرر أن 

مــا أخــص خصــائص األلوهيــة، ومــن مث فــإن اجلاهليــة  التحليــل والتحــرمي هــو مــن شــأن هللا وحــده، أل

طــًال بطــالً أصــلًيا، غــري قابــل للتصــحيح، ألنــه ال  حترم أو حتلل فيصدر هذا التحرمي والتحليل عنها 

  وجود له منذ االبتداء...

هــذه نظريــة مــنهج اإلســالم يف احلــل واحلرمــة تشــمل كــل شــيء يف احليــاة اإلنســانية، وال خيــرج 

  .)١(نطاقها شيء يف هذه احلياة"عن 

 .ذن هللا   وسنقوم بتفصيل قضية التحرمي والتحليل يف عرض سورة (املائدة) 

يت ليكيـــف أوضـــاعه مـــن خـــالل اجلاهليـــة وتقاليـــدها ونظمهـــا، بـــل جـــاء يزيـــل  -  إذن اإلســـالم مل 

بتقاليدها أو قواعدها ابتداًء ليقيم أسسه وقواعده اخلالصة، ومن مث فأية حماوالت تقر للجاهلية 

ــا إســــالميًة  ـــاوالت إنشــــاء أسًســ ــدعي هــــذه احملـ ــن نظمهــــا، مث تــ وضــــاعها أو تســــتقي مــ تعــــرتف 

ا مل ختطو اخلطــوات الصــحيحة الــيت تراعــي فيهــا مســات املــنهج  جديدة.. هلي حماوالت فاشلة أل

ين وطبيعته.  الر

                                                             
  ٦١١) يف ظالل القرآن، سيد قطب، تفسري سورة النساء، ص١(



 
  - ٤٨٩  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

إقــرار الصــداق  إن كــل التشــريعات واألحكــام والتوجيهــات الــيت جــاءت يف ســورة النســاء مثــل: - 

للمرأة، عدم وراثتها كرًها، فرض نصيب هلا يف املرياث، الرخصة املقيــدة بتعــدد الزوجــات، عــزل 

الفاحشات، الزواج مــن احلرائــر، والســماح للــزواج مــن اإلمــاء، حتديــد احملــارم، وحتــرمي الــزواج مــن 

لباطــل... كــل هــذه التشــريعات جــاءت تبطــ ل األوضــاع امــرأة األب، النهــي عــن أكــل األمــوال 

ســخة هلــا، مطهــرة لرواســبها لتنشــئ مالمــح جديــدة  والتقاليــد الــيت كانــت يف اجلاهليــة قبلهــا.. 

للمجتمــع املســلم اجلديــد... حــىت تشــريع حتــرمي اخلمــر الــذي جــاء تــدرجيًيا، مل يعــين ذلــك قبــول 

بطالــه بطريقتــه اخلاصــة والــيت را ا، ولكن قام منهج اإلســالم  عــت تغلغلــه اإلسالم له أو إقراره 

 يف النفوس واحلياة اجلاهلية.

 منهج يقوي الوازع الداخلي كحارس وضمان ألداء تكاليفه .٦

يقــاظ الضــمري الــداخلي، وإحيــاء رقابــة مــن التقــوى يف القلــوب وذلــك،  -  إن مــنهج اإلســالم متيــز 

لتشــريعات والتنظيمــات مــا مل يكــن هنــاك رقابــة مــن التقــوى لتنفيــذ  ألن هــذه األرض ال تصــلح 

لتشريعات..ال  تكاليف وااللتزام 

وهذه التقــوى تكــون صــادرة مــن قلــب خيشــى هللا عــز وجــل، ويعلــم صــاحبه أن هللا عــز وجــل 

 مطلع على خفا السرائر وخبا القلوب.

إن هللا عز وجل أعلم بعباده وهو ســبحانه يعلــم أنــه ال يطــاع أبــًدا شــرع ال يــرتكن إىل هــذه اجلهــة  - 

ب، وتقوى هللا هي اليت تكفل الرقابة الداخلية على الضــمائر فتصــبح اليت ختشاها وترجوها القلو 

  للتشريع قيمته وأثره.

نتهـــاك حرمـــة القـــانون أنـــه خيـــون هللا، ويعصـــي أمـــره، ويصـــادم  -  وعنـــدما حيـــس الفـــرد.. وهـــو يهـــم 

إرادتــه، وأن هللا مطلــع علــى نيتــه هــذه وعلــى فعلــه.. وعندئــذ تتزلــزل أقدامــه، وترجتــف مفاصــله، 

 قواه..وجتيش ت

ين للضمري كحارس والتقوى كضمان ورقيب، واليت جــاءت يف ســورة  -  ومن أمثلة تقوية املنهج الر

رًا  َ ِِْم  ــو ــ ـــوَن ِيف بُُط َُْكلُـ ــا  َــ ـــا ِإمنَّ ــــاَمى ظُْلًمـ َت ـــَواَل اْليـَ ـــوَن َأْمـ َُْكلُـ ـــِذيَن  ــــه تعــــاىل ﴿ِإنَّ الـَّ ـــاء، قول النسـ

 ].١٠َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا﴾[النساء: 



  - ٤٩٠  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

الشيخ سيد قطب رمحه هللا عن هذه اآليــة: "وهــي صــورة مفزعــة رمستهــا اآليــة: صــورة النــار يقول  - 

كلــون أمــوال  ر.. وإن الــذين  ايــة املطــاف.. إن هــذا املــال..  يف البطــون.. وصــورة الســعري يف 

اليتامى ليأكلون هذه النار. وإن مصريهم إلىل النــار فهــي النــار تشــوي البطــون وتشــوي اجللــود.. 

طن وظاهر.هي ا  لنار من 

ــا العنيفــة العميقــة فعلهــا يف نفــوس املســلمني.  حياءا ولقــد فعلــت هــذه النصــوص القرآنيــة، 

ــا هــزة عنيفــة ألقــت عنهــا هــذه الرواســب. وأشــاعت فيهــا اخلــوف  خلصتها من رواســب اجلاهليــة. هز

فيهــا النــار الــيت مــوال اليتــامى.. كــانوا يــرون  -أي مســاس -والتحــرج والتقــوى واحلــذر مــن املســاس

ــة العميقـــة اإلحيـــاء.. وانظـــر إىل التطبيـــق: فعـــن عطـــاء بـــن  حـــدثهم هللا عنهـــا يف هـــذه النصـــوص القويـ

َُْكلُــوَن  السائب، عن سعيد بن جبرية، عن ابن عباس رضي هللا عنهما، قــال: "ملــا نزلــت ﴿ِإنَّ الَّــِذيَن 

َُْكُلوَن ِيف بُ  َا  رًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا﴾ انطلــق مــن كــان عنــده يتــيم، فعــزل َأْمَواَل اْليَـَتاَمى ظُْلًما ِإمنَّ َ ُطوِِْم 

ــه أو يفســد،  كل ــه، حــىت  طعامــه مــن طعامــه، وشــرابه مــن شــرابه، فجعــل يفصــل الشــيء، فيحــبس ل

قُــْل ِإْصــَالٌح  فأنزل هللا: ﴿َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْليَـَتاَمى (ملسو هيلع هللا ىلص)فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول هللا 

َُّ َألَ  ــْو َشــاَء ا ــَن اْلُمْصــِلِح َوَل ــُم اْلُمْفِســَد ِم َُّ يـَْعَل ــِإْخَواُنُكْم َوا ــٌر َوِإْن ُختَــاِلُطوُهْم َف ََّ َهلـُـْم َخيـْ ــَتُكْم ِإنَّ ا ْعنَـ

م..٢٢٠َعزِيٌز َحِكيٌم﴾[البقرة:  م بشرا  ] فخلطوا طعامهم بطعامهم، وشرا

قـــرآين هـــذه الضـــمائر، إىل ذلـــك األفـــق الوضـــئ، وطهرهـــا مـــن غـــبش وكـــذلك رفـــع املـــنهج ال

  .)١(اجلاهلية ذلك التطهري العجيب"

ب التوبة   .٧  منهج يشدد ىف العقوبة ويفتح 

ين يتسم مبيزة فريدة ال ميلكها منهج آخر يف القدمي واحلــديث وهــي أنــه يشــتد يف  -  هذا املنهج الر

لكنــه يف ذات الوقــت يفــتح البــاب علــى مصــراعيه للتوبــة العقوبة ويغلظ فيها تناسًبا مع اجلرمية، و 

لتــائبني النــادمني  ــرمني.. ولكــن مساحــة ورمحــة  الصــادقة لــيس تســاًحما يف اجلرميــة، ولــيس رمحــة 

تمع املسلم، واستئناف حياة طيبة نظيفــة كرميــة  املتطهرين املصلحني، الذين يريدون العودة إىل ا

تمع جلرميتهم ب ــا حــىت ال تثــري يف نفوســهم التــأذي  مع نسيان ا عــد تــوبتهم الصــادقة فــال يعــريهم 
                                                             

  ٥٨٩) يف ظالل القرآن، سيد قطب، تفسري سورة النساء، ص١(



 
  - ٤٩١  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

ـــة فبـــذلك حيمـــيهم مـــنهج اإلســـالم مـــن االنتكـــاس  كلمـــا خـــالطوا النـــاس ملمارســـة احليـــاة الطبيعي

تمع.  واللجاج يف اخلطيئة وخسارة أنفسهم يف الدنيا واآلخرة، واإلفساد يف األرض، وتلويث ا

َْتِــَني اْلَفاِحَشــَة ِمــْن ومــن أمثلــة هــذه الســمة والــيت جــ -  اءت يف ســورة النســاء قولــه تعــاىل ﴿َوالــالَِّيت 

ُهنَّ ِنَســـاِئُكْم َفاْسَتْشـــِهُدوا َعلَـــْيِهنَّ َأْربـََعـــًة ِمـــْنُكْم فَـــِإْن َشـــِهُدوا فَأَْمِســـُكوُهنَّ ِيف اْلبـُيُـــوِت َحـــىتَّ يـَتَـَوفَّـــا

َُّ َهلُنَّ َسِبيال ( َ َوَأْصــَلَحا فََأْعِرُضــوا ) وَ ١٥اْلَمْوُت َأْو َجيَْعَل ا َ َــا ِمــْنُكْم فََآُذوُمهَــا فَــِإْن  ِ َْتَِيا اللََّذاِن 

ً رَِحيًما ( ََّ َكاَن تـَوَّا ُهَما ِإنَّ ا َِّ ِللَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السُّوَء ِجبََهاَلٍة مثَُّ يـَُتوبُــوَن ١٦َعنـْ َا التـَّْوبَُة َعَلى ا ) ِإمنَّ

َُّ َعِليًما َحِكيًما﴾[النساء: ِمْن َقرِيٍب فَُأو  ُ َعَلْيِهْم وََكاَن ا َّ  ].١٧-١٥لَِئَك يـَُتوُب ا

  ــا بعزهلــا عــن حكمــت اآليــة حكًمــا ابتــدائًيا يف حــق مــن ترتكــب جرميــة الــز وثبــت عليهــا ارتكا

تمع، ال ختتلط به وال تلوثه وال تتزوج وال تزاول أي نشاط حــىت املــوت تطهــريًا للمجتمــع مــن  ا

الفاحشــة، وتشــدًدا يف مكافحتهــا بكــل وســيلة.. وذلــك قبــل أن يعجــل هللا هلــن ســبيًال بصــدور 

جللــد مائــة والــرجم  جللــد مائــة والتغريــب عــام للبكــر و األحكــام النهائيــة الباتــة يف ســورة النــور 

 حلجارة للثيب..

  ًتيـــان الفاحشـــة الشـــاذة حكًمـــا ابتـــدائي يـــذائهما كمـــا حكمـــت اآليـــة علـــى الـــرجلني اللـــذين  ا 

لنعال، حىت عدلت العقوبة وغلظت لفظاعــة اجلــرم وقباحتــه لقتــل كمــا يف  -لتعيري والضرب 

 ».من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به«: (ملسو هيلع هللا ىلص)حديث رسول هللا 

 تمــع املســلم ومحايتــه مــن الفاحشــة،  وهكــذا يعتــين املــنهج اإلســالمي بتحديــد العقوبــة لتطهــري ا

تمــع  ولكنه يف ذات الوقت ال يغلــق األبــواب يف وجــه اخلــاطئني واخلاطئــات، وال يطــردهم مــن ا

ن  ئبــني، بــل يشــجعهم ويفســح هلــم الطريــق علــى مصــارعيه  إن أرادوا أن يعودوا إليه متطهــرين 

حًقــا  -أ نشــأة أخــرىمىت أخلصوا فيها وأبدوا صدقهم يف التطهر والنش -جيعل هللا قبول توبتهم

ذن هللا  ﴾، وســنتعرض  َِّ ــى ا ــُة َعَل َــا التـَّْوَب عليــه ســبحانه وتعــاىل يكتبــه علــى نفســه الكرميــة ﴿ِإمنَّ

لسعة رمحة هللا عز وجل يف توبته علــى عبــاده املــذنبني مــع عرضــنا الســم هللا (الــرحيم) يف مقصــد 

 معرفة هللا.



  - ٤٩٢  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

 ،ن يلتزمــه النـــاس  وأمــا هــذا املـــنهج اإلســالمي الفريـــد يف ميزاتــه العجيــب يف مساتـــه هلــو جـــدير 

لفئة املؤمنة أن تستفرغ كل طاقتها ووسعها جماهــدًة يف  ليسعدوا يف الدارين ويهنئوا، وإنه حلري 

ـــل  ـــة وتزي ـــتم ذلـــك حـــىت تـــزيح اجلاهلي ـــن ي ــاس، ول ـــا النـ ــبيل إقـــراره يف األرض، وإقامتـــه يف دني سـ

ين بســـماته وميزاتـــه وتثبـــت تقاليـــدها وأوضـــاعها ونظمهـــا لتنشـــئ هـــذه الفئـــة  املؤمنـــة املـــنهج الـــر

تمع املسلم اجلديد.  مالحمه وترسي قواعده يف ا

 

  ولكــن مــا املفهــوم احلقيقــي للجاهليــة املطلــوب إزاحتهــا وإزالتهــا أوًال إلقــرار مــنهج اإلســالم؟ هــل

تمــع اجلــاهلي؟ هــل (ملسو هيلع هللا ىلص)بقت جميء النيب هي تلك احلقبة التارخيية اليت س ؟ ومــا هــو املقصــود 

تمع العريب البدوي الذي سبق جميء اإلسالم؟   هو ذلك ا

  ــا ثالثــة أنــواع: شــرعية ولغويــة وعرفيــة، فهنــاك نــوع مــن األمســاء يف البدايــة نؤكــد حقيقــة األمســاء أ

للغــة كالشــمس والقمــر، ونوعــه يعــرف حــده الشــرع وعرفــه كالصــالة والزكــاة، ونــوع يعــر  ف حــده 

لعــرف كلفــظ القــبض ولفــظ املعــروف يف قولــه تعــاىل  ْلَمْعُروِف﴾[النســاء: حــده  ِ ﴿َوَعاِشــُروُهنَّ 

ــة يف لســـان العــرب: مـــن مــادة الفعـــل (جهــل)، و"اجلهـــل" هــو: نقـــيض الِعْلـــم )١( ]"١٩ ، اجلاهلي

 وخالفه.

 رمي يف أربعة مواضع وهي:وقد جاءت كلمة (اجلاهلية) يف القرآن الك 

ـــَر اْحلَـــقِّ ظَـــنَّ اْجلَاِهِليَّـــِة﴾[آل عمـــران: .١ َِّ َغيـْ ِ ُهْم َأنـُْفُســـُهْم َيظُنُّـــوَن   قولـــه تعـــاىل ﴿َوَطائَِفـــٌة قَـــْد َأَمهَّـــتـْ

١٥٤.[  

يقول ابن عثيمني يف تفسريه: "يظنون  سبحانه وتعاىل ظًنا غري ظن احلق مثــل قــوهلم: هــل 

شيء؟ وظنهم أن الرسول عليه الصالة والسالم قُتــل حقيقــة، وأنــه ال نصــر لإلســالم  لنا من األمر من

                                                             
  ٢٣٥/ ١٩و ٨٢/ ١٣) جمموع الفتاوى، ابن تيمية، ١(



 
  - ٤٩٣  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

بعده، وأن الدولة ستكون للكافرين وغريهــا مــن الظنــون الفاســدة املبنيــة علــى اجلهــل عــن هللا ألن مــن 

مسائه وصفاته وأحكامه ال ميكن أبًدا أن يظن به هذا الظن"  .)١(عرف هللا عز وجل 

َِّ ُحْكًما ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن﴾[املائدة: قوله تعاىل ﴿َأفَ  .٢ ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن ا   ].٥٠ُحْكَم اْجلَاِهِليَِّة يـَبـْ

يقول ابن كثري يف تفسريه: "ينكر تعاىل على من خرج من حكم هللا احملكم املشتمل على كل 

ــاهي عــن كــل شــر، وعــدل إىل مــا ســواه مــن اآلراء واألهــواء واالصــطالحا ت، الــيت وضــعها خــري، الن

 .)٢(الرجال بال مستند من شريعة هللا، كما كان أهل اجلاهلية حيكمون به من الضالالت واجلهاالت"

بَـرَّْجَن تـَبَـرَُّج اْجلَاِهِليَِّة اُألوَىل﴾[األحزاب:  .٣   ].٣٣قوله تعاىل ﴿َوقـَْرَن ِيف بـُُيوِتُكنَّ َوال تـَ

بَـــرَّْجَن يقول ابن كثري يف تفســريه: "الــزمن يف بيــوتكن فــال ختــ -  رجن لغــري حاجــة، وقولــه تعــاىل ﴿َوال تـَ

بَــــرَُّج اْجلَاِهِليَّـــِة اُألوَىل﴾ قـــال جماهـــد: كانـــت املـــرأة ختـــرج متشـــي بـــني يـــدي الرجـــال فـــذلك تـــربج  تـَ

 .)٣(اجلاهلية، وقال قتادة: إذا خرجنت من بيوتكن وكانت هلن مشية وتكسر فنهى هللا عن ذلك"

يَّــَة اْجلَاِهِليَّــِة﴾[الفتح:   قال تعاىل ﴿ِإْذ َجَعَل الَِّذينَ  .٤ ]، احلميــة هــي: ٢٦َكَفُروا ِيف قـُلُــوُِِم اْحلَِميَّــَة محَِ

األنفة والنعرة، يقول ابــن عثيمــني يف تفســريه: "حيــث أنــف املشــركون مــن كتابــة "بســم هللا الــرمحن 

ســنة، لــئال يقــول النــاس: واملــؤمنني إلــيهم يف تلــك ال (ملسو هيلع هللا ىلص)الــرحيم" وأنفــوا مــن دخــول رســول هللا 

"دخلوا مكة قاهرين لقريش" وهذه األمور (األنفة والنعــرة وحنوهــا) مــن أمــور اجلاهليــة، مل تــزل يف 

م حــىت أوجبــت هلــم مــا أوجبــت كثــري مــن املعاصــي" .. بينمــا املؤمنــون فقــد محــاهم هللا مــن )٤(قلــو

 هذه احلمية وأحل حملها السكينة والتقوى.

 ليت وردت فيها كلمة اجلاهلية يف القرآن، أفرزت لنا أربعة أوصاف وهي:وهذه املواضع األربع ا 

 ظن اجلاهلية: وهو التصورات الفاسدة املبنية على اجلهل عن هللا ودينه. )١

 حكم اجلاهلية: وهو اآلراء واألهواء اليت يضعها البشر بال سند من شريعة هللا. )٢

                                                             
  ١٩٤/ ٢) التفسري الثمني، ابن عثيمني، تفسري سورة آل عمران، ١(
  ٦١٢/ ١بن كثري، عمدة التفسري، ) خمتصر تفسري ا٢(
  ٤٢/ ٣) خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة التفسري، ٣(
لد العاشر، ٤(   ١١٩) التفسري الثمني، ابن عثيمني، ا



  - ٤٩٤  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

 مع شرع هللا ومنهجه.تربج اجلاهلية: وهو التقاليد واألوضاع اليت تتعارض  )٣

 محية اجلاهلية: وهي القيم اليت تنبثق من هوى النفس وال تنبثق من العقيدة أو الدين. )٤

  وهــذه األوصــاف األربــع تفــرز هــذا املفهــوم املشــرتك لكلمــة "اجلاهليــة" وهــو: "التصــورات واآلراء

 والتقاليد واألوضاع والقيم املنبثقة من اهلوى خمالفة لشرع هللا".

  ا وقوانينهــا ومــن هنــا لــث هلمــا، تنبثــق منهمــا نظــم احليــاة وتصــور نؤكــد أننــا أمــام مصــدرين ال 

 وتقاليدها وقيمها: إما شرع هللا وإما اهلوى.

ت كثرية ومتواترة يف القرآن منها:  ومن أدلة ذلك آ

َُّ َوَال تـَتَِّبْع َأْهَواءَ  -  نَـُهْم ِمبَا أَنـَْزَل ا ُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن يـَْفِتُنوَك َعْن بـَْعــِض َمــا قوله تعاىل ﴿َوَأِن اْحُكْم بـَيـْ

ــبَـْعِض ُذنُــوِِْم َوِإنَّ   َُّ َأْن ُيِصــيبَـُهْم ِب َــا يُرِيــُد ا ــاْعَلْم َأمنَّ َُّ ِإَلْيــَك فَــِإْن تـََولَّــْوا َف ــَزَل ا َكِثــريًا ِمــَن النَّــاِس َأنـْ

  ].٤٩َلَفاِسُقوَن﴾[املائدة: 

َــا يـَتَِّبُعــوَن َأْهــَواَءُهْم َوَمــْن َأَضــلُّ ِممَّــَن اتـََّبــَع َهــَواُه بَِغــْريِ قولــه تعــاىل ﴿َفــِإْن َملْ َيْســ -  َتِجيُبوا لَــَك فَــاْعَلْم َأمنَّ

ََّ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني﴾[القصص:  َِّ ِإنَّ ا  ].٥٠ُهًدى ِمَن ا

تَِّبْع َأْهَواَءُهْم﴾[الشورى: قوله تعاىل ﴿َفِلَذِلَك فَادُْع َواْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَال  -   ].١٥تـَ

ــِذيَن َال  -  ــ ــ ــَواَء الـَّ ــ ــ ــــْع َأْهـ ـــ ــــا َوَال تـَتَِّب ـــ ـــِر َفاتَِّبْعَه ــ ــ ـــَن اْألَْم ــ ــ ـــــرِيَعٍة ِم ــــى َشــ ــ ــــاَك َعلَـ ــ ــــاىل ﴿مثَُّ َجَعْلنَـ ــــه تعـــ ـــ قول

 ].١٨يـَْعَلُموَن﴾[اجلاثية: 

 ...وهذا توكيد صريح جازم من القرآن الكرمي ال جمال بعده ألية جدال أو التباس 

 ه إذا كان مصدر نظم حياة الناس وقوانينها وتقاليدها وقيمها هو شــرع هللا فهــي إذن "العبوديــة أن

  وحده" وذاك هو "منهج اإلسالم".

  ــاة النــاس وقوانينهــا وتقاليــدها وقيمهــا هــو هــوى البشــر فهــي إذن وأنــه إذا كــان مصــدر نظــم حي

 "عبودية الناس للناس" وذلك هو "منهج اجلاهلية".

 اتباعهدى هللا أو  اتباعحلظات هبوط البشرية إىل األرض، وهي أمام اخليارين: إما ومن أول 

نَُّكْم ِمينِّ ُهًدى َفَمْن َتِبَع ُهــَداَي فَــَال َخــ َْتِيـَ يًعا َفِإمَّا  َها مجَِ ْوٌف هوى البشر، قال تعاىل ﴿قـُْلَنا اْهِبُطوا ِمنـْ



 
  - ٤٩٥  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــْم َحيَْزنُـــــوَن ( ــــْيِهْم َوَال ُهـــ ــِذينَ ٣٨َعلَـ ـــا   ) َوالَّـــ ــــاِر ُهـــــْم ِفيَهــ ــــَك َأْصـــــَحاُب النَّـ ـــا ُأوَلئِـ ــ تَِن َ َِ ـــُروا وََكـــــذَّبُوا  َكَفــ

 ].٣٩-٣٨َخاِلُدوَن﴾[البقرة: 

، بل اجلاهلية منذ فجــر (ملسو هيلع هللا ىلص)لذلك فاجلاهلية ليست احلقبة التارخيية اليت سبقت جميء النيب 

لــنظم وتقاليــد  اتبــاعدى هللا ومنهجــه، و التــاريخ إىل قيــام الســاعة هــي عبــارة عــن: "كــل إعــراض عــن هــ

  ومناهج أخرى من صنع البشر".

وقد عرف الشيخ سيد قطب رمحه هللا اجلاهلية تعريًفا شامًال فقال: "هــي االحنــراف عــن العبوديــة  - 

 وحده وعن املــنهج اإلهلــي يف احليــاة، واســتنباط الــنظم والشــرائع والقــوانني والعــادات والتقاليــد 

  .)١(ن من مصدر آخر غري املصدر اإلهلي"والقيم واملوازي

تمع اجلاهلي هو: كل جمتمع ال خيلــص  -  تمع اجلاهلي فيقول الشيخ سيد: "ا أما عن املقصود 

ـــة، ويف  ـــة يف التصـــور االعتقـــادي، ويف الشـــعائر التعبدي ـــه  وحـــده، متمثلـــة هـــذه العبودي عبوديت

 الشرائع القانونية".

تمع اجلا  هلي":ويدخل يف إطار "ا

تمعــات الشــيوعية .١ ، وتــدخل فيــه أوًال: ا : وهــي مــا تــزال قائمــة يف روســيا والصــني وفنــزويال وكــو

قامــة نظــام العبوديــة فيــه للحــزب ال   نكــار وجــوده أصــًال، و حلادها يف هللا سبحانه وتعــاىل و

عتبـــار أن  ســـبحانه، مث مـــا يرتتـــب علـــى ذلـــك التصـــور مـــن إهـــدار  خلصـــائص اإلنســـان وذلـــك 

املطالب األساسية له هي فقط مطالب احليوان من: الطعام والشراب واملسكن وامللبس واجلــنس 

ــدة يف هللا، وحريــة  ــا عــن احليــوان، ويف أوهلــا: العقي ــز  مــع حرمانــه مــن حاجــات روحــه الــيت يتمي

  اختيارها، وحرية التعبري عنها.

ــة .٢ تمعــات الوثني نا ــا ــزال قائمــة يف اهلنــد والي والفلبــني وأفريقيــة، وتــدخل فيــه أوًال:  : وهــي مــا ت

ــه غــري هللا لي ــه -بتصــورها االعتقــادي القــائم علــى  ــا: بتقــدمي  -معــه أو مــن دون نًي ــه  وتــدخل في

لوهيتها.  الشعائر التعبدية لشىت اآلهلة واملعبودات اليت تعتقد 

                                                             
  ١٤٩) معامل يف الطريق، سيد قطب، ص١(



  - ٤٩٦  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

تمعات اليهودية والنصرانية .٣ ، وتــدخا ل فيــه أوًال: بتصــورها : وهي ما تزال قائمة يف أمريكــا وأور

أللوهية بل جيعل له شركاء يف صورة مــن  االعتقادي املنحرف، الذي ال يفرد هللا سبحانه وتعاىل 

لتثليــث أو يتصــور هللا ســبحانه علــى غــري حقيقتــه، وتصــور عالقــة  لبنــوة أو  صور الشرك ســواء 

ــٌر ابْــُن  َِّ خلقــه بــه علــى غــري حقيقتهــا: ﴿َوَقالَــِت اْليَـُهــوُد ُعَزيـْ َِّ َوقَالَــِت النََّصــاَرى اْلَمِســيُح ابْــُن ا ا

َُّ َأىنَّ يـُْؤَفُكوَن﴾[ َلُهُم ا ــاتـَ ْبــُل َق ــْوَل الَّــِذيَن َكَفــُروا ِمــْن قـَ ــَواِهِهْم ُيَضــاِهُئوَن قـَ َفْـ ِ ــْوُهلُْم  التوبــة: َذِلــَك قـَ

٣٠.[ 

نًيــا: بشــعائرها التعبديــة ومرامسهــا وطقوســها املنبثقــة مــ ن التصــورات االعتقاديــة وتــدخل فيــه 

نظمتهــا وشــرائعها وهــي كلهــا ال تقــوم علــى العبوديــة  وحــده،  لثًــا:  املنحرفة الضآلة مث تدخل فيــه 

ــم  لشــرك أل ــة واســتمداد الســلطان مــن شــرعه.. وقــد وصــفهم هللا  إلقــرار لــه وحــده حبــق احلاكمي

هم فيقبلــون مــنهم مــا يشــرعونه، قــال جعلوا هذا احلق لألحبار والرهبــان، يشــرعون هلــم مــن عنــد أنفســ

ــَن َمــْرَميَ َوَمــا ُأِمــُروا ِإالَّ  َِّ َواْلَمِســيَح اْب ً ِمــْن ُدوِن ا ــانـَُهْم َأْرَ ــارَُهْم َورُْهَب ًــا تعــاىل ﴿اختََّــُذوا َأْحَب ــُدوا ِإَهل  لِيَـْعُب

ـــا ُيْشـــرُِكوَن﴾[التوبة:  ـــَه ِإالَّ ُهـــَو ُســـْبَحانَُه َعمَّ ــة ]٣١َواِحـــًدا َال إَِل ــوا يعتقـــدون يف ألوهيـ ــم مل يكونـ .. وهـ

لشـــعائر التعبديـــة، إمنـــا كـــانوا فقـــط يعرتفـــون هلـــم حبـــق  األحبـــار والرهبـــان.. ومل يكونـــوا يتقـــدمون هلـــم 

ذن بــه هللا، حيــث حرمــوا هلــم احلــالل، وأحلــوا هلــم  احلاكميــة، فيقبلــون مــنهم مــا يشــرعونه هلــم مبــا مل 

 احلرام...

تمعات اليت تزعم لنفسها  .٤ ــا "مســلمة": ا وهــي مــا تــزال قائمــة يف بلــدان الــوطن العــريب وغريهــا أ

ــا تقــدم الشــعائر  لوهيــة أحــد غــري هللا، وال أل ــا تعتقــد  يف آسيا وأفريقيــة.. وتــدخل فيــه لــيس أل

ــا، وذلــك  لعبوديــة  وحــده يف نظــام حيا التعبديــة لغــري هللا، ولكنهــا تــدخل فيــه ألنــه ال تــدين 

ــا تقريًبــا بتلقيهــا نظامهــا،  ــا وتقاليــدها.. وكــل مقومــات حيا وشــرائعها وقيمهــا، وموازينهــا، وعادا

لوهيــة أحــد إال هللا،  مــن غــري مــنهج هللا عــز وجــل، فتــدين بــذلك حباكميــة غــري هللا وإن مل تعتقــد 

ْبِلــَك يُرِيــُدوَن َأْن  قال تعاىل ﴿َأَملْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن يـَْزُعُموَن أَنـَُّهــْم َآَمنُــوا ِمبَــا أُنْــِزَل ِإلَْيــكَ  َوَمــا أُنْــِزَل ِمــْن قـَ

ــَالًال  ـــلَُّهْم َضــــ ــ ــــْيَطاُن َأْن ُيِضـ ــ ــــُد الشَّ ــ ـــِه َوُيرِي ـــ ــُروا ِب ــــ ـــُروا َأْن َيْكُف ــ ـــــْد أُِمـ ــــاُغوِت َوقَـ ـــاَكُموا ِإَىل الطَّــ يـََتَحـــ
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ُهْم مثَُّ ]. وقال تعــاىل ﴿فَــال َورَبِّــَك ال يـُْؤِمنُــوَن َحــىتَّ ُحيَكُِّمــوَك ِفيَمــا ٦٠بَِعيًدا﴾[النساء:  ــنـَ َشــَجَر بـَيـْ

  ].٦٥ال جيَُِدوا ِيف َأنـُْفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما﴾[النساء: 

  ــم جعلــوا ــرد أ لشــرك والكفــر  وقــد وصــف هللا عــز وجــل كــًال مــن اليهــود والنصــارى مــن قبــل 

ً هلـــم مـــن دونـــه، واعتـــرب هللا ســـبحانه ذ لـــك مـــن اليهـــود والنصـــارى شـــرًكا  األحبـــار والرهبـــان أر

كاختاذهم عيسى بن مرمي رً يؤهلونه ويعبدونه سواء بسواء.. فهذه كتلــك خــروج مــن العبوديــة  

 وحده، فهي خروج من دين هللا، ومن شهادة أن ال إله هللا.

ا "مســلمة" بعضــها يعلــن صــراحة "علمانيتــه" وعــدم عالقتــه  -  تمعات اليت تزعم لنفسها أ وهذه ا

 .)١(لدين أصًال، وبعضها يعلن أنه "حيرتم الدين" ولكنه خيرج الدين من نظامه االجتماعي أصًال 

 تمع ال تعين تكفري أفراده  وقفة هامة: جاهلية ا

ــا "مســلمة"  -  تمعــات الــيت تــزعم أ تمعــات اجلاهليــة وهــي ا نتحدث هنا عن الصــنف الرابــع يف ا

هي جمتمعات جاهلية يف وصفها العام، ولكــن جاهليتهــا ال ولكنها تتحاكم إىل غري هللا عز وجل ف

تمعـــات: جاهليـــة التشـــريع.. جاهليـــة  تـــنقض اإلســـالم عـــن أفرادهـــا، إمنـــا املـــراد جباهليـــة هـــذه ا

التقاليــد.. جاهليــة الــنظم.. جاهليــة األخــالق.. جاهليــة اآلداب حــىت يزيــل مــنهج اإلســالم هــذه 

ــات  تمعـ ـــًة، مث ينشـــأ هـــذه ا ـــاد األوضـــاع كامل ــة  يف االعتق ــأة أخـــرى علـــى قاعـــدة العبوديـ نشـ

 والتصور، يف العبادات والشعائر، يف النظام والشرائع.

ــا،  -  تمعات وصف اجلاهلية، هــو إقامــة مــنهج هللا يف كافــة شــؤون حيا إذن الذي يزيل عن هذه ا

 والتحاكم إىل شرعه سبحانه وتعاىل وهذا قوًال حاًمسا وجازًما.

تمعــات فيجــب احلــذر مــن التســاهل يف قضــية التكفــري، خصوًصــا تكفــري املعــني أمــا أفــراد هــذه ا - 

ألن علماء السلف وضعوا شروطًا وموانع كثرية قد تنتفي يف حق املعــني، والبــد مــن معرفــة الفــرق 

 بني التكفري املطلق وتكفري املعني وما هي موانع تكفري املعني؟

  

 

                                                             
  )٩٢: ٨٦) معامل يف الطريق، سيد قطب، ص (١(
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 الفرق بني التكفري املطلق والتكفري املعني

ــرد أي اإلتيــان بقــول أو فعــل مكفــر -  لكفــر علــى الســبب ا  -التكفري املطلق: هــو تنزيــل احلكــم 

  فيقال من قال كذا كفر أو من فعل كذا كفر.

لكفــر علــى الشــخص املعــني الــذي فعــل الســبب -  مــن قــول أو فعــل  -التكفري املعــني: هــو احلكــم 

 خلوه من موانع األحكام.مكفر، وهذا يستلزم النظر يف ثبوت هذا السبب على فاعله و 

  رد، من حيث استيفاؤه لشروط لنظر إىل السبب املكفر ا إذن التكفري املطلق هو جترمي الفعل 

نه مكفر من جهة الدليل الشرعي ومن جهة قطعية داللة الفعل نفسه.  ووصفه 

 كم يف حقه.أما التكفري املعني فهو جترمي الفاعل من حيث ثبوت الفعل عليه وانتفاء موانع احل 

يقــول اإلمــام ابــن تيميــة: "التكفــري لــه شــروط وموانــع قــد تنتفــي يف حــق املعــني وإن تكفــري املطلــق ال 

ــم  يستلزم تكفري املعني إال إذا وجدت الشروط وانتفت املوانع يبني هذا اإلمام أمحــد وعامــة األئمــة أ

ذا الكالم بعينه"  .)١(مل يكفروا أكثر من تكلم 

بد الوهاب: "ومسألة تكفري املعني مسألة معروفة إذا قال قوًال يكون القــول بــه  قال الشيخ دمحم ع - 

ــذا القــول فهــو كــافر، ولكــن الشــخص املعــني إذا قــال ذلــك ال حيكــم  كفــًرا، فيقــال: مــن قــال 

ركها"   .)٢(بكفره حىت تقوم عليه احلجة اليت يكفر 

 ثبتت إحــدى هــذه املوانــع علــى مســلم  ومن موانع التكفري: التأويل واجلهل واخلطأ واإلكراه، وإذا

معــني يثبــت فعــل الكفــر عليــه، وجــب إقامــة احلجــة البينــة كــي تنتفــي هــذه املوانــع أوًال قبــل جتــرمي 

تمعــات  الفاعل املسلم، وللتأكيد حنن هنــا ال نتحــدث عــن الكــافر األصــلي، وال نتحــدث عــن ا

نتحــدث عــن جمتمعــات الصــنف الرابــع اجلاهليــة: الشــيوعية والوثنيــة واليهوديــة والنصــرانية.. إمنــا 

ا ال تقيم منهج اإلسالم، وال تتحاكم إىل شــرع هللا أمــا أفــراد هــذه  ا: "جمتمعات جاهلية" أل وكو

لشهادتني حىت تقوم عليه احلجة. تمعات فال نكفر املعني فيها والذي نطق   ا

 

                                                             
  ٣٢٦/ ٢٣) جمموع الفتاوى ١(
  ٢٤٤/ ٨) الدرر السنية ٢(
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 ة منهج اإلسالم كنظام اجتماعي حيتاج إىل تنظيم وإىل تشريع البد من وجود قبل التفكري يف إقام

أوًال فئة من الناس متثل الطليعة املؤمنة، رجال القاعــدة الصــلبة تقــرر عبوديتهــا الكاملــة  وحــده 

ال تتلقى عن أحد غري هللا.. وهذه الطليعة خلصت ضمائر أفرادها من العبودية لغري هللا اعتقــاًدا 

تمع املسلم الصحيح، ألن هذه الفئــة دورهــا أن تقــر عقيــدة وعباد ة وشريعة، وهذه هي قاعدة ا

ــع أن  تمــ ــرار هــــذا ا قــ ــلم اجلديــــد وذلــــك  تمــــع املســ (ال إلــــه إال هللا دمحم رســــول هللا) يف هــــذا ا

  احلاكمية  وحده ال شريك له..

تمع  رحم من خيرجحينها يتم ميالد جديد للمجتمع املسلم  اجلاهلي القدمي.. وحــني يقــوم ا

تمع فعًال، تكون له حياة واقعية فيحتاج إىل تنظيم وإىل تشريع لقــوم مستســلمني أصــًال للــنظم  هذا ا

تمع املسلم الصحيح، واليت ظهرت جلًيا يف خط املنهج احلركــي  والشرائع وهذه هي قاعدة إنشاء ا

واالستجابة لعقيدة (ال إله إال هللا دمحم رســول للقرآن، حيث جاءت سورة (البقرة) لتدعو لالستسالم 

هللا)، مث جـــاءت ســـورة (آل عمـــران) لتؤكـــد علـــى ضـــرورة قيـــام الطليعـــة املؤمنـــة الـــيت ختلـــص ضـــمائر 

ً و  ا وحتاكًمــا.. مث جــاءت ســورة (النســاء) بقاعــدة إزالــة اتباعــأفرادها من ربقة أي عبوديــة لغــري هللا إميــا

تمــع منهج اإلسالم لقواعد اجلاهلية  تمع ويف التقاليــد والــنظم، وتنشــئة ا ورواسبها يف نفوس أفراد ا

لعبودية  وحده، واحلاكمية  وحده..  املسلم اجلديد الطاهر النظيف الذي أقر 

ـــذه العقيـــدة مـــن ســـلطان يكفـــل هلـــم تنفيـــذ النظـــام والشـــرائع يف هـــذا  -  بقـــي أن يكـــون للمـــؤمنني 

تمع حىت يكون للنظام هيبته، ذن  ا ويكون للشريعة جــديتها وهــو مــا ســتتناوله ســورة (املائــدة) 

  هللا.

تمع من رواســبها... تطهــر  -  أما سورة (النساء) جاءت تزيل اجلاهلية ونظامها، وتطهر النفوس وا

ء واحلســد... تقــوي الــوازع الــداخلي وتــوقظ الضــمري وتنمــي  النفــوس مــن الشــح واحلــرص والــر

ر الظلــم االجتمــاعي علــى الضــعفاء مــن األيتــام التقوى لتقيم الرقابــة يف ال ضــمائر أوًال... تزيــل آ

 والنساء والذرية الضعيفة...
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ـــت رآيـــــة  ــة حتـ ـــة االجتماعيــ ـــة العدالــ ـــع رآيـ ـــدل هللا ويرفـ ــافلي يعــــدل بعــ ـــالم التكــ ـــنهج اإلســ ــيم املـ ــ وتق

 "اإلسالم"...

هانتهــا اجلاهليــة وحتارب الذين يتبعون الشهوات وتعزل الفاحشة وتصون كرامــة املــرأة بعــدما أ

  وجعلتها مادة لإلغراء والغواية والفتنة...

لبشرية كلهــا يف نظامهــا، ويف أخالقهــا،  هكذا جاءت سورة (النساء) مبنهج اإلسالم لرتتقي 

ا كلها إىل القمة السامقة اليت مل ترتفع إليها من قبل قط، واليت مل ترتفع إليها من بعــد إال يف  ويف حيا

  ظل اإلسالم.

 

إن اإلسالم ال يقبل أنصاف احللول مع اجلاهلية فإما إسالم وإما جاهلية.. فنظرة اإلســالم يف أن  - 

].. إمــا حكــم ٣٢احلق واحــد ال يتعــدد ﴿َفَمــاَذا بـَْعــَد اْحلَــقِّ ِإالَّ الضَّــَالُل فَــَأىنَّ ُتْصــَرُفوَن﴾[يونس: 

قيمـــه وتقاليـــده، وإمـــا مـــنهج هللا وإمـــا حكـــم اجلاهليـــة.. إمـــا مـــنهج اإلســـالم والتلقـــي مـــن نظمـــه و 

  اجلاهلية والتلقي من نظمها وقيمها وتقاليدها.. 

"وظيفــة اإلســالم إذن هــي إقصــاء اجلاهليــة مــن قيــادة البشــرية، وتــويل هــذه القيــادة علــى منهجــه  - 

ــذه القيــادة الرشــيدة اخلــري للبشــرية وذلــك  اخلاص املستقل املالمــح، األصــيل اخلصــائص.. يريــد 

وصانع هذا املنهج العليم احلكيم.. مل جيــيء اإلســالم إذن لريبــت علــى شــهوات بردها إىل خالقها 

ــة  م (اخلمــر وامليســر) وتقاليــدهم (وراث م (أكــل أمــوال اليتــامى) وعــادا النــاس املمثلــة يف تصــورا

لباطـــل).. بـــل جـــاء مـــنهج  املـــرأة كرًهـــا) وقـــيمهم (الســـفاح واملخادنـــة) ونظمهـــم (أكـــل األمـــوال 

ا كله إلغاء.. وينسخه نسًخا، ويقــيم احليــاة البشــرية علــى أسســه اخلالصــة تلــك اإلسالم ليلغي هذ

ِِْذِن  شجرة تطلعهــا حكمــة هللا، وهــذه شــجرة تطلعهــا أهــواء البشــر ﴿َواْلبَـلَــُد الطَّيِّــُب َخيْــُرُج نـََباتُــُه 

 ].٥٨رَبِِّه َوالَِّذي َخُبَث َال َخيُْرُج ِإالَّ َنِكًدا﴾[األعراف: 

خبثــت قــدميًا وخبثــت حــديًثا.. وحــني حتمــل الفئــة املؤمنــة هــذا املــنهج حتملــه يف عــزة وهــذه اجلاهليــة 

خــذ جــزء مــن مــنهج هللا،  ــذه املفاصــلة دون متييــع أو مســاومة أو تنــازالت... دون أن  وتســري بــه 
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هيلهــا  وجزء من املناهج البشــرية الــيت يزينهــا أعــداء الــدين.. البــد للفئــة املؤمنــة الــيت مت اصــطفاؤها و

أن تكــون صــرحية غايــة الصــراحة وتعلنهــا بوضــوح: هــذه اجلاهليــة الــيت أنــتم عليهــا جنــس وهللا يريــد أن 

يطهركم.. هذه األوضاع اليت أنتم فيها خبث، وهللا يريد أن يهديكم ويتــوب علــيكم ويطيــبكم.. هــذه 

 .)١(احلياة اليت أنتم فيها شقوة وبؤس ونكد، وهللا يريد أن خيفف عنكم ويرمحكم ويسعدكم"

  ــدة هــذه املفاصــلة كانــت يف احلفــاظ علــى مــنهج التوحيــد اخلــالص الصــايف مــن االخــتالط إن فائ

ا مفاصلة جعلت اإلسالم إسالًما، واجلاهلية جاهلية..   وااللتباس، إ

 

م يف مقدمـــة ســـورة (النســـاء) بشـــكل مت عـــرض بعـــض مظـــاهر اجلاهليـــة الـــيت أزاهلـــا مـــنهج اإلســـال - 

ــة  لعــرض التفصــيلي ملظــاهر تطهــري مــنهج اإلســالم للتقاليــد اجلاهلي ذن هللا  مــوجز، ونقــوم هنــا 

  وأوضاعها اليت وردت يف السورة.

 

تمــع املســلم اجلديــد بشــكل  عرضت سورة النساء أحكام وتشريعات منهج اإلســالم لبنــاء ا

يت نصـــوص هـــذه األحكـــام كمـــواد القـــانون اجلنـــائي متتاليـــة متفـــرق علـــى مـــدار الســـ ورة كلهـــا، فلـــم 

الرتتيب، ولكنها ُأَيت يف السورة جبزء منها احلكم يف موضع يف بداية السورة، مث بقية احلكــم يف موضــع 

نــه ســبحانه وتعــاىل  آخــر، ويقــول الشــيخ الشــعراوي رمحــه هللا عــن حكمــة ذلــك وهللا أعلــم مبــراده: "

يوضــح لنــا أن املــنهج اإلهلــي مــنهج واحــد متكامــل، وأنــه ينقلــك مــن شــيء إىل شــيء، وذلــك يريد أن 

حــىت تتعــرف علــى املــنهج ككــل، وأنــك إذا كنــت بصــدد شــيء فــال تظــن أن هــذا الشــيء مبفــرده هــو 

احلكم كامًال، ولكن هناك أشياء ستأيت استطراًدا تتداخل مع هذا الشيء الذي تبحث عن حكــم هللا 

هناك حكمة أخرى غري وحــدة املــنهج وتكاملــه هــي أن احلــق أراد أن جيعــل للعقــل مهمــة فيه، كما أنه 

                                                             
  )١٥٣: ١٥١معامل يف الطريق، سيد قطب، ص ( )١(
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خذ األحكام بعشق وحســن فهــم" . ﴿َأفَــَال يـَتَــَدبـَُّروَن )١(البحث واالستقصاء واالستنباط وذلك حىت 

َِّ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتَالفًا َكِثريًا  ].٨٢﴾[النساء: اْلُقْرَآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْريِ ا

) يف أول ســورة (النســاء) ١٢ومن أمثلة ذلك عرض املنهج ألحكام الكاللة يف املواريث يف اآلية ( 

) يف آخر السورة عرض أحكام الكاللة ملرياث ١٧٦املرياث ألخوة املتوىف من األم، ومث يف اآلية (

  األخوة األشقاء فيها للمتوىف.

) يف أول الســورة، مث يف اآليــة ٣الزوجــات يف اآليــة ( ومــن أمثلــة ذلــك عــرض املــنهج لتشــريع تعــدد 

حلث على العدل بني الزوجات يف حالة التعدد.١٢٩(  ) جاء 

) يف أول الســـورة، مث يف اآليـــة ٣ومـــن أمثلـــة ذلـــك حـــث املـــنهج للقســـط مـــع اليتيمـــات يف اآليـــة ( 

 ) جاء بتوجيهات يف الزواج من اليتيمات والقسط معهن.١٢٧(

  أخــرى مــن مظــاهر املــنهج اإلســالمي ومالحمــه متفرقــة علــى مــدار الســورة وهكــذا جــاءت أمثلــة

 لنعيش يف ظالهلا مع منهج متكامل ومتماسك ونقوم بتدبر أحكامه وحسن فهمها.

 الجاهليةلتقاليداإلسالممنهجتطهيرمظاهرتفصيلفإلي

   

ــع  ــ ـــ ــــ ــ أوًال: مـ

 تامىالي

  . حجرهم على أموال اليتامى.١

. إعطــــاءهم الــــرديء يف مقابــــل اجليــــد،  ٢

ــن  ــدهم الشــــاه الســــمينة مــ كاســــتبدال أحــ

ا الشاة املهزولة.  غنم اليتيم وجيعل مكا

 . أكلهم أموال اليتامى.٣

ــــا ٤ ــ ـــ ــ ـــة أن ينكحهـ ـــ ــــ . إذا أراد ويل اليتيمــ

عتبارهــا يتيمــة حتــت  فيظلمها يف مهرهــا، 

ــذه  ــى مــــنهج اإلســــالم عــــن ذلــــك كلــــه وحمــــى كــــل هــ ــ

  التقاليد وأزاهلا: 

ـــدفع ١ مـــر ب ـــَواَهلُْم﴾  ــاَمى َأْم تَـ ــاىل ﴿َوَآتُـــوا اْليـَ . قـــال تعـ

  أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا احلُُلم كاملة موفرة.

ى عــن تبــديل ٢ تَـَبدَُّلوا اْخلَِبيَث﴾ و . قال تعاىل ﴿َوَال تـَ

ـــي ــوال اليتــــيم وأراضـ ـــة أو أمــ خلبيثـ ـــيته الطيبــــة  ه أو ماشـ

 الرديئة أو احلرام من ممتلكات ويل اليتيم.

                                                             
  ٢٩٦: ٢٩٤) كتاب الفتاوى، للشيخ الشعراوي، ص١(
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 واليته مغلوبة.

ــن األزواج . كــــان٥ ـــات مــ ــون اليتيمـ وا مينعــ

ـــان  ــواهلن، وكـ ــركوهم يف أمــ ــية أن يشــ خشــ

ـــده اليتيمـــة  ــة تكـــون عن الرجـــل يف اجلاهليـ

ــك مل  ــل ذلــ فيلقــــي عليهــــا ثوبــــه، فــــإذا فعــ

ــًدا، فــإن كانــت  يقــدر أحــد أن يتزوجهــا أب

ــا تزوجهــا وأكــل ماهلــا، وإن   مجيلــة وهــو 

ــىت  ــًدا حـ ــا الرجـــال أبـ ــت دميمـــة منعهـ كانـ

 ورثها.متوت، فإذا ماتت 

ــى ٣ . قال تعاىل ﴿َوَال َُْكُلوا َأْمَواَهلُْم ِإَىل َأْمــَواِلُكْم﴾ و

 عن خلط أموال اليتامى مع مال الويل وأكل مجيعها.

قامــة الضــمري حارًســا والتقــوى رقيبًــا ٤ . مث قام املنهج 

يعات والتوجيهــات، قـــال تعـــاىل ﴿إِنَّـــُه  علــى هـــذه التشـــر 

َكاَن ُحوً َكِبريًا﴾ أي إن أفعالكم وتقاليــدكم كانــت إمثـًـا 

 كبريًا عظيًما.

لتعــدد يف الزوجــات ٥ ين ورخص  ح املنهج الر . مث أ

ــط اليتيمــــة  ـــاف أن يقســ ــريطة العــــدل بيــــنهن، إذا خـ شــ

ــُتْم َأالَّ تـُْقِســُطوا ِيف  ــاَمى  مهرهــا قــال تعــاىل ﴿َوِإْن ِخْف اْليَـَت

َع  َفاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمــَن النَِّســاِء َمثْـــَىن َوثُــَالَث َوُرَ

ْعـــِدُلوا فـََواِحـــَدًة َأْو َمـــا َمَلَكـــْت َأْميَـــاُنُكْم  فَـــِإْن ِخْفـــُتْم َأالَّ تـَ

ــدد جـــاءت  ــة التعـ ـــوا﴾ وكـــأن رخصـ ــَك َأْدَىن َأالَّ تـَُعوُل َذلِـ

ـــق اليتيمـــــات يف امل ـــد علـــــى حــ ــور أحــ ـــىت ال جيـــ ــور حــ ــ هـ

  فليعدل إىل غريها فقد وسع هللا عليه.

َلـــى  - النهـــي عـــن منـــع اليتيمـــات مـــن الـــزواج ﴿َوَمـــا يـُتـْ

ِيت َال تـُْؤتُــونـَُهنَّ  َعَلْيُكْم ِيف اْلِكَتاِب ِيف يـَتَــاَمى النَِّســاِء الــالَّ

ْنِكُحوُهنَّ﴾.   َما ُكِتَب َهلُنَّ َوتـَْرَغُبوَن َأْن تـَ

مبجــرد تبــني رشــدهم املسارعة بتسليم أمــوال اليتــامى  -

لُـــوا اْليَـتَـــاَمى َحـــىتَّ ِإَذا بـََلغُـــوا النَِّكـــاَح  لقولـــه تعـــاىل ﴿َوابـْتـَ

ُهْم ُرْشًدا فَاْدفـَُعوا ِإَلْيِهْم أَْمَواَهلُْم﴾   فَِإْن َآَنْسُتْم ِمنـْ
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 منهج اإلسالم وإزالته هلا تقاليد اجلاهلية وأوضاعها املظاهر

ـــا: أكــــل  نيًـ

ـــوال  ــ ــ ـــ ــــ األمــــ

  لباطل

  

 

كلــون األمــوال  كانوا تمع اجلاهلي  يف ا

ـــة  ـــ ـــــامالت الربويـ ـــل يف املعــ لباطــــ ــــنهم  ــ بيـ

 وانتشار القمار والرشاوى

طهــر اإلســالم كــل هــذه املعاملــة الباطلــة وقــام بتحرميهــا 

ـــَنُكْم  ـــ ــوا َأْمــــــَواَلُكْم بـَيـْ َُْكلُــــ ـــوا ال  ــــِذيَن َآَمُنـــ ـــا الَّــ ﴿َ أَيـَُّهـــ

ْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِجتَارَ  لُــوا ِ َراٍض ِمْنُكْم َوَال تـَْقتـُ ًة َعْن تـَ

ََّ َكاَن ِبُكْم رَِحيًما﴾ [النسا  ].٢٩ء:َأنـُْفَسُكْم ِإنَّ ا

لًثا: ظاهرة 

 اخلمر

تمــع  كانــت ظــاهرة متغلغلــة وعميقــة يف ا

 اجلاهلي

ين بســلطان هللا وخشــيته وعــاجل الفطــرة  أخذ املنهج الر

لَّــِذيَن َآَمُنــوا َال تـَْقَربُــوا برفــق حــىت حــرم اخلمــر ﴿َ أَيـَُّهــا ا

ـــا تـَُقولُـــــوَن﴾  ــوا َمــ ْعَلُمـــ ــىتَّ تـَ ـــَكاَرى َحـــ ـــــُتْم ُســ ــَالَة َوَأنـْ الصَّـــ

 ].٤٣[النساء: 

ــا:  ــــ ــ ــ ــ ـــ ــــ ــــ ــ رابًعـ

 النساء

ـــان ١ ــر، فكــ ـــرأة يف املهـــ ـــق املــ . هضـــــم حــ

ــه، وكـــان ويل  خـــذ وليهـــا صـــداقها لنفسـ

املــرأة يزوجهــا لرجــل مقابــل أن يتــزوج هــو 

ــا صــفقة   من هي يف والية هذا اآلخــر، كأ

  بيع بني الوليني.

ــــاؤه ٢ ــ ـــــنهم فأوليــ ـــل مـــ ــ ــات الرجـــ ـــ . إذا مـــ

ــــا  ــه، يرثو ــتهم يف امرأتـ حقيـ يســـتحوزون 

عنه كما يرثون املتاع واملرتوكات، إن شــاء 

ــى مــنهج اإلســالم عــن هــذه التقاليــد واألوضــاع وقــام 

  مبحوها وإزالتها:

ِِنَّ ِحنْلَــًة﴾ فــأعطى  . قال تعاىل ﴿َوَآُتوا النَِّســاءَ ١ َصــُدقَا

خــذه الــويل  خــذه لنفســها وال  الصــداق حًقــا للمــرأة 

ــة خالصـــة هلـــا عـــن طيـــب  فريضـــة هلـــا، يؤديـــه الـــزوج هبـ

  نفس.

ـــلُّ َلُكـــْم َأْن ٢ . قـــال تعـــاىل ﴿َ َأيـَُّهـــا الَّـــِذيَن َآَمنُـــوا ال حيَِ

ـــْذَهبُ  ــاَء َكْرًهـــا َوال تـَْعُضـــُلوُهنَّ ِلَت ـــا َترِثُـــوا النَِّسـ ـــبَـْعِض َم وا ِب
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ــاءوا عضـــــلوها  ـــا، وإن شـــ بعضـــــهم تزوجهــ

ــىت  ــزويج حــ ــ ــت دون ت ــكوها يف البيــ وأمســ

  تفتدي نفسها منه مبال أو متوت فريثها.

ئهــم . كان األبنــاء ينكحــ٣ ون مــا نكــح آ

من النساء وكــان ســبًبا مــن أســباب عضــل 

، حــىت يكــرب الصــيب فيتــزوج  ً النســاء أحيــا

  امرأة أبيه.

ــن ٤ ــان زواج املــــرأة عنــــدهم عبــــارة عــ . كــ

ــل  ــل الرجـــ ـــاء: فريســـ ـــــة وبغــ ــفاح وخمادن ــ سـ

ــا  ــه، ويعتزهلــ ــريه تستبضــــع منــ امرأتــــه إىل غــ

زوجهـــا وال ميســـها حـــىت يتبـــني محلهـــا مـــن 

ــة الولــد!، ذلــك الرجــل، رغبــة م نــه يف جناب

ـــرة  ــا دون العشــــ ــــ ــنهم م ــ ـــرهط مـــ ـــان الـــ وكـــ

ـــيبها،  ــ ــــم يصـ ــرأة كلهــ ـــــى املــــ ــدخلون علـ ــ ــ ي

ــا  ونكاًحـــا آخـــر كانـــت تنصـــب فيـــه البغـ

ت تكــون علًمــا فيجتمــع  ن را علــى أبــوا

ـــدخلون علــــى املــــرأة ال  ـــري فيـ النــــاس الكثـ

  متتنع ممن جاءها.

ـــاء ٥ ـــن النســ ــق مــ ـــانوا يطلقـــــون الرقيـــ . كــ

ـــائم للمما ــ ـــالق البهــ ـــــية، انطــــ ــة اجلنســ ــ رســـ

ن. جسامهن حلساب ساد   ليتكسنب 

َْتِــَني بَِفاِحَشــٍة ُمبَـيَِّنــٍة﴾، فحَّــرم مــنهج  ُتُمــوُهنَّ ِإالَّ َأْن  يـْ َآتـَ

اإلســـالم وراثـــة املـــرأة كمـــا تـــورث الســـلعة واملتـــاع، كمـــا 

ا.   حرم عضلها لإلضرار 

ـــَن ٣ ــْم ِمـ ــ ؤُُك َ ـــَح َآ ـــا َنَكـ ـــوا َمـ ْنِكُحـ ـــال تعــــاىل ﴿َوَال تـَ . قـ

ــْد َســلَ  َف ِإنَّــُه َكــاَن فَاِحَشــًة َوَمْقًتــا َوَســاَء النَِّســاِء ِإالَّ َمــا َق

َســـِبيًال﴾ فحـــرم مـــنهج اإلســـالم زواج األبنـــاء ممـــا نكـــح 

ـــة الشــــناعة،  ــه شــــنيًعا غايـ ؤهــــم أشــــد التحــــرمي وجعلــ آ

  وفاحشة وبغًضا سيًئا.

ــــة ٤ ــفاح واملخادنـ ــس الســـ ـــ ـــر دن ـــالم وطهــ ــاء اإلســ . جـــ

وانتشــل املــرأة مــن هــذا الســفح الــواطئ، فجعــل الــزواج 

واحــًدا يف صــورة نظيفــة عفيفــة إلحصــان الرجــل  نكاًحــا

وإحصان املــرأة وإحصــان لألســرة أي حفظهــا وصــيانتها 

ـــوا  تَـغُـ بـْ ـــْم َأْن تـَ ـــا َورَاَء َذِلُكـ ــــْم َمـ ــلَّ َلُك ــاىل ﴿َوُأِحــ ــ ـــال تع قـ

َر ُمَساِفِحَني﴾. َْمَواِلُكْم ُحمِْصِنَني َغيـْ ِ  

. جاء اإلسالم يطهرهم ويزكيهم حــىت يف دنيــا الرقيــق ٥

ل اجلاهليــة، قــال تعــاىل ﴿َوَمــْن َملْ َيْســَتِطْع ِمــْنُكْم مــن وحــ

َطْوًال َأْن يـَْنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمــْن َمــا َمَلَكــْت 

ــى اإلســــالم  ـــاِتُكُم اْلُمْؤِمنَــــاِت﴾، وارتقــ ــْن فـَتَـيَـ َأْميَــــاُنُكْم ِمــ

تمــع للرقيــق، فلــم يســمي الرقيقــات: جــواري  بنظــرة ا

ــــم ــا يســـ ـــاء إمنـــــ ـــاىل وال إمــــ ــــه تعــــ ــــاتكم" يف قولـــ يهن "فتيـــ

تَـيَــاِتُكُم اْلُمْؤِمَنــاِت﴾، ومل يســمي مــن هــن ملــك هلــن  ﴿فـَ
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ـــاء واألطفــــال، ٦ ـــون النسـ ـــانوا ال يورثـ . كـ

وكان معيار التوريث عندهم هــو الرجولــة، 

ألن الرجــال هــم الــذين يقــاتلون، وحيمــون 

ــــانوا  ـــ ـــل فكــ ــ ــ ــاء ال تقاتــ ــ ــ ــــم، والنســـ ـــ رهــ د

ــن  ـــر بـــ ـــال عمــ ـــرياث، قــ ن مـــــن املــ ـــو حيرمــ

د اخلطاب: "وهللا أن كنا يف اجلاهلية ال نع

ــا  ــ ـــزل هللا فــــيهن م ــىت أنـ ـــًرا، حــ ــاء أمـ للنســ

أنــزل، وقســم هلــن مــا قســم" وهــذه املقولــة 

ــــق  ـــلوبة احلــ ــت مســـ ــ ــرأة كانــ ــد أن املــــ ــ توكيــ

ـــا ال حتمـــل الســـيف وال  واإلرادة متاًمـــا أل

ر.  حتمي الد

ـــاىل  ـــ ــ ــه تعـ ـــ ـــًال" يف قولــــ ــ ــ ــــميهم "أهــ ــل يســـــ ــ ــ ن، بـــ ـــــاد ــ ســ

ـــاة  ــل مهـــــر الفتــ ـــنَّ﴾، ومل جيعـــ ِِْذِن َأْهِلِهــ ــاْنِكُحوُهنَّ  ﴿فَـــ

اجلارية لسيدها حيث القاعدة أن كســبها كلــه لســيدها، 

هـــو حـــق ارتباطهـــا برجـــل  وهـــذا املهـــر لـــيس كســـًبا إمنـــا

ـــن  ــن أن يكــ ــ ــــا يكـــــرمهن عـ ــورَُهنَّ﴾، كمـ ــَآُتوُهنَّ ُأُجـــ ﴿َفـــ

ــاح  ــو النكـ ــن املـــال، إمنـــا هـ ـــثمن مـ ــهن ب ئعـــات أعراضـ

ــَر ُمَســاِفَحاٍت َوَال ُمتَِّخــَذاِت  واإلحصان: ﴿ُحمَْصَناٍت َغيـْ

  َأْخَداٍن﴾.

. قضى اإلسالم علــى ُظالمــة مــن ُظالمــات اجلاهليــة ٦ 

هلا قروً طويلة، وفرض اإلســالم للنساء، عاشت أسرية 

ــا مفروًضــا خالًصــا هلــا ال  للمــرأة نصــيًبا مــن املــرياث حًق

منَّه فيــه ألحــد وال فضــل، قــال تعــاىل ﴿لِلّرَِجــاِل َنِصــيٌب 

ــَرَك  ــَداِن َواْألَقْـَربُــوَن َوِللنَِّســاِء َنِصــيٌب ِممَّــا تـَ ــَرَك اْلَواِل ِممَّــا تـَ

َقلَّ ِمْنُه َأْو َكثـَُر َنِصيًبا َمْفُروًضا﴾  اْلَواِلَداِن َواْألَقْـَرُبوَن ِممَّا

فكان هذا قلًبا كامًال لألوضاع السائدة، وتغيــريًا جــذرً 

ملألوفات األحقاب والقــرون.. وصــار للمــرأة نصــيب يف 

 املرياث بعد أن كانت هي نصيًبا من املرياث.
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  للنســاء؟ وكيــف  انلــبعض األذهــوهنــا يتبــادر ً عــدة تســاؤالت وهــي: ملــاذا أعطــى اإلســالم مــريا

يعترب نظام املواريث تكرميًا للنساء وهــو يفــرض للــذكر ضــعف األنثــى كمــا يف قولــه تعــاىل ﴿لِلــذََّكِر 

ْنيِ﴾؟ يـَ   ِمْثُل َحظِّ اْألُنـْثـَ

 جابة السؤال األول: ملاذا أعطى اإلسالم املرأة من املرياث؟ ذن هللا   ونبدأ 

حــىت يكــون هلــا مــال تنفــق منــه علــى نفســها إذا مل يـُــَتْح هلــا الــزواج، فصــان عرضــها مــن االخــتالط  .١

 لرجال حتت دعوى البحث عن العمل أو التعرض إلغراء األموال للوقوع يف الفاحشة.

إذا مــات زوجهــا ومل يــرتك هلــا مــا تقــوم بــه نفقتهــا، فيصــري مرياثهــا مــن قبيــل املــال االحتيــاطي هلــا  .٢

 ة.ولألسر 

ألن معيار املرياث كان يف اجلاهلية هو: القتال، فيعطي املرياث للرجال الذين قد تزهــق أرواحهــم  .٣

ر، واملرأة لــيس هلــا أيــة أدوار يف اجلاهليــة يف القتــال... بينمــا اإلســالم جعــل هلــا  لدفاعهم عن الد

، وحفظهن لغيبة أزوا اهدين ونذرهم  اهدين.دورًا هاًما يف اجلهاد وهو: تربية ا  جهن ا

ً مفروًضــا مــن تركــة  فاملرأة قد تكون فتنة لزوجها إلقعاده عن اجلهــاد، فــأقر اإلســالم هلــا مــريا

زوجها إن قُتل يف اجلهاد، فال ختشى فاقة مــن بعــده ومــن مث ال تكــن عائًقــا لــه أو فتنــة لــه عــن اخلــروج 

بــارات القتــال، وأمهلــت املــرأة لعــدم للقتال يف سبيل هللا، فكما كان املرياث مــن قبــل يف اجلاهليــة العت

وجـــود دور هلـــن يف القتـــال.. فجـــاء اإلســـالم وأعطـــى للمـــرأة دورًا إجيابيًـــا يف القتـــال وهـــو دفـــع الـــزوج 

واالبن للخروج يف سبيل هللا، وأقر هلا بذلك نصيًبا مفروًضا من الرتكة مل يكن هلا من قبــل.. هــذا وهللا 

 سبحانه وتعاىل أعلم.

ـــْنيِ﴾.. وعـــن ابـــن عبـــاس يف  يـَ ثـَ ُ ِيف َأْوَالدُِكـــْم ِللـــذََّكِر ِمثْـــُل َحـــظِّ اْألُنـْ َّ قولـــه تعـــاىل ﴿يُوِصـــيُكُم ا

ــاس أو  ــذكر واألنثــى واألبــوين، كرههــا الن ــه ملــا نزلــت الفــرائض الــيت فــرض هللا فيهــا للولــد ال وذلــك أن

الصغري، ولــيس مــن  بعضهم وقالوا: تعطى املرأة الربع أو الثمن، وتعطى االبنة النصف، ويعطى الغالم

ينســاه،  (ملسو هيلع هللا ىلص)هؤالء أحد يقاتل القــوم، وال حيــوز الغنيمــة؟! اســكتوا عــن هــذا احلــديث لعــل رســول هللا 

  أو نقول له فُيغري!



  - ٥٠٨  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

فقــالوا:  رســول هللا تعطــي اجلاريــة نصــف مــا تــرك أبوهــا، وليســت تركــب الفــرس، وال تقاتــل 

وكــانوا يفعلــون ذلــك يف اجلاهليــة،  -وليس يُغين شيًئا -ين شيًئاالقوم ويعطي الصيب املرياث، وليس يُغ

  وال يعطون املرياث إال ملن قاتل القوم، ويعطونه األكرب فاألكرب... رواه ابن أيب حامت، وابن جرير.

  وبذلك صارت فلسفة منهج اإلسالم يف املواريث: صيانة املرأة وعرضها، يكفل هلــا حقهــا، تتهيــأ

ــوق املستضــــعفني، لـــدورها هــــي وزوجهــــا و  ــون املــــنهج ويــــدافعون عــــن حقــ ــال: حيمـ ابنهــــا.. فالرجــ

  والنساء: يدفعن الرجال للجهاد، وحيفظن أعراضهن يف غيبتهن.

أمــا عــن إجابــة الســؤال الثــاين خبصــوص: أن املــرأة هلــا نصــف الرجــل، وبــذلك أيــن تكــرمي اإلســالم  - 

 هلا؟

  فنجيب عن هذا السؤال يف عدة نقاط وهي:

  أة حًقا يف املرياث، ومل يكن هلا شيء من ذلك يف اجلاهلية.قرر اإلسالم للمر  .١

قــدر اإلســالم هــذا احلــق بنصــف نصــيب الــذكر، طبًقــا لألعبــاء وااللتزامــات املاليــة منهمــا حســب  .٢

لغرم" وذلك كالتايل:  قاعدة "الغنم 

 فالرجل يتزوج امــرأة ويتكلــف إعالتهــا وإعالــة أبنائهــا منــه، ســواء وهــي معــه أو وهــي مطلقــة منــه ..

ــا رجــل قبــل الــزواج وبعــده ســواء.. وليســت  أما املرأة فإما أن تقوم بنفسها فقــط، وإمــا أن يقــوم 

 مكلفة نفقة للزوج وال لألبناء يف أي حال.

  ــا مــدخر جلــرب داء مهــر للزوجــة حًقــا هلــا، ويعتــرب هــذا املهــر ذمــة ماليــة خاصــة  الرجــل مكلــف 

 ة وإعداد السكن هلا.ضعفها كما أن الرجل مكلف بتأثيث البيت للمرأ

  إذن الرجــل لــه حــق املــرياث فقــط، واملــرأة هلــا حــق الصــداق، وحــق الســكن، وحــق النفقــة، وحــق

لتايل فالرجل مكلف على األقل بضعف أعباء املرأة يف التكوين العائلي ويف النظام  املرياث... و

ـــُل َحـــظِّ االجتمـــاعي اإلســـالمي ومـــن مث يظهـــر العـــدل يف التوزيـــع احلكـــيم يف قاعـــدة ﴿لِ  لـــذََّكِر ِمْث

ــا الرجــل عــن املــرأة ﴿الّرَِجــاُل قـَوَّاُمــوَن َعَلــى  ثـَيَـــْنيِ﴾ وذلــك لألعبــاء وااللتزامــات الــيت كلــف  اْألُنـْ

لغــرم.. ولــذلك نقــول  َُّ بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعــٍض َوِمبَــا أَنْـَفُقــوا ِمــْن َأْمــَواهلِِْم﴾ فــالغنم  النَِّساِء ِمبَا َفضََّل ا

 رجل من التبعات أثقل من نصيبه يف املرياث.أن نصيب ال



 
  - ٥٠٩  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

املفاجأة اليت قد تــذهل الكثــريين هــي أن حــاالت وراثــة املــرأة نصــف الرجــل: أربــع حــاالت فقــط،  .٣

) حــاالت تــرث ١٠) حالة ترث فيها املرأة مثــل الرجــل متاًمــا، وهنــاك (٣٠بينما هناك أكثر من (

لفــرض مقابــل (١٧أكثــر مــن (فيهــا املــرأة أكثــر مــن الرجــل، كمــا أن املــرأة تــرث يف  ) ٦) حالــة 

لفرض فقط، وهناك حاالت ترث فيها املرأة وال يرث نظريها من الرجال.  حاالت للرجل 

 حاالت حتصل املرأة نصف نصيب الرجل

املـــرأة ال حتصـــل علـــى نصـــف نصـــيب الرجـــل إال إذا كـــا متســـاويني يف الدرجـــة، والســـبب الـــذي  - 

  : حيصل به كل منهما إىل امليت، مثل

ثـَيَـْنيِ﴾[النســاء:   )أ  َُّ ِيف َأْوَالدُِكــْم لِلــذََّكِر ِمْثــُل َحــظِّ اْألُنـْ حالــة وجــود البنــت مــع االبــن  ﴿يُوِصــيُكُم ا

١١.[ 

ـــــظِّ   )ب  ـــُل َحــ ــ ـــذََّكِر ِمْثــ ــاًء َفِللــــ ــ ـــاًال َوِنَســـ ــ ـــَوًة رَِجــ ــــانُوا ِإْخــــ ـــت ﴿َوِإْن َكـــ ــع األخــــ ـــ ــــود األخ مــ ــــة وجـــ حالـــ

 ].١٧٦اْألُنْـثـَيَـْنيِ﴾[النساء: 

األب مع األم وال يوجد للمتوىف أوالد وال زوجة فألمه الثلث والبــاقي لــألب الثلثــان حالة وجود   )ج 

ِه الثـُُّلُث﴾[النساء:   ].١١﴿فَِإْن ملَْ َيُكْن لَُه َوَلٌد َوَورِثَُه أَبـََواُه َفِألُمِّ

حالة موت الزوج فالزوجة ترث الربــع إن مل يكــن هلــا ولــد، وإن كــان هلــا ولــد تــرث الــثمن، أمــا إذا   )د 

تت الزوجة فريث الزوج النصف إذا مل يكن هلا ولد، وإذا كان هلا ولد فريث الربع، لقوله تعــاىل ما

َرَك َأْزَواُجُكْم ِإْن َملْ َيُكْن َهلُنَّ َوَلٌد َفِإْن َكاَن َهلـُـنَّ َولَــٌد فـََلُكــُم الرُّبُــُع ِممَّــ ــرَْكَن ِمــْن ﴿َوَلُكْم ِنْصُف َما تـَ ا تـَ

َا َأْو َدْيٍن َوَهلُنَّ الرُّبُُع ِممَّا تـَرَْكُتْم ِإْن َملْ َيُكْن َلُكْم َوَلٌد فَــِإْن َكــاَن َلُكــْم َولَــٌد فـََلُهــنَّ بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصَني  ِ

َــا َأْو َديْــٍن َوِإْن َكــاَن رَُجــٌل يُــوَرُث َكَاللَــًة َأِو اْمــرَ  لَــُه َأٌخ َأٌة وَ الثُُّمُن ِممَّا تـَرَْكُتْم ِمْن بـَْعِد َوِصــيٍَّة ُتوُصــوَن ِ

ــَر ِمــْن َذلِــَك فَـُهــْم ُشــرََكاُء ِيف الثـُّلُــِث ِمــْن بـَْعــ ُهَما السُُّدُس فَــِإْن َكــانُوا َأْكثـَ ِد َأْو ُأْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ

َُّ َعِليٌم َحِليٌم﴾[النساء:  َِّ َوا َر ُمَضارٍّ َوِصيًَّة ِمَن ا َا َأْو َدْيٍن َغيـْ  ].١٢َوِصيٍَّة يُوَصى ِ

  

  

  



  - ٥١٠  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

 حاالت ترث املرأة فيها مثل الرجل

  :من أمثلة هذه احلاالت  

ـــُدُس﴾،  -  ُهَمـــا السُّ حالـــة مـــرياث األب مـــع األم عنـــد وجـــود ابـــن أو بنـــت َ﴿ِألَبـََويْـــِه ِلُكـــلِّ َواِحـــٍد ِمنـْ

ْو وكذلك مــرياث األخــوة أو األخــوات مــن جهــة ﴿َوِإْن َكــاَن رَُجــٌل يُــوَرُث َكَاللَــًة َأِو اْمــَرَأٌة َولَــُه َأٌخ أَ 

ُهَما السُُّدُس﴾.  ُأْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ

 حاالت تتفوق املرأة على الرجل يف املرياث

 :من أمثلة هذه احلاالت  

خذ السدس وهو أقل بكثري مما أخذت البنت (النصف) أو البنات (الثلثني) كما يف -   األب 

تَـْنيِ فـََلُهنَّ   َلَهــا النِّْصــُف َوِألَبـََويْــِه قوله تعاىل ﴿فَِإْن ُكنَّ ِنَساًء فـَْوَق اثْـنـَ ــَرَك َوِإْن َكانَــْت َواِحــَدًة فـَ ثـُُلَثا َما تـَ

َرَك ِإْن َكاَن لَُه َوَلٌد﴾[النساء:  ُهَما السُُّدُس ِممَّا تـَ  ].١١ِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ

وقد تتفوق املرأة على الرجل يف املرياث إذا كانت يف درجة متقدمة كالبنت مع األخوة األشــقاء،   - 

 ب والبنت مع األعمام.كاأل

إذن قاعدة (الذكر مثل حظ األنثيني) ليست هي األصل لكــل ذكــر وأنثــى يرثــون مــن امليــت 

مليت.  إمنا العربة بصلة الذكر واألنثى 

  ،لفــرض وهــو النســب الــواردة يف القــرآن للتوضيح: توزيــع املواريــث علــى طــريقتني مهــا: املــرياث 

لتعصــيب وهــو البــاقي بعــد ت وزيــع املــرياث املفــروض نســبته. واحلقيقــة أن أكــرب فــروض واملــرياث 

  املرياث يف القرآن الكرمي تعطى للنساء أكثر من الرجال، فالفروض املقدرة شرًعا ستة وهي:

 . الثلث٣ . النصف٢ . الثلثان١

 . السدس٦ . الثمن٥ . الربع٤

 

 



 
  - ٥١١  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

 حاالت وهي:٤( ونسبة (الثلثان) ال حيصل عليها رجل فهي نسبة خمصصة للنساء فقط يف ( 

 إذا مل يوجد عاصب ابن البنتان فأكثر ١

إذا مل يوجد الفرع الــوارث للميــت األقــرب منهمــا أو  بنتا االبن فأكثر ٢

 منهن أو ذكر يعصبهما أو يعصبهن

ــت  األختان الشقيقتان فأكثر ٣ ــب وعـــدم الفــــرع الــــوارث للميــ ــدم العاصــ ــد عــ عنـ

ــــبهما أو  ــر يعصـــ ــ ـــــنهن أو ذكـــ ـــا أو مــ ــ ـــرب منهمــ األقــــ

 عصبهني

 عند عدم العاصب وعدم األخت الشقيقة. األختان ألب فأكثر ٤

  ،نسبة (النصف) يف املرياث ال حيصل عليها مــن الرجــال إال الــزوج عنــد عــدم وجــود ورثــة آخــرين

 بينما حيصل عليها (أربع) نساء:

 إن كانت واحدة ومل يوجد من يعصبها. البنت الصلبية ١

ــــت واحـــــدة ومل بنت االبن ٢ ــبها أو فـــــرع إذا كان ـــن يعصـــ  يوجـــــد مـ

 وارث للميت مطلًقا أقرب منها.

إن كانـــت واحـــدة عنـــد عـــدم العاصـــب وعـــدم الفـــرع  األخت الشقيقة ٣

 الوارث مطلًقا واألصل الوارث.

إن كانـــت واحـــدة عنـــد عـــدم العاصـــب وعـــدم الفـــرع  األخت ألب ٤

 الوارث مطلًقا، واألصل الوارث الذكر.

 رع وارث مطلًقا.إذا مل يكن للزوجة ف الزوج ٥



  - ٥١٢  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

  ت الـــثالث الـــيت وردت يف ســـورة النســـاء، واختصـــت بتحديـــد النســـبة املفروضـــة لنظــر يف اآل و

للمواريث، جند أن الفــرائض حــددت نصــيب النســاء كابنــة وأم وأخــت قبــل نصــيب الرجــال، ومــا 

 تبقى وفًقا لقاعدة للذكر مثل حظ األنثيني.

 ين املــرأة مبــا ال يوجــد لــه مثيــل يف القــدمي وال يف احلــديث كمــا رأينــا يف  وهكــذا أنصــف املــنهج الــر

منوذج املواريث واليت فرض نصــيبها هللا عــز وجــل بنفســه الكرميــة، ومل يــدع هــذه الفــرائض لنــيب أو 

ـــا َحِكيًما﴾[النســــاء:  ــاَن َعِليًم ََّ َكـ َِّ ِإنَّ ا ــًة ِمـــَن ا ــال تعـــاىل ﴿َفرِيَضـ ــد مـــن خلقـــه، قـ ]، ١١ألحـ

 َِّ ُ َعِلــيٌم َحِليٌم﴾[النســاء: ﴿َوِصــيًَّة ِمــَن ا َّ ].. وهكــذا الــذي يقســم هــو الــذي يشــرع هــو ١٢ َوا

ة إمنا هي املصلحة املبنية علــى العلــم  الذي يفرض وهو الذي خلق، ليست املسألة هوى أو حما

﴾ ويرتتب على طاعة هللا ورســوله وتنفيــذ حــدوده: اجلنــة واخللــود فيهــ َِّ ا واحلكمة ﴿تِْلَك ُحُدوُد ا

أو والعذاب املهني واخللود فيه... فاملسألة مسألة الدين.. ومسألة الشريعة.. مسألة املــنهج وإمــا 

 .. وإما عصيان واحنراف.اتباعطاعة و 

  وهكـــذا جـــاء مـــنهج اإلســـالم ليطهـــر األرض مـــن منـــاهج اجلاهليـــة، جـــاء ينســـخ تقاليـــدها ويزيـــل

ــم إىل القمــة قواعدها ويبطل أوضاعها السائدة.. جاء ينتشــل النــاس مــن  الســفح اهلــابط لريتقــي 

ين ليــدين النــاس فيــه   السامقة.. جاء يقيم جمتمًعا جديًدا صــاحلًا طــاهًرا.. جــاء هــذا املــنهج الــر

 وحده، وتقوم عليه سلطة تنفذه بقوة السلطان يف حياة الناس.

 

 يت للتنظــري بــه يف الكتــب واألحبــاث أو مــنهج اإلســالم مــنهج للحيــاة.. مــن هج واقعــي عملــي، مل 

  يظل حبيس األدراج أو يوضع شكلًيا يف دساتري وضعية وال يقام يف حياة الناس.

  ولكــي تقـــوم حيـــاة النـــاس العمليـــة علـــى مـــنهج اإلســـالم البـــد للمـــنهج مـــن ســـلطة تنفـــذه وتقيمـــه

ين نظــام تــدين النــاس فيــه  وحــده، وحتميــه، والــدين ال يقــوم بــدون دولــة وبــدون ســلطة.. فالــد

تمـــع تقاليـــده وتصـــوراته وقيمـــه ومبادئـــه وقوانينـــه  ولتكـــون الدينونـــة  وحـــده، البـــد أن يتلقـــى ا

 وتشريعاته من شريعة هللا عز وجل.



 
  - ٥١٣  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

  م وتربية القرآن والرســول  (ملسو هيلع هللا ىلص)وهذا ما أدركه صحابة الرسول . فبمجــرد وفــاة هلــم. (ملسو هيلع هللا ىلص)بفطر

ــول  يب بكــــر  (ملسو هيلع هللا ىلص)الرســ ــم: "أيهــــا  فــــإذا  ــول هلــ ــين ســــاعدة جيمــــع املســــلمني ويقــ يف ســــقيفة بــ

 يقــول: "إن هللا ليــزع املسلمون البد هلذا األمر من قائم يقــوم عليــه"، وكــان عثمــان بــن عفــان 

 لقرآن". علسلطان ما ال يز 

 ــا ومــن املعلــوم أنــه ال أحــد يســتجيب لعق يــدة ضــائعة لــيس وراءهــا ســلطة حتميهــا، وتنفــذ توجيها

لتأديب والعقوبة.. وهكذا دور السلطة هو  خذ اخلارجني املتبجحني  خالفة وشرائعها.. سلطة 

 النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا.

 ،تمع املسلم اجلديد، وتثبيــت دعائمــه يت  وبعد عرض سورة (النساء) ملنهج اإلسالم يف إقامة ا

ــا حلمايــة  سورة (املائدة) بعــدها لتــدعو الفئــة املؤمنــة لتحكــيم هــذا املــنهج، والوفــاء بعهــدها مــع ر

ذن هللا  تمعــات ويف حيــاة النــاس، وهــو مــا ســنتناوله يف عرضــها  ين وإقامتــه يف ا هذا املنهج الر

طواتــه وتسلســله حــىت وتوفيقه يف عرض سورة (املائدة).. مث يسري بنا املنهج احلركــي للقــرآن يف خ

لوصول إىل سورة (النور). تمع املسلم   تقام الدولة املسلمة وتثبت دعائم ا

  تمــع، نســتعرض اآلن مظــاهر ين لرواسب اجلاهليــة يف ا وبعد استعراض مظاهر تطهري املنهج الر

ين لرواســـب اجلاهليـــة يف النفـــوس والـــيت تعتـــرب املعركـــة األساســـية األ وىل هلـــذا تطهـــري املـــنهج الـــر

تمع بعون هللا وتوفيقه. ذن هللا.. تنجح يف تطهريها يف ا ين، واليت يف حالة جناحها   املنهج الر

 مقصد: تزكية النفس

  الضرورة املاسة لتطهري النفس من رواسب اجلاهلية

  ً ــــَدْيِن ِإْحَســــا ْلَواِل ًئا َوِ ـــيـْ ــــِه َشـ ـــرُِكوا ِب ََّ َوال ُتْشـ ــُدوا ا ــال تعــــاىل ﴿َواْعبُــ ـــاَمى قــ ــــْرَىب َواْليَـتَـ ـــِذي اْلُق  َوبِـ

ــِبيِل َوَمــا َمَلَكــْت َأْميَــ ْجلَْنِب َواْبِن السَّ ِ اُنُكْم َواْلَمَساِكِني َواْجلَاِر ِذي اْلُقْرَىب َواْجلَاِر اْجلُُنِب َوالصَّاِحِب 

ََّ َال حيُِبُّ َمْن َكاَن ُخمَْتاًال َفُخورًا ( ْلُبْخــِل َوَيْكُتُمــوَن َمــا ) الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن وَ ٣٦ِإنَّ ا ِ َُْمــُروَن النَّــاَس 

ً ُمِهيًنا ( َ ِلْلَكاِفرِيَن َعَذا َُّ ِمْن َفْضِلِه َوَأْعَتْد ُهُم ا َ َء النَّــاِس َوَال ٣٧َآ ) َوالَِّذيَن يـُْنِفُقــوَن َأْمــَواَهلُْم ِرَ

ْليَـــْوِم اْآلَِخــِر َوَمــْن يَ  ِ َِّ َوَال  ِ ــْيطَاُن لَــُه َقرِيًنــا َفَســاَء َقرِيًنا﴾[النســاء: يـُْؤِمنُــوَن  ]. ٣٨-٣٦ُكــِن الشَّ

ـــا  ا وحظوظهـ ــهوا ـــن شــ ـــا مـ ــوس وتطهريهـ ــة النفــ ـــورة النســــاء يف املقــــام األول تزكيــ ـــتهدف   سـ تسـ



  - ٥١٤  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

ــب والغــــرور والبخــــل  ت الســــابقة: االختيــــال والتكــــرب والعجــ ــر منــــه يف اآل ــيت ذكــ وأهوائهــــا، والــ

ء. وهــذه احلظــوظ جــزء كبــري  جبلــي وفطــري يف النفــوس البشــرية، قــال تعــاىل ﴿َوُأْحِضــَرِت والــر

] أي أن الشــح وهــو البخــل مــع احلــرص حاضــر دائًمــا وقــائم يف ١٢٨اْألَنـُْفُس الشُّحَّ﴾[النساء: 

النفوس، وكي ندرك ضرورة تطهري النفس من األمراض، على حقيقة النفس هي جممــع الشــهوات 

 كــذلك لتكــون مبثابــة االختبــار الــذي خيوضــه العبــد يف والغرائــز داخــل اإلنســان، ولقــد جعلهــا هللا

  الدنيا.

ــا ال تســتطيع ذلــك مبفردهــا؛ فهــي  ا مــن كــل أعمــال صــاحبها، وأل فالنفس حتب دوًما حتصيل شــهوا

تُِلحُّ علــى القلــب حــىت يســتجيَب هلــا، ولــو مل ينتبــه املــرء إىل خطــورة مــا تــدعوه إليــه نفســه، وســار وراء 

بًعـــا لـــذلك يتســـلل إىل املشـــاعر ويســـتحوذ عليهـــا، ومـــن مث هواهـــا فـــإن هـــذا اهلـــوى  يصـــبح القلـــب 

مــر بــه هــواه، وإن ســكت فلــه، إن ضــحك أو غضــب أو بكــى أو اهلــوى، .. إن تكلــم بلســانه فيمــا 

 فرح أو امشأز.. فإلرضاء نفسه وهواها.

ينــدمج هــوى وكلمــا تنــامى اهلــوى يف املشــاعر زادت التبعيــة الــيت تصــل لدرجــة االنــدماج النفســي، أي 

النفس يف مشاعر القلب، ويندس فيه، وتصبح وظيفة املشاعر هي التعبري عن هــذا اهلــوى، ممــا يــؤدي 

لفــارق بــني قلبــه  إىل سيطرة النفس على القلب يف املواضع اليت حيدث فيها اندماج، فال يشعر املــرء 

لشهوة اخلفية.وبني نفسه، وال يشعر مبقاومة داخلية قبل فعل املعصية وخباصة فيما يتعل   ق 

  ــَر ِإَىل فهو حني يتحــدث عــن نفســه أمــام اآلخــرين مبــا يزكيهــا ال يشــعر أنــه يرتكــب أي خطــأ﴿َأَملْ تـَ

]. وكذلك عند عنــاده وإصــراره علــى موقفــه الباطــل، وعنــد ٤٩الَِّذيَن يـُزَكُّوَن َأنـُْفَسُهْم﴾[النساء: 

ََّ َال حيُِــبُّ َمــْن َكــاَن ُخمَْتــاًال تفــاخره بنســبه وتباهيــه مبســكنه ومقتنياتــه ومركبتــه أي ميــدحو  ا ﴿ِإنَّ ا

]... ال يشعر بذلك ألنه مأســور، وإذا ُعوتــب علــى هــذا متــادى يف الــدفاع ٣٦َفُخورًا﴾[النساء: 

َا َحنُْن ُمْصــِلُحوَن ( ) َأال ١١عن نفسه وتربير أفعاله: ﴿َوِإَذا ِقيَل َهلُْم ال تـُْفِسُدوا ِيف اَألْرِض َقاُلوا ِإمنَّ

 ].١٢-١١ِإنـَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن ال َيْشُعُروَن﴾[البقرة: 

  

  



 
  - ٥١٥  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

 

لو أن رجًال له ولٌد وحيٌد، وكان ُحيب ولده حًبا شديًدا، لدرجــة أنــه ال يــرفض لــه طلبًــا، حــىت 

  لو أيقظه يف ساعات الليل األخرية لكي يشرتي له حلوى.. فماذا تقول عنه؟

أي أنه بتدليله املفرط البنه ُيسيء إليه مــن حيــث يظــن أنــه حيســن، وأنــه بــذلك أال توافقين الر 

  خيسر ابنه؟!

ها يف الــــدنيا  ــه خلســــر ــا تطلبــ ــل مــ ــا، وقمنــــا بتنفيــــذ كــ ــر وراء هواهــ كــــذلك أنفســــنا، لــــو ســ

  واآلخرة.. ملاذا؟!

ي طاعــٍة أو تــرك أي معصــيٍة ألن أنفســنا تكــره ذلــك، أي أننــا  لــن ألننــا لــن نســتطيع القيــام 

نستطيع االستقامة على أمر هللا إال إذا جاهد أنفسنا وسيطر عليها، وإن مل نفعل فستســيطر علينــا 

  ].١٢وتبعد عن طريق هللا: ﴿الَِّذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم فـَُهْم َال يـُْؤِمُنوَن﴾[األنعام: 

ــدينا، وينبغــي أن نتعامــل معهــا كمــا أمــر صــاحب األم انــة، وعنــدما ال .. إن نفوســنا أمانــة ل

نفعل ذلك، ونســري وراء هواهــا، فإننــا نظلمهــا أميــا ظلــم.. نظلمهــا بوضــعها يف غــري موضــعها، نظلمهــا 

  حني نتبع هواها وقد أمر صاحبها أال نفعل ذلك.

هواهـــا، ومـــن مث  اتبـــاعإن الوقـــوع يف أي معصـــية هـــو يف احلقيقـــة ظلـــم للـــنفس، ألنـــه يعكـــس 

ألمانة اليت اُئُتِمنَ  ا عليها، لــذلك كــان اجلــواب الصــادق آلدم وحــواء عليهمــا الســالم عنــدما اإلخالل 

  ].٢٣ُسئال عن سبب أكلهما من الشجرة: ﴿قَاَال رَبـََّنا َظَلْمَنا أَنـُْفَسَنا﴾[البقرة: 

 

قــوس اخلطــر، وُيشــعر بضــرورة تزكيــة  لعــل مــا قيــل يف الصــفحات الســابقة يــدُق لنــا مجيًعــا 

   املشاعر من هواها..أنفسنا وتطهري

  إن املعركــة األساســية والكــربى للمــرء هــي معركتــه مــع نفســه، فــإن انتصــر عليهــا كــان علــي غريهــا

ذن هللا..   أقدر 



  - ٥١٦  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

 

ــدف إىل  التزكية هي التطهــري والنمــاء... "تطهــري القلــب مــن أهــواء الــنفس"... لــذلك فهــي 

  مها.السيطرة على النفس وعدم الضعف واهلزمية أما

دف التزكية إىل تطهري القلب من أسر اهلوى وســطوة الــنفس، وعودتــه إىل الصــحة والفطــرة 

  احلنيفية...

ــة احلقــة  عــز وجــل مــن ذل وانكســار وخضــوع  ــة إىل التحقــق مبعــاين العبودي ــدف التزكي و

م به، وهذا يستدعي السيطرة على النفس وإخراج هواها من القلب.   وافتقار وتعلق 

م أهــداف التزكيــة حتقيــق التوحيــد احلقيقــي والكامــل  عــز وجــل، والبعــد التــام عــن الشــرك ومــن أهــ

ًئا﴾[النســاء:  ََّ َوال ُتْشــرُِكوا بِــِه َشيـْ ــي واخلفــي.. األكــرب واألصــغر﴿َواْعُبُدوا ا ]، مــع التحقـــق ٣٦اجلل

َك نـَْعبُــ َّ َك َنْســَتِعُني﴾ ومــع مبعاين اإلخالص له سبحانه.. إخالص العبادة وإخالص االستعانة ﴿ِإ َّ ُد َوِإ

  املمارسة الصحيحة للتوكل التام والدائم عليه سبحانه، واالعتصام به، وتفويض األمر إليه...

ــدف التزكيــة إىل متكــني املــرء مــن إقامــة الصــالة علــى حقيقتهــا وذلــك حــني يطهــر قلبــه، ويتصــف  و

م ومطلق لربه، ذل وانكسار له ــذا القلــب إىل هيئــة الصــالة، بصفات العبودية من افتقار  ، ليدخل 

لــرب.. هــذا االتصــال ال ميكــن للمــرء حتقيقــه بصــورة  ــد  لســماء.. اتصــال العب فيتصــل مــن خالهلــا 

َلَح َمْن تـَزَكَّى ( -١٤اْسَم رَبِِّه َفَصــلَّى﴾[األعلى:) َوذََكَر ١٤صحيحة إال من خالل التزكية.. ﴿َقْد َأفـْ

، فإن التزكية هي الع١٥ نًيــا ذا قلــب ســليم، ].  ملية التطهريية الالزمة للقلب كي يكون عابــًدا ر

لــذلك فــإن القاعــدة الرتبويــة األساســية للمســلم ينبغــي أن تشــمل كيفيــة حتقيــق معــاين الصــالة والزكــاة، 

نيــة والتزكيــة حبــدها األدىن ينبغــي أن يكــون  وال ينبغي جتاوز تلك حتت أي دعوى، مبعىن أن حتقيق الر

ألعمال، حــىت يــنجح بعــد ذلــك يف أدائهــا علــى الوجــه أساس امل رحلة التكوينية للمسلم قبل تكليفه 

ــَر ِإَىل الَّــِذيَن ِقيــَل َهلـُـْم ُكفُّــوا أَيْــِدَيُكْم َوَأِقيُمــوا الصَّــَالَة َوَآتُــو  مــل قولــه تعــاىل: ﴿َأَملْ تـَ ا الــذي يرضــي ربــه، 

َِّ َأْو َأَشــدَّ َخْشــَيًة َوقَــاُلوا رَبـََّنــا الزََّكاَة فـََلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل  ُهْم َخيَْشْوَن النَّــاَس َكَخْشــَيِة ا ِإَذا َفرِيٌق ِمنـْ



 
  - ٥١٧  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

َيا َقِليــٌل َواْآلَِخــَرُة خَ  َنا اْلِقَتاَل َلْوَال َأخَّْرتـََنا ِإَىل َأَجٍل َقرِيــٍب قُــْل َمتَــاُع الــدُّنـْ ْبَت َعَليـْ ــٌر ِلَمــِن اتـََّقــى َوَال ِملَ َكتـَ يـْ

  ].٧٧ْظَلُموَن َفِتيًال﴾[النساء: تُ 

س قيــل هلــم: علــيكم أنفســكم.. قومــوا بتزكيتهــا.. أقيمــوا الصــالة  ــا نبــأ أ فاآليــة تقــص علين

ــه دون  ــهم إليــ ــت أنفســ قــ ــائل اجلهــــاد وأمهيتــــه  ــق فضــ وكفـــوا أيــــديكم عــــن القتــــال، لكــــنهم حتــــت بريــ

مَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقتَــاُل ِإَذا َفرِيــٌق استكمال مرحلة الغرس والتكوين األوىل، فماذا كانت النتيجة؟ ﴿فـَلَ 

َِّ َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة﴾[النســاء:  ُهْم َخيَْشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة ا ] انكشــف مســتواهم احلقيقــي، وظهــر ٧٧ِمنـْ

َنا اْلِقَتاَل َلْوَال  ْبَت َعَليـْ لدنيا ﴿َوقَاُلوا رَبـََّنا ِملَ َكتـَ م  م وتعلق قلو َنا ِإَىل َأَجٍل َقرِيٍب ُقْل ضعف إميا َأخَّْرتـَ

َيا َقِليٌل﴾[النساء:  ]، لذلك منهج اإلسالم أراد تطهري النفوس مــن احلــرص علــى الــدنيا ٧٧َمَتاُع الدُّنـْ

  والتثاقل إليها الذي مينع من اهلجرة يف سبيل هللا ومن اجلهاد يف سبيله.

 

 

 َكاَن ِبُكْم رَِحيًما﴾[النساء: قال تعا ََّ   ].٢٩ىل ﴿ِإنَّ ا

  للتعــرف علــى اســم هللا (الــرحيم) البــد أن نعلــم أن الــرحيم اســم مشــتق مــن الرمحــة، يقــول د. دمحم

راتــب النابلســي: "والرمحــة تقتضــي مرحــوم وراحــم، واملخلــوق هــو املرحــوم ألنــه ضــعيف وعــاجز 

للرمحــة ألنــه عبــد والــرب هــو الــراحم وحنــن حنتــاج إىل  وفقــري وقيامــه لــيس بذاتــه فهــو دوًمــا حيتــاج

  رمحته "اللهم ارمحنا فإنك بنا راحم وال تعذبنا فأنت علينا قادر".

  من لوازم الرحيم أنه يريد أن يرمحك فقد يريد عبد أن يوقع بك األذى ولكن جيعل هللا عز وجــل

علــى رمحتــك فقــد يريــد عبــد  اً إرادة العبــد اخلبيثــة يف صــاحلك، ومــن لــوازم الــرحيم أن يكــون قــادر 

قضاء حاجتك وال يستطيع أن يقضيها لذلك فا هو الرحيم حًقا ألنه يريــد رمحــة عبــاده ويفعــل 

ــــاُن  ـــَق اِإلْنَسـ ــ ــــْنُكْم َوُخِل ـــَف َعـ َُّ َأْن ُخيَفِّــ ــــُد ا ــــك ﴿يُرِيـ ـــى ذلـ ــ ــدر عل ــ ــه يقـ ــــم ألنـــ ـــا معهـ ـــــك دوًمــ ذل

 ].٢٨َضِعيًفا﴾[النساء: 



  - ٥١٨  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

 نَــاُه َوالَّــِذيَن َمَعــُه  وعباده حيتاجون دوًما لرمحته سبحانه وتعاىل فنجاة عباده يف الدنيا برمحته ﴿فََأْجنَيـْ

َنا لَــُه َفَكَشــْفَنا َمــا ٧٢ِبَرْمحٍَة ِمنَّا﴾[األعراف:  ]. وكشف الضر رمحة منه سبحانه وتعاىل ﴿َفاْسَتَجبـْ

َناُه َأْهَلُه َوِمثْـَلُهْم َمَعُهْم َرْمحًَة ِمنْ  يـْ َ َوِذْكــَرى ِلْلَعابِــِديَن﴾[األنبياء:  ِبِه ِمْن ُضرٍّ َوَآتـَ ]، ﴿َمــا ٨٤ِعْنــِد

َُّ ِللنَّاِس ِمْن َرْمحٍَة﴾[فاطر:   ].٢يـَْفَتِح ا

 

كــل ألــذ الطعــام، ويســكن يف بيــت مــريح، فهــذه رمحــة عامــة يناهلــا   حليــاة  قد يستمتع العبد 

نيا مــن حيــب ومــن ال حيــب فقــد أعطــى قــارون املــال وهــو ال كــل النــاس، ألن هللا عــز وجــل يعطــي الــد

حيبــه، ولكــن الرمحــة اخلاصــة أن يتجلــى هللا عــز وجــل علــى قلبــك فــيمأل قلبــك بنــور يقربــك بــه إليــه، 

  وهذه رمحة خاصة ال يناهلا إال املستحق.

ــور يقذفــه هللا يف قلــب مــن يشــاء مــن عبــاده فــريى بــه اخلــري خــريًا  فهنــاك اجتبــاء وتقريــب ون

اهــدة وبــذل املــال ورمحــة اليتــيم والزوجــة ومعاونــة وا لطاعــة وا لشــر شــًرا، فالرمحــة اخلاصــة مشــروطة 

جتبــاء مــن هللا عــز  ت اخلاصــة الــيت مل يناهلــا إال املســتحقني  ملستضعفني.. ومــن القــر األرملة والرفق 

َُّ ِإبْـــَراِهيمَ  وجل ما ورد يف سورة النساء عن إبــراهيم  َــَذ ا ]، وعــن ١٢٥َخِليًال﴾[النســاء:  ﴿َواختَّ

َُّ ُموَسى َتْكِليًما﴾[النساء:  موسى    ].١٦٤﴿وََكلََّم ا

 

  ملـــريض ليـــتم شـــفاءه فالعمليـــة ــدة امللتهبـــة رمحـــة  ملشـــرط ليستأصـــل الزائـ الطبيـــب يفـــتح اللحـــم 

طنها  هااجلراحية هذه ظاهر  فيه الرمحة، لذلك يف احلــديث القدســي "أهــل فيه قسوة ودماء ولكن 

بــوا إيل فــأ  ديت، أهــل معصــييت ال أقــنطهم مــن رمحــيت إن  ذكري أهل موديت، أهل شكري أهل ز

ملصـــائب ألطهـــرهم مـــن الـــذنوب واملعايـــب، احلســـنة  حبيـــبهم وإن مل يتوبـــوا فـــأ طبيـــبهم أبتلـــيهم 

  .)١(وأ أرحم بعبدي من األم بولدها" عندي بعشرة أمثاهلا وأزيد، والسيئة مبثلها وأعفوا

                                                             
  ٤٣٩٢) ذكره ابن القيم، ضعفه األلباين رقم ١(



 
  - ٥١٩  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

  :َكـــاَن ِبُكـــْم رَِحيًما﴾[النســـاء ََّ ]. إن هللا عـــز وجـــل كمـــا قـــال عـــن نفســـه ٢٩وهـــذا معـــىن ﴿ِإنَّ ا

لــبالء ١٢الكرميــة ﴿َكَتــَب َعَلــى نـَْفِســِه الرَّْمحَــَة﴾[األنعام:  ]، لــذلك فــا عــز وجــل يطهــر عبــاده 

بــه لقولــه تعــاىل: ﴿َولَنُــِذيَقنـَُّهْم ِمــَن اْلَعــَذاِب اَألْدَىن ُدوَن ليأتوا إليه وليس عليهم أوزار فيد فعهم إىل 

]، فال يوجد شر مطلق يــراد للعبــد حاشــى  إمنــا ٢١اْلَعَذاِب اَألْكَربِ لََعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن﴾[السجدة: 

َُّ ِبَعــَذاِبُكمْ  يت إليه ﴿َما يـَْفَعــُل ا ُتْم﴾[النســاء:  يريد سبحانه من عبده العاصي أن  ِإْن َشــَكْرُمتْ َوَآَمنـْ

]، إذن فلماذا البال واملصائب... اإلجابة (فأ طبيبهم) فيضيق علــى عبــده لريمحــه.. فــإذا  ١٤٧

كان األمل القليل سبًبا للذة الدائمة فلن يكون شًرا بل هو خريًا، فكل شيء وقع أراده هللا، فــإرادة 

حلكمة املطلقة  خلري املطلقهللا عز وجل متعلقة   .)١"(وحكمته متعلقة 

 

 ت كثرية  ولكن ما هي عالقة اسم هللا (الرحيم) بسورة النساء؟ لقد مشلت سورة النساء آ

تربز رمحة اخلالق بعباده مؤكدة أن هذه الرمحة الواسعة هي أصل معاملة هللا عــز وجــل بعبــاده، داعيــة   

م على ضعيف يتيم أو زوجــة أو خــادم، أنــه إذا أراد هــذه الرمحــة الواســعة فلــريحم هــو مــن كل من يقو 

يقوم على أمرهم، كما تدعو السورة لتطبيق شرع هللا عــز وجــل ومنهجــه يف بيوتنــا ويف جمتمعاتنــا ألن 

ََّ َكـــــاَن بِ  ـــاىل: ﴿ِإنَّ ا ت قولـــــه تعــ ــن هـــــذه اآل ـــري والســـــعة والرمحـــــة ومـــ ـــو التيســ ــه هــ ــل فيـــ ـــْم األصـــ ُكــ

  ].٢٩رَِحيًما﴾[النساء: 

لــو يعلــم املــؤمن مــا عنــد هللا مــن العقوبــة مــا طمــع «قــال:  (ملسو هيلع هللا ىلص)فعن أيب هريــرة أن رســول هللا 

جبنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند هللا من الرمحة ما قنط أحد مــن اجلنــة، خلــق هللا مائــة رمحــة فوضــع 

ا وعند هللا   .)٢(» تسعة وتسعونواحدة بني خلقه يرتامحون 

ملا خلق هللا اخللق كتب يف كتاب فهو عنــده فــوق : «(ملسو هيلع هللا ىلص)وعن العالء قال: قال رسول هللا 

  .)٣(»العرش: إن رمحيت تغلب غضيب

                                                             
  ) موسوعة أمساء هللا احلسىن، د. دمحم راتب النابلسي١(
  )٢٣) أخرجه مسلم يف التوبة (٢(
  )١٤) أخرجه مسلم يف التوبة (٣(



  - ٥٢٠  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

  إذن ارتباط اسم هللا (الرحيم) بسورة النساء يف أن هذه السورة تدعو إىل رمحة الضــعفاء فقــدمت

عز وجل بعباده ومن احتياجنا هلذه الرمحة لينعكس ذلك على ترامحنا مــع  لنا منوذج من رمحة هللا

الضعفاء واملستضعفني كما أن أساسا منهج اإلسالم هو التيسري والرمحة وليست املشقة والعنــت 

فعلينــا إقامــة هــذا املــنهج يف حياتنــا، ومــن النمــاذج الــيت حتــدثت عــن ســعة رمحــة هللا عــز وجــل يف 

  سورة النساء:

  افقنيمع املن .١

لدرك األسفل من النار يف أغلظ عذاب يف جهــنم، يفــتح هلــم  -  هللا عز وجل بعدما توعد املنافقني 

ــة إن نــدموا وأخلصــوا يف تــوبتهم وأصــلحوا عملهــم واعتصــموا  ب للتوب ســبحانه وتعــاىل الــرحيم 

ــــَكْرُمتْ َوآَ  ــَذاِبُكْم ِإْن َش ــ َُّ بَِع ــُل ا ــ ــا يـَْفَع ــ ـــل ﴿َم ـــز وجـ ـــول هللا عـ م مث يقـ ــر ــ ـــاِكًرا ب َُّ َشـ ــــاَن ا ــُتْم وََك ــ َمنـْ

كيــًدا أن هــذا هــو األصــل هــو اســتغناء هللا عــز وجــل عــن عــذاب ١٤٧َعِليًما﴾[النســاء:  ]، و

عبــاده إن آمنــوا بــه ســبحانه وتعــاىل وبرســوله وأصــلحوا يف أعمــاهلم، فهــو ســبحانه وتعــاىل ال تنفعــه 

عطــيهم كامــل الفــرص مهمــا اقرتفــوا عبادة وال تضره معصية وال حيب أن يعذب عباده، فال يزال ي

م لعلهم يرجعون إليه مهما كان ظلمهم.  يف حقه حىت الرمق األخري يف حيا

 مع بين إسرائيل .٢

ومن أشد ظلًما من بين إسرائيل؟ جناهم هللا عــز وجــل مــن الــبالء العظــيم مــن عــذاب فرعــون هلــم،  - 

م وعتـــوهم أن يـــروا هللا عـــز وجـــل جهـــرة فاســـت فســـألوا موســـى  ن بطغيـــا حقوا عقـــاب هللا 

ت القــاهرة والبــاهرة يف هــالك فرعــون  م الصيحة وليس ذلــك فحســب بــل بعــد مــا رأوا اآل أخذ

اختــذوا عجــًال إهلًــا هلــم!! أي طغيــان وظلــم هــذا، مث انظــر إىل رمحــة هللا عــز وجــل وعظــم عفــوه يف 

 عفو الرحيم.] إن هللا عز وجل هو ال١٥٣قوله تعاىل ﴿فـََعَفْوَ َعْن َذِلَك﴾[النساء: 

ت الرمحة واملغفرة .٣   آ

ت الرمحة واملغفرة يف ســورة النســاء، قــال  وإليك قول عبد هللا بن مسعود  -  : مخــس عن آ

ت من النساء هلن أحب إّيل من الدنيا مجيًعا:  آ

َهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َونُْدِخْلكُ  .١  ].٣١ْم ُمْدَخال َكِرميًا﴾[النساء: ﴿ِإْن َجتَْتِنُبوا َكَباِئَر َما تـُنـْ



 
  - ٥٢١  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

ََّ ال َيْظِلُم ِمثْـَقــاَل َذرٍَّة َوِإْن تَــُك َحَســَنًة ُيَضــاِعْفَها َويـُــْؤِت ِمــْن َلُدنْــُه َأْجــًرا َعِظيًما﴾[النســا .٢ ء: ﴿ِإنَّ ا

٤٠.[ 

ََّ َال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشا .٣  ].٤٨ُء﴾[النساء: ﴿ِإنَّ ا

ُفَســُهْم َجــاُءوَك فَاْســتَـ  .٤ َِّ َولَــْو أَنـَُّهــْم ِإْذ َظَلُمــوا أَنـْ ِِْذِن ا ََّ ﴿َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُســوٍل ِإالَّ لُِيطَــاَع  ْغَفُروا ا

ً رَِحيًما﴾[النساء:  ََّ تـَوَّا ْغَفَر َهلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا ا  ].٦٤َواْستـَ

ََّ َغُفورًا رَِحيًما﴾[النساء: ﴿َوَمْن يـَعْ  .٥ ََّ َجيِِد ا  ].١١٠َمْل ُسوًءا َأْو َيْظِلْم نـَْفَسُه مثَُّ َيْستَـْغِفِر ا

ب هللا  -  ب من أي ذنب مهمــا كــان صــغريًا أو كبــريًا، وإن تكــرر منــه  ت أن من  وتؤكد هذه اآل

يشــرك  عــز وجــل فعــن  عليه ولو بلغت ذنوبه أعظم من السموات واألرض واجلبــال مــا دام مل

ين فقــال مــن مــات مــن «يف حديث طويــل:  (ملسو هيلع هللا ىلص)قال: قال رسول هللا  أيب ذر  ذاك جربيــل أ

 .)١(»أمتك ال يشرك  شيًئا دخل اجلنة قلت وإن زىن وإن سرق؟ قال: "وإن زىن وإن سرق"

ت نزلت يف سورة النساء وعن ابن عباس  -  خــري هلــذه األمــة ممــا طلعــت عليــه  أنه قال: مثاين آ

ــْبِلُكْم َويـَتُــوَب َعلَــْيُكْم الشمس وغربت، أوهلن  َ َلُكــْم َويـَْهــِدَيُكْم ُســَنَن الَّــِذيَن ِمــْن قـَ َُّ لِيُـبَـنيِّ ﴿يُرِيُد ا

َُّ َعِليٌم َحِكيٌم﴾[النســاء:  َُّ يُرِيــُد َأْن يـَتُــوَب َعَلــْيُكْم َويُرِيــدُ ٢٦َوا الَّــِذيَن يـَتَِّبُعــوَن  ]، والثانيــة: ﴿َوا

ــَهَواِت َأْن متَِيُلــوا َمــْيًال َعِظيًما﴾[النســاء:  ــَف َعــْنُكْم َوُخِلــَق ٢٧الشَّ َُّ َأْن ُخيَفِّ ــُد ا ]، والثالثــة: ﴿يُرِي

ت األخــرى الــيت قاهلــا عبــد هللا بــن مســعود ٢٨اِإلْنَساُن َضِعيًفا﴾[النساء:  ]، مث ذكــر اخلمــس آ

  ــة مــن االفتقــار ودوام العــوز واالحتيــاج خلــق اإلنســان ضــعيًفا كــي ــه مــادة العبودي تتحقــق في

ملواله القوي الغــين، ولــذلك كــان التخفيــف يف شــرعه ســبحانه وتعــاىل والتيســري هــو أصــل األوامــر 

لضــعفاء مــن خلقــه كالنســاء واليتــامى الــذين وجــب  لنــا  والنــواهي رمحــة بعبــاده الضــعفاء، فمــا 

ــم ورعــايتهم وحفــظ حقــوقهم ملستضــعفني املضــطهدين الــذين وجــب محــايتهم  الرفــق  لنــا  ومــا 

 والدفاع عنهم.

  

 

                                                             
  )٣٢الزكاة ( ) أخرجه مسلم يف١(



  - ٥٢٢  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

 . الرمحة يف التشريع٤

ومن التشريعات واألحكــام الــيت وردت يف ســورة النســاء والــيت حتمــل التخفيــف والتيســري والســعة  - 

  مؤكدة عظمة رمحة هللا عز وجل:

عفهم وهـــو مـــا مل يكـــن يف املواريـــث وكمـــا ذكـــر أن اإلســـالم فـــرض توريـــث النســـاء والصـــغار وضـــ )١

قرار حقوقهم وفرضها. لنساء والصغار وتكرميهم   اجلاهلية وهذا من رمحة هللا عز وجل 

تشريع التيمم يف حاالت فقدان املاء أو املرض الذي خياف معه استعمال املاء توسعة على األمــة  )٢

ََّ َكــاَن ورخصة هلا، وهذا من عفوه سبحانه وتعاىل لذلك اختتمــت اآليــة بقولــه عــز و  جــل: ﴿ِإنَّ ا

]، وما يؤكد مشروعية التيمم هلذه األمة خصيًصا دون سائر األمــم مــا ٤٣َعُفوا َغُفورًا﴾[النساء: 

أعطيـــت مخًســـا مل يعطهـــن أحـــد قبلـــي منهـــا وجعلـــت يل األرض مســـجًدا « (ملسو هيلع هللا ىلص)قالـــه رســـول هللا 

 .)١(»وطهورًا

َلــْيَس تشريع القصر يف الصالة عند السفر  )٣ ُتْم ِيف اْألَْرِض فـَ وعند اخلوف لقولــه تعــاىل: ﴿َوِإَذا َضــَربـْ

ْقُصُروا ِمــَن الصَّــَالِة ِإْن ِخْفــُتْم َأْن يـَْفِتــَنُكُم الَّــِذيَن َكَفــُروا ِإنَّ اْلَكــاِفرِيَن َكــا نُوا َلُكــْم َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَ

ســألت عمــر بــن اخلطــاب قلــت لــه قولــه  ]، عــن يعلــي بــن أميــة قــال١٠٠َعــُدوا ُمِبيًنا﴾[النســاء: 

ــُروا﴾ وقــد أمــن  ــَنُكُم الَّــِذيَن َكَف ــُتْم َأْن يـَْفِت ــَالِة ِإْن ِخْف ــَن الصَّ ــاٌح َأْن تـَْقُصــُروا ِم ــْيُكْم ُجَن ــْيَس َعَل َل ﴿فـَ

عــن ذلــك  (ملسو هيلع هللا ىلص): عجبت مما عجبت منه فسألت رسول هللا رضى هللا عنهمالناس فقال يل عمر 

ا عليكم فاقبلوا صدقتهص«فقال:   .)٢(»دقة تصدق هللا 

ــُتْم  )٤ ا عند حضور الصــلوات ﴿َ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمنُــوا َال تـَْقَربُــوا الصَّــَالَة َوَأنـْ جتنا تدرج حترمي اخلمر 

ْعَلُمــوا َمــا تـَُقوُلوَن﴾[النســاء:  لكليــة يف ٤٣ُســَكاَرى َحــىتَّ تـَ ]، وهــذا قبــل نــزول آيــة حتــرمي اخلمــر 

ـَــا اْخلَْمـــُر َواْلَمْيِســـُر َواْألَْنَصـــاُب َواْألَْزَالُم رِْجـــٌس ِمـــْن َعَمـــلِ ســـو   رة املائـــدة ﴿َ أَيـَُّهـــا الَّـــِذيَن َآَمنُـــوا ِإمنَّ

ــْم تـُْفِلُحوَن﴾[النســـاء:  ـــاْجَتِنُبوُه لََعلَُّكـ ـــْيطَاِن َف ــعة الشـــرع ٩٠الشَّ ــاء تؤكـــد سـ ـــة ســـورة النسـ ]، وآي

 مــرة واحــدة قبــل دخــول اإلميــان القلــوب لكانــت االســتجابة وتيســريه يف تدرجيــه فلــو نــزل التحــرمي

                                                             
  ) صحيح البخاري كتاب الصالة عن دمحم بن سنان١(
  )٢٥/ ١) أخرجه أمحد يف مسنده (٢(



 
  - ٥٢٣  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــا قالــت "لــو كــان أول مــا نــزل مــن الــدين ال تشــربوا اخلمــر لقــالوا: ال  أصــعب فعــن عائشــة  أ

 .)١(ندع اخلمر أبًدا"

ََّ َكــاَن ِبُكــْم رَ  )٥ ] ٢٩ِحيًما﴾[النســاء: حترمي قتل النفس للحفاظ عليها ﴿َوَال تـَْقتُـُلوا َأنـُْفَســُكْم ِإنَّ ا

 ً ــَك ُعــْدَوا وتوعــد مــن يفعــل ذلــك بعقوبــة مغلظــة زجــًرا وردًعــا مــن الوقــوع فيهــا ﴿َوَمــْن يـَْفَعــْل َذِل

َِّ َيِسريًا﴾[النساء:  رًا وََكاَن َذِلَك َعَلى ا َ  ].٣٠َوظُْلًما َفَسْوَف ُنْصِليِه 

ن مكتوً علــى األمــم قبلنــا مــن الفعــل فعــن قبول الدية يف القتل العمد ختفيًفا من هللا ورمحة مما كا )٦

ابن عباس كتــب علــى بــين إســرائيل القصــاص يف القتلــى ومل يكــن فــيهم العفــو فقــال هللا عــز وجــل 

ِِْحَســاٍن َذلِــَك َختِْفيــٌف ِمــْن  اتباعهلذه األمة ﴿َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَ  ْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإلَْيــِه  ِ

]، وقبـــول التوبـــة يف القتـــل اخلطـــأ إن مل يســـتطع دفـــع الديـــة بصـــيام ١٧٨َوَرْمحَـــٌة﴾[البقرة:  رَبُِّكـــمْ 

َِّ وََكــانَ  ْوبَــًة ِمــَن ا َتاِبَعْنيِ تـَ  شهرين متتابعني توبة من هللا لقوله تعاىل ﴿َفَمْن َملْ جيَِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمتـَ

َُّ َعِليًما َحِكيًما﴾[النساء:   ].٩٢ا

نت لنــا ســورة النســاء أنــه لــو كــان التشــريع اإلهلــي مبنيًــا علــى املشــقة والعنــت ولــيس التيســري مث بي - 

والرمحة لكلف الشارع الناس بقتل أنفسهم وما كان استطاع أن يفعل ذلك إال القليل قــال تعــاىل 

 َ ــْن ِد ــ ـــوا ِمـ ــ ــــوا أَنْـُفَســـــُكْم َأِو اْخُرُج لُـ ــــْيِهْم َأِن اقْـتـُ ــا َعلَـ ـــ َن َّ َكتَـبـْ ـــــْو َأ ـــــٌل ﴿َوَل ــــوُه ِإالَّ َقِلي ـــــا فـََعلُـ ـــْم َم ــ رُِك

ــاء:  ُهْم﴾[النســ ــرك ٦٦ِمنـْ ــر وتــ ــل األوامــ ــف بفعــ ــزمني بتكــــاليف الشــــرع احلنيــ ]، بينمــــا جــــزاء امللتــ

ــًرا َهلـُـْم  ألجر العظيم يف الدنيا واآلخرة ﴿َوَلْو أَنـَُّهْم فـََعُلوا َمــا ُيوَعظُــوَن بِــِه َلَكــاَن َخيـْ النواهي مثوبة 

ــ ــ ْثِبيًتــــ ــــدَّ تـَ ــــا (٦٦ا (َوَأَشــــ ــ ــًرا َعِظيًمــ ــــ َّ َأْجــ ـــــُد ــ ـــــْن لَـ ــ ـــاُهْم ِمـ ــ ــ نَـ ــَراطًا ٦٧) َوِإًذا َآلَتـَيـْ ـــ ــ َناُهْم ِصـ ـــَديـْ ــ ) َوَهلَـــ

 ].٦٨-٦٦ُمْسَتِقيًما﴾[النساء: 



 

 عناصر التالية:يشمل املقطع الثاين يف سورة النساء عرض ال  

ويل.  أوًال: شرط اإلميان وحد اإلسالم حبسم دون 
                                                             

  ).١٠٩٣) ، صحيح مسلم (٤٩٩٣) صحيح البخاري (الطالق ١(
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ين.   نًيا: مكر أعداء الدين وتزيينهم إلضالل الفئة املؤمنة واحنرافها عن املنهج الر

  الدميقراطية. -لثًا: منهج اجلاهلية احلديثة

م استقاموا على منهج هللا ومل ينحرفوا عنه!!   رابًعا: ولو أ

 ذ   ن هللا بعرض تفاصيل هذا املقطع األبرز يف هذه السورةونبدأ 

 

  َنَـُهْم مثَُّ ال جيَِــُدوا ِيف أَنـُْفِســِهْم َحر ًجــا قال تعاىل ﴿َفال َورَبَِّك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

  ].٦٥َتْسِليًما﴾[النساء: ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا 

قال ابن كثري يف تفسريه: "يقسم هللا تعــاىل بنفســه الكرميــة املقدســة: أنــه ال يــؤمن أحــد حــىت ُحيكــم  - 

طًنــا،  (ملسو هيلع هللا ىلص)الرســول  يف مجيــع األمــور، فمــا حكــم بــه فهــو احلــق الــذي جيــب االنقيــاد لــه ظــاهًرا و

ا قضـــيت، أي: ممـــا حكمـــت بـــه، وينقـــادون لـــه يف "مث ال جيـــدوا يف أنفســـهم حرًجـــا ممـــوهلـــذا قـــال 

الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليًما كلًيا من غري ممانعة وال مدافعة وال منازعة، كما ورد يف 

 .)٢() )١(»والذي نفسي بيده، ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبًعا ملا جئت به«احلديث: 

  َوَأِطيُعــوا الرَُّســوَل َوُأوِيل اْألَْمــِر ِمــْنُكْم فَــِإْن تـََنــاَزْعُتْم ِيف قــال تعــاىل ﴿َ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمنُــوا ََّ َأِطيُعــوا ا

ـــ ــــٌر َوَأْحَســ ـ ــــَك َخيـْ ــــِر َذلِـ ـــْوِم اْآلَِخـ ــ َِّ َواْليَـ ِ ــوَن  ــ ـــُتْم تـُْؤِمنُـ ــ ـــوِل ِإْن ُكنـْ َِّ َوالرَُّســ ـــُردُّوُه ِإَىل ا ــ ــْيٍء فـَ ــ ُن َشـ

 ].٥٩َِْويًال﴾[النساء: 

ت يف هذه السورة من اآلية (يقول الشي -  ) إلىــى آخــر اآليــة ٥٩خ أمحد شاكر: "وها هي ذي اآل

لتأويــل. ٦٥( ) واضــحة الداللــة، صــرحية اللفــظ، ال حتتــاج إىل طــول شــرح، وال حتتمــل التالعــب 

مــر إذا  مــر هللا ســبحانه فيهــا بطاعتــه وطاعــة رســوله، وأويل األمــر منــا، أي مــن املســلمني، و

شيء واختلفنا أن نرده إىل حكم هللا يف كتابه وحكم رسوله يف سنته. ويقــول يف ذلــك:  تنازعنا يف

َِّ َواْليَـْوِم اْآلَِخــِر﴾. فريشــد ســبحانه وتعــاىل إىل أن طاعتــه وطاعــة رســوله يف  ِ ُتْم تـُْؤِمُنوَن  ﴿ِإْن ُكنـْ

                                                             
  ) حسن صحيح: ذكره النووي يف األربعني النووية١(
  ٤٧٢/ ١) خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة التفسري، ٢(
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ن  واليــوم شــأن النــاس كلهــم، وفيمــا يعــرض هلــم مــن قضــا وخــالف ونــزاع.. شــرط يف اإلميــا

ــدل علــى أن مــن مل يتحــاكم يف حمــل النــزاع إىل الكتـــاب  اآلخــر. وكمــا قــال احلــافظ بــن كثــري: "ت

ليوم اآلخر". مث يرينــا هللا ســبحانه وتعــاىل  والسنة وال يرجع إليهما يف ذلك فليس مؤمًنا  وال 

ــم يؤمنــــون برســــوله دمحم  ــ ــَر ِإَىل الَّــــِذيَن  )(ملسو هيلع هللا ىلصحكمــــه يف الــــذين يزعمــــون أ ــ ــا أنــــزل إليــــه ﴿َأَملْ تـَ ومبــ

ْبِلــَك يُرِيــُدوَن َأْن يـََتَحــاَكُموا ِإَىل الطَّــ اُغوِت َوقَــْد يـَْزُعُموَن أَنـَُّهْم َآَمُنوا ِمبَا أُْنِزَل ِإَلْيَك َوَما أُنْــِزَل ِمــْن قـَ

ين وحتــاكموا إىل مــا ســواه ]. فيحكم مبن عدلوا عن املنهج الــ٦٠ا َأْن َيْكُفُروا بِِه﴾[النساء:ُأِمُرو  ر

م منافقون، والنفاق شر أنواع الكفر. مث يعلمنــا هللا ســبحانه وتعــاىل أنــه مل  من الباطل، فيحكم 

ذن هللا، مث يقســـم ربنـــا تبـــارك وتعـــاىل بنفســـه  يرســـل رســـله عبثًـــا، وإمنـــا أرســـلهم ليطـــيعهم النـــاس 

م كلــه إىل رســوله دمحم الكرمية املقدسة: أن النــاس ال يكونــوا مــؤمنني حــىت حيت (صــلى كمــوا يف شــأ

ــلم) ــافرين هللا عليــــه وســ ــؤمنني قــــط، بــــل دخلــــوا يف عــــداد الكــ ــــم إن مل يفعلــــوا مل يكونــــوا مــ ، وأ

 .)١(واملنافقني

جلماعـــة  -  ت: "حـــني خيـــوض القـــرآن املعركـــة  ويقـــول الشـــيخ ســـيد قطـــب رمحـــه هللا عـــن هـــذه اآل

يدها، يبــدأ القــرآن فيقــيم للجماعــة املســلمة تصــورها املسلمة يف مواجهة اجلاهلية وأوضاعها وتقال

ــذا التصــور ــذات -الصــحيح ببيــان شــرط اإلميــان وحــّد اإلســالم، ويــربط  ل  -يف هــذه النقطــة 

نظامهــا األساســي الــذي مييــز وجودهــا مــن وجــود اجلاهليــة حوهلــا، ويفردهــا خبصــائص األمــة الــيت 

ــا، والطريقــة الــيت  أخرجت للناس، ويتوىل حتديد اجلهة اليت تتلقى منهــا األمــة املســلمة مــنهج حيا

ت تعــرض بــديهيات بوضــوح يعجــب  ــا، واملــنهج الــذي تفهــم بــه مــا تتلقــى.. إن هــذه اآل تتلقى 

 اإلنسان كيف جيادل "مسلم" فيها!

يف حيــاة الرســول  -القرآن يقول: إن الناس ال يؤمنون ابتداء إال أن يتحاكموا إىل منهج هللا ممــثًال  - 

لبداهــة، وال يكفــي (ملسو هيلع هللا ىلص)يف أحكــام الرســول  -)(ملسو هيلع هللا ىلص قًيــا بعــده يف مصــدريه القــرآن والســنة  . و

ــه ليحســبوا مــؤمنني ــال لــوا حكمــه مســلمني راضــني.. ببــل البــد مــن أن يتق -أن يتحــاكموا إلي ﴿َف

ســـالم.. شـــرًطا واضـــًحا ونًصـــا َورَبِّـــَك ال يـُْؤِمُنـــوَن َحـــىتَّ ُحيَكُِّمـــوَك﴾ فهـــذا شـــرط اإلميـــان وحـــد اإل

                                                             
  ٤٧٣/ ١ق أمحد شاكر، ) عمدة التفسري، حتقي١(
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صــرًحيا.. يقــرره هللا ســبحانه بنفســه ويقســم عليــه بذاتــه.. فــال يبقــى بعــد ذلــك قــول لقائــل.. وال 

ن حتكيم رسول هللا  هــو حتكــيم شخصــه  (ملسو هيلع هللا ىلص)ويل ملؤول.. ليس هناك جمال للوهم أو اإليهام 

ــيم شـــريعته ومنهجـــه.. والع ــا هـــو حتكـ جـــب العاجـــب أنـــك تـــرى قـــوم.. يزعمـــون.. يف حياتـــه. إمنـ

اإلميان.. مث يهدمون هذا الزعم يف آن؟! قوم يتحاكمون إىل ما أنزل إليك وما أنــزل مــن قبلــك؟! 

م فئة تدعي اإلميان مبنهج هللا ولكنهم يريدون أن يتبعوا منهًجا آخر ويسريوا يف مســار آخــر..  إ

لــذي ال يســتمد ممــا أنــزل إليــك ومــا أنــزل وتكــون مــرجعيتهم إىل شــيء آخــر.. إىل.. الطــاغوت.. ا

دف واحد  ــْيطَاُن من قبلك.. بل يستمد إىل منهج آخر.. صنعه الشيطان وأولياؤه  ﴿َويُرِيُد الشَّ

َأْن ُيِضـــلَُّهْم َضـــَالًال بَِعيـــًدا﴾.. تـــزيني أراد بـــه الشـــيطان إضـــالل اإلميـــان.. نعـــم يـــدعي ألن شـــرط 

ــو الضـــالل (ملسو هيلع هللا ىلص)له اإلميـــان هـــو التحـــاكم إىل مـــنهج هللا ورســـو  ــا التحـــاكم إىل الطـــاغوت فهـ .. أمـ

والكفر.. وهو طاغوت ألنه ال يقف عند ميزان مضــبوط ويــدعي خاصــية مــن خــواص األلوهيــة.. 

وهم ال يفعلون هذا عن جهــل.. وال عــن ظــن.. إمنــا يعلمــون يقينًــا ويعرفــون متاًمــا أن هــذا الطريــق  

وأن هذا املنهج حمرم التحاكم إليه ﴿َوَقْد أُِمُروا َأْن َيْكُفــُروا بِــِه﴾ هذا املسار شرك..  اتباعكفر.. و 

فليس يف األمر جهالــة وال ظــن.. بــل هــو العمــد والقصــد.. ومــن مث.. ولــذلك ال يســتقم صــاحب 

 ذلك الزعم..

ـــد اإلســــالم لعلهــــم ينتبهــــون  ــان وحـ ــرط اإلميــ ـــا شــ ـ ـــة.. إ ــذه احلقيقـ ـــرآن هــ ــم القـ ـــف هلــ ــذا يكشـ وهكــ

 .)١(فريجعوا"



 

  ـــُدوَن َأْن َتِضـــلُّوا ـــَالَلَة َويُرِي ــاِب َيْشـــتـَُروَن الضَّ ـــَن اْلِكتَـ ـــيًبا ِم ـــوا َنِص ـــَر ِإَىل الَّـــِذيَن ُأوُت ــاىل ﴿َأَملْ تـَ قـــال تعـ

  ].٤٤السَِّبيَل﴾[النساء: 

                                                             
  بتصرف يسري ٦٩٤: ٦٨٦/ ٢) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ١(



 
  - ٥٢٧  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

علـــيهم لعـــائن هللا املتتابعـــة إىل يـــوم  -"خيـــرب تبـــارك وتعـــاىل عـــن اليهـــود يقـــول ابـــن كثـــري يف تفســـريه: 

يــديهم  -القيامة هلدى، ويعرضــون عمــا أنــزل هللا علــى رســوله، ويرتكــون مــا  م يشرتون الضاللة  أ

ـــا قلـــيًال مـــن حطـــام الـــدن(ملسو هيلع هللا ىلص)مـــن العلـــم عـــن األنبيـــاء األقـــدمني، يف صـــفة دمحم  يا ، ليشـــرتوا بـــه مثًن

﴿َويُرِيُدوَن َأْن َتِضلُّوا السَِّبيَل﴾ أي: يودون لــو تكفــرون مبــا أنــزل علــيكم أيهــا املؤمنــون وترتكــون مــا 

ــنهم  ــم وحيــذركم م ــَداِئُكْم﴾ أي: هــو يعلــم  َِْع ــُم  َُّ َأْعَل ــتم عليــه مــن اهلــدى والعلــم النــافع ﴿َوا أن

ــريً  َِّ َنِصــ ِ ــى  ــ ـــا وََكَف َِّ َولِيـ ِ ـــى  ـــريًا ملــــن ﴿وََكَفـ ــه، ونصـ ــ ـــم ب ـــأ واعتصـ ـــن جلـ ــــا ملـ ــــه ولًي ـــى ب ا﴾ أي: كفـ

 .)١(استنصره"

وهكــذا تســتمر حمــاوالت أعــداء الــدين يف كــل حــني ويف القلــب مــنهم اليهــود العــدو األزيل لألمــة  - 

املسلمة من املكر واخلداع والتزيني والدسائس كي تنحرف األمــة املســلمة ويف القلــب منهــا الفئــة 

ا قيا  دة البشرية مبنهج هللا..املؤمنة املنوط 

وبذلك التحذير خيوض القرآن الكرمي معركة وعي للفئة املؤمنة يستنقذها من أي وهم يصنع هلــا،  - 

لفئــة املؤمنــة معركــة تطهــري  ومن أي زيف يزين هلا، ومــن أي خــداع ينصــب هلــا.. فــالقرآن خــاض 

ــا، وأي ًضــا خيــوض معركــة خارجيــة بــني النفوس وحمو مالمح اجلاهلية منهــا وإزالــة رواســبها العالقــة 

ا معركــة البنــاء.. بنــاء جمتمــع جديــد.. علــى أســس  الفئة املؤمنة وأعداءها من أولياء الشيطان.. إ

ا  ين اجلديد.. والــذي يتطلــب أوًال إزالــة اجلاهليــة بقواعــدها وتقاليــدها ونظمهــا وعقيــد املنهج الر

 دة وعقيدة صحيحة.الفاسدة، لينشئ قواعد جديدة وتقاليد جديدة ونظم جدي

معركــة الــوعي بــدأت بتنبيــه املســلمني وحتــذيرهم مــن أالعيــب أعــداء الــدين وتــدبريهم.. فكشــف  - 

ــة  ــو: "زعزعـ ـــدة"، واملطلـــوب فيهـــا هـ ـــا: "معركـــة العقي القـــرآن للمســـلمني عـــن حقيقـــة املعركـــة أ

ـــدف  ــر املســـلمني  ـــزال القـــرآن يبصـ م واحنـــرافهم عـــن مـــنهجهم".. وال ي ــد املســـلمني عـــن عقيـ

أعدائهم هذا، قال تعاىل ﴿َودَّْت َطائَِفٌة ِمــْن َأْهــِل اْلِكَتــاِب لَــْو ُيِضــلُّوَنُكْم َوَمــا ُيِضــلُّوَن ِإالَّ أَنـُْفَســُهْم 

ـــُعُرون﴾[آل عمـــــران:  ـــا َيْشــ ـــلمة لتحـــــذيرات القـــــرآن.. ٦٩َوَمــ ـــة املســ ــتجابت األمــ ـــل اســـ ].. فهــ

                                                             
  ٤٥٩/ ١) خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة التفسري، ١(



  - ٥٢٨  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

ين؟ أم اتبعــت َســنَ  ن (طــرق) ومنــاهج اجلاهليــة وخاضــت معركــة الــوعي.. ومتســكت مبنهجهــا الــر

ا ومنهجها؟  الضالة واملزيفة فسقطت يف فتنتها واحنرفت عن عقيد

 

  ،ولألمهية البارزة هلذا املبحث، سنقوم بعون هللا وتوفيقه بعرض تفصيلي له يف متهيد وستة فصول

ذن هللا الصلة بني سورة الن ساء وعرض هذا املبحث فيهــا حيــث يظهــر لنــا يف الفصــل نبني فيها 

  السادس مدى التناسب بني موضوع السورة وبني: منهج اجلاهلية احلديثة (الدميقراطية).

 .ا  الفصل األول: حقيقة الدميقراطية ونشأ

 .الفصل الثاين: قواعد منهج الدميقراطية وتقاليدها 

 الفصل الثالث: اخلديعة الكربى والوهم الزائف. 

 .الفصل الرابع: احلكم الشرعي على الدميقراطية 

 .الفصل اخلامس: شبهات خوض مسار الدميقراطية والرد عليها 

 .الفصل السادس: سورة النساء تعرض منهج اإلسالم وتبطل منهج الدميقراطية 

 

ا املوضوعية على الثبات  -  على احلق واالستقامة علــى العقيــدة ركزت سورة (آل عمران) يف وحد

ــد الصـــافية، وكشـــفت حمـــاوالت أهـــل الكتـــاب لزعزعـــة املســـلمني عـــن  اخلالصـــة.. عقيـــدة التوحيـ

م، ألن أعداء الدين يف كل حني يدركون أن مصدر قوة هذه األمة املســلمة هــو  منهجهم وعقيد

م لن يستطيعوا هزميتها إال بع ا اخلالصة، وأ د أن حتيد األمــة عــن مصــدر منهجها الصايف وعقيد

ا، ولن يتم ذلك إال بتــزيني حبائــل العنكبــوت لألمــة والــيت متثلــت يف: منــاهج غربيــة مســتوردة  قو

عن صــراع الــروم والصــليبني مــع أمتنــا  )١(اخرتقت األمة املسلمة، كما عرضنا يف سورة آل عمران

رة إىل اســتخدام ســالح م، والذي وصل بعد قرون من املواجهــات املســلحة املباشــ٦٥٣منذ عام 

بليــون الصــلييب ملصــر بدايــة اخلديعــة  ر اإلســالم، مث كانــت محلــة  املستشرقني املندســني داخــل د

                                                             
  ) عرض سورة آل عمران ١(



 
  - ٥٢٩  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

الكـــربى لزعزعـــة العقيـــدة وطمـــس اهلويـــة..وجاءت البعثـــات العلميـــة مـــن فرنســـا لـــرتوج للمنـــاهج 

ي املســـيطرة احلديثـــة الغربيـــة بـــدعوى التنـــوير، غـــزت األمـــة منـــاهج الغـــرب الصـــلييب، وصـــارت هـــ

حيـــة..  واملتحكمـــة يف بـــالد املســـلمني.. وظهـــر الفســـاد يف الـــرب والبحـــر.. وظهـــر االحنـــالل واإل

وُحنيت الشريعة عن التحاكم إليها.. مث فصل الدين عن كــل شــؤون احليــاة.. وبقــى لنــا مــن الــدين 

  أمساء املسلمني، وطقوس وشعائر تعبدية.. وسريت احلياة بدساتري وقوانني وضعية!!

ــيت ُأفــرد هلــا ســورة (آل عمــران) بعــدم التلقــي مــن و  -  الســبب أننــا ختلينــا عــن حتــذيرات القــرآن وال

ــُردُّوُكْم بـَْعــ َد مناهج أعداء الدين ﴿َ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا َفرِيًقا ِمــَن الَّــِذيَن ُأوتُــوا اْلِكَتــاَب يـَ

َِّ َوِفيُكْم َرُسوُلُه َوَمــْن يـَْعَتِصــْم ) وََكْيَف َتْكفُ ١٠٠ِإميَاِنُكْم َكاِفرِيَن ( ُت ا َ َلى َعَلْيُكْم َآ ُتْم تـُتـْ ُروَن َوَأنـْ

َِّ فـََقْد ُهِدَي ِإَىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴾[آل عمران:  ِ١٠١-١٠٠.[ 

 

نية، وتتألف من ل -  فظتني األوىل وهي: "دميو" وتعين حكــم أصل كلمة "الدميقراطية" من اللغة اليو

أو سلطة، والثانية وهي: "كراتيــا" وتعــين الشــعب، أي معــىن كلمــة "دميقراطيــة": "حكــم الشــعب" 

ا وفق الفلســفة الغربيــة "حكــم الشــعب نفســه بنفســه عــن طريــق  أو "سلطة الشعب"، واملقصود 

  اختيار الشعب حلكامه وممثليه".

ا نصه (تقوم كل األنظمــة الدميقراطيــة علــى أســاس فكــري واحــد وجاءت يف املوسوعة السياسية م - 

 .)١( هو: أن السلطة ترجع إىل الشعب وأنه هو صاحب السيادة)

وقال د. عبد احلميد متويل أســتاذ القــانون الدســتوري: "الدميقراطيــة يعــرب عنهــا يف الدســاتري مببــدأ  - 

 .)٢(د أعلى منها"سيادة األمة، والسيادة طبًقا لتعريفها هي سلطة عليا ال يوج

ســم  -  جتماع رجــال املدينــة النتخــاب حكومــة عرفــت  نشأة الدميقراطية القدمية يف أثينا وأسربطة 

صدار القوانني يف كــل قضــية تعــرض علــيهم، ويتخــذون هلــا حــًال، وبقيــت   (حكومة املدينة) تقوم 

 .)١(لقرون طويلة كذلك (حكومة املدينة) حىت اندثرت هذه الدميقراطية، وساد أورو اإلقطاع
                                                             

  ٧٥٦/ ٢) املوسوعة السياسة، د. عبد الوهاب الليايل، ١(
  ٦٢٠) أنظمة احلكم يف الدول النامية، ص٢(



  - ٥٣٠  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

ء وكبــار  -  واإلقطاع: هــو تســلط النــبالء واألشــراف مــن البــابوات ورجــال الكنيســة والوجهــاء األثــر

ــم أصــحاب  املــالك علــى احلكــم ومقاليــد األمــور، وإخضــاع الشــعوب لتســلطهم حتــت زعمهــم أ

ن احلكــام وامللــوك حيكمــون ختيــار  احلق اإلهلي املقدس، فيما عــرف بنظريــة "التفــويض اإلهلــي" 

 وتفويض من هللا، وسادت هذه النظرية يف أورو حنو عشرة قرون من الزمان.

مث لعبـــت األيـــدي اليهوديـــة مبكرهـــا ودسائســـها يف صـــياغة شـــعارات الثـــورة الفرنســـية مـــن احلريـــة  - 

واملســـاواة للتمـــرد علـــى نظريـــة التفـــويض اإلهلـــي، واالنتقـــال إىل نظريـــة ســـيادة األمـــة وذلـــك عـــام 

صــت املــادة الثالثــة مــن إعــالن حقــوق اإلنســان علــى: "األمــة مصــدر الســيادة م، حيــث ن١٧٨٩

 .)٢(ومستودعها وكل هيئة وكل شخص يتوىل احلكم إمنا يستمد سلطته منها"

وقامت بذلك الدميقراطية احلديثــة الــيت أرســت دعائمهــا الثــورة الفرنســية، وكــان دعــاة الدميقراطيــة  - 

اء عصر اإلقطــاع مل نــع الظلــم واجلــور الواقــع علــى الطبقــات املستضــعفة مــن حينئذ يهدفون إىل إ

 العمال والفقراء واحملرومني، هذه الطبقات اليت كانت ال قيمة هلا وال وزن.

لــذلك كانــت هــذه الطبقــات هــي وقــود الثــورة الفرنســية إىل أن جــاء أصــحاب اجلــاه والنفــوذ 

ثــري جهــل هــذه الطبقــات الفقــرية وحاجتهــ ا إىل املــال فصــوروا أنفســهم هــم وانتزعوا هذه الثــورة حتــت 

ـــابوات وجـــاء  ــة، فـــانتهى حكـــم اإلقطـــاعيني والب ــيلهم يف جمالســـهم النيابيـ ــاة الشـــعب، فقـــاموا بتمثـ محـ

لســيطرة علــى مقــدرات الشــعوب   ســم الدميقراطيــة، وقــاموا  الرأمساليون اجلدد املنتخبني بكل حريــة و

ســم الدميقراطيــة .. وحتــت زعــم وخديعــة أن الشــعب حيكــم كمــا فعــل اإلقطــاعيون، ولكــن هــذه املــرة 

ـــا ليســـت إرادة النـــاس، إمنـــا إرادة أصـــحاب الثـــروة ومراكـــز القـــوى  نفســـه بنفســـه.. ولكـــن احلقيقـــة أ

ت.  املسيطرون على الصحافة واإلذاعة والدعا

 

 ت مبادئهــا وتقاليــدها الرئيســية الــيت ال سست قواعد منهج الدميقراطية علــى أربعــة قواعــد شــكل

  تنفك أبًدا عن بعضها البعض لتقدم لنا هذا املنهج على حقيقته، وهذه القواعد هي:

                                                                                                                                                                               
  ٧٦١عاصرة، ص) املذاهب الفكرية امل١(
  ٤٦: ٤٥) فتنة الدميقراطية، ص٢(



 
  - ٥٣١  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

 اجلانب السياسي: السيادة للشعب واإلرادة لألغلبية. -القاعدة األوىل - 

 اجلانب االقتصادي: الرأمسالية واحلرية املطلقة لرأس املال. -القاعدة الثانية - 

 اجلانب العقدي: حرية االعتقاد وفصل الدين عن الدولة. -عدة الثالثةالقا - 

 اجلانب االجتماعي: املساواة والتحرر. -القاعدة الرابعة - 

 ذن هللا بتوضيح موجز لكل قاعدة  ونقوم 

 اجلانب السياسي: السيادة للشعب واإلرادة لألغلبية -القاعدة األوىل

ــة العليــا يف بُنيــت الدميقراطيــة علــى قاعــدة الســيادة ل -  لشــعب، وهــذه القاعــدة متثــل القيمــة املثالي

النظام الدميقراطي، ويقول جوزيف فرانكل أحــد السياســيني الغــربيني يف معــىن الســيادة: "الســيادة 

تعين السلطة العليا اليت ال تعــرتف بســلطة أعلــى منهــا أو مــن ورائهــا متلــك صــالحية إعــادة النظــر 

ا، وهذا املعىن األساسي    مل يلحقه التغيري على طول العصور احلديثة".يف قرارا

وقد مت التعبري عن هذه السيادة يف الدساتري اليت وضعتها الدول املعاصــرة، والــيت متثــل النصــوص  - 

م ١٧٩١احلاكمــة واملنظمــة لشــؤون هــذه الــدول، كمــا جــاء يف الدســتور الفرنســي الصــادر عــام 

وال التنــازل عنهــا"، ومنهــا تلقــت األمــة ونــص علــى أن: "الســيادة ملــك األمــة وال تقبــل التجزئــة 

م علــى ١٩٧١املسلمة هذه القاعدة املســتوردة مــن الغــرب، كمــا جــاء يف الدســتور املصــري عــام 

ــة فيــه علــى أن: "الســيادة للشــعب وحــده وهــو مصــدر  ــال، حيــث نصــت املــادة الثالث ســبيل املث

علــى الوجــه املبــني يف السلطات، وميارس الشعب هذه السيادة وحيميهــا ويصــون الوحــدة الوطنيــة 

 الدستور".

أمــا املعيــار احملــدد لســلطة ســيادة الشــعب فهــو: حتكــيم إرادة األغلبيــة، وقــد أخــذت ثــالث صــور  - 

 وهي:

الدميقراطيــة املباشــرة: أن يــدير الشــعب أمــور نفســه بنفســه بشــكل مباشــر، وهــذه الصــورة نظريــة  )١

ت السويسرية.  ليس هلا وجود اآلن إال يف بعض الوال

طية غري املباشرة: وهــي عــن طريــق انتخــاب نــواب يشــكلون جمــالس برملانيــة متــارس شــؤون الدميقرا )٢

 احلكم، وتشرع القوانني املنبثقة من مواد الدساتري املوضوعة.



  - ٥٣٢  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

 الدميقراطية شبه املباشرة: جتمع بني الدميقراطية املباشرة وغري املباشرة على أساس ركنني ومها: )٣

املشـــاركة املباشـــرة يف صـــنع القـــرارات مثـــل املشـــاركة يف يـــزاول الشـــعب بنفســـه مقـــدار معـــني مـــن   )أ 

 االستفتاءات اليت تدعوهم إليها السلطة احلاكمة هلا.

تتــألف هيئــة نيابيــة ينتخبهــا الشــعب متــارس شــؤون احلكــم وتشــرع القــوانني املنبثقــة مــن الدســتور   )ب 

 والقوانني املكملة له.

 قيقية ملقاليد النظم الدميقراطية احلديثة.وهي احلاكمة احل اجلانب االقتصادي: -القاعدة الثانية

والرأمسالية هي: "احلرية املطلقة لرأس املال من حريــة الســوق وحريــة التملــك املطلــق بكــل الصــور  - 

 بدون قيم أو ضوابط أو حواجز".

ممــا يعــين أن أي وســيلة ســتحقق الــربح فهــي مباحــة يف الرأمساليــة، وقــد أدت الرأمساليــة إىل ســيطرة قلــة 

تمعـــات احلديثـــة وهـــي طبقـــة ال تزيـــد عـــن  علـــى رؤوس % ١األمـــوال، احتكـــرت الثـــروات يف كـــل ا

قي املواطنون من أصحاب الطبقة املتوسطة واألغلبية هم أصحاب الفقر املدقع.  منها، بينما 

لســيطرة علــى وســائل اإلعــالم واألحــزاب السياســية   وتقوم القلة القليلة ألصحاب الثراء الفاحش 

ت و  تقــوم بتشــكيل الــرأي العــام، وهــذه القلــة يف احلقيقــة حتتكــر السياســات العامليــة للــدول والربملــا

الكربى من خــالل الشــركات الكــربى االقتصــادية الرأمساليــة الــيت متلكهــا، كمــا تقــوم بتزييــف أفكــار 

  الناس من خالل اإلعالم املوجه.

هــي الــيت تصــدر القــوانني الــيت  -مبمثلــي الشــعب فيهــا -واحلقيقــة أن الدميقراطيــة مبجالســها النيابيــة 

تبيح للرأمسالية أن تتصرف علــى هــذا النحــو دون أن جتــرؤ علــى التــدخل فيهــا.. فصــارت الســيادة 

ء الــذين يتحكمــون يف كــل صــغرية وكبــرية وليســت يف يــد  املطلقــة يف النهايــة يف يــد أقليــة مــن األثــر

ــالس، ويتالعــب بعقــوهلم الشــعب الــذي أغلبــه مــن الفقــراء الــذين ال يســتطيعون الوصــول هلــذه  ا

 اإلعالم، ويستغل فقرهم أصحاب املصاحل واألموال.

وصـــارت الرأمساليـــة والدميقراطيـــة وجهـــان لعملـــة واحـــدة، حيـــث الرأمساليـــة هـــي الوجـــه االقتصـــادي  

للدميقراطيــة، والدميقراطيــة هــي الوجــه السياســي للرأمساليــة.. وصــار اإلعــالم ورأس املــال يف النظــام 

 قابل الكرابيج والعصيان يف النظام الديكتاتوري...الدميقراطي ي



 
  - ٥٣٣  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

 اجلانب العقدي: حرية االعتقاد وفصل الدين عن الدولة -القاعدة الثالثة

 الدميقراطية ترتكز على حرية االعتقاد املطلقة، فمن شاء أن يلحد أو يرتد عن دينه - 

ي يــدين مبــا شــاء مــن العقائــد فالدميقراطية تكفل له هــذا احلــق حيــث أن كــل فــرد يف النظــام الــدميقراط 

  ويعلن ذلك دون أن يكون دخل للقانون أو للمجتمع بذلك. الِنحلوامللل و 

كمــا أن الدميقراطيــة ترتكــز علــى أن إرادة األغلبيــة هــي مصــدر الشــرعية، والعلمانيــة هــي فصــل  - 

الدين على أن يكون مصدرًا للشرعية، ويكون أي شيء غري الدين هــو مصــدر للشــرعية كالعقــل 

رد أو العلم التجرييب أو الدستور أو رأي األغلبية..امل  طلق ا

ــا ال جتعــل الــدين مصــدرًا للشــرعية، يقــول  -  لــذلك فالدميقراطيــة هــي صــورة مــن صــور العلمانيــة أل

ريــخ أورو املســيحية دولــة مجهوريــة ال دينيــة تقــوم  الــدكتور ســفر احلــوايل: ولــدت ألول مــرة يف 

سم الش سم هللا وعلى حريــة التــدين بــدًال مــن الكثلكــة وعلــى فلسفتها على احلكم  عب وليس 

ألخـــالق الدينيـــة وعلـــى دســـتور وضـــعي بـــدًال مـــن قـــرارات  احلريـــة الشخصـــية بـــدًال مـــن التقيـــد 

 .)١(الكنيسة

وانتشر مبــدأ مــا   ومــا لقيصــر لقيصــر يف الــنظم الدميقراطيــة الغربيــة إعــالً بفصــل الــدين عــن  - 

ياة، وسارعت أمــة اإلســالم تعلــن عــن طريــق أنظمتهــا احلاكمــة ومثقفيهــا عــن التدخل يف شئون احل

ــوطن  ــدين  وال ــن يف السياســة... وال سياســة يف الــدين، وال تبنيهــا مبــادئ العلمانيــة مثــل: ال دي

ــؤون احلكــــم  ــه بشــ ــن شــــعائر وطقــــوس وعبــــادات وال دخــــل لــ ــالم عبــــارة عــ للجميــــع.. وأن اإلســ

 واالقتصاد.

 انب االجتماعي: املساواة والتحرراجل -القاعدة الرابعة

مــن القواعــد الرئيســية للنظــام الــدميقراطي: املســاواة املطلقــة الــيت ال تعــرف احلــدود، مســاواة بــني  - 

املسلم والكافر على أساس املواطنة، مساواة بني الرجل واملرأة دفعت املــرأة للخــروج واالخــتالط 

ب وتقــع يف مســتنقع الــدعارة واالحنــالل مع الرجال بــدون أي قيــود، ممــا جعــل املــرأة فريســة للــ ذ

  اخللقي.
                                                             

  ١٦٩) العلمانية لسفر احلوايل، ص١(



  - ٥٣٤  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

مث كفل النظام الدميقراطي من خالل القانون احلرية الشخصية يف ممارسة الرذائــل وإظهــار الفجــور  - 

 وحرية اجلنس بدعوى احلرية، فالسلوك اجلنسي غري جمرم وال يتدخل القانون بشأنه 

تفاق الطرفني، ويتدخل فقط يف حالة جرمية  إلكراه.طاملا  ا تقع   االغتصاب أل

ــدين يف كــل وســائل  -  حــت الطعــن يف ال ــرأي والتعبــري الــيت أ ــة ال ــدميقراطي حبري كمــا يقــر النظــام ال

، إذ ال يوجــد يف الدميقراطيــة شــيء مقــدس جيــرم (ملسو هيلع هللا ىلص)اإلعــالم بــل وصــلت إىل ســب هللا ورســوله 

"يالنــدس بوســـنت" الدمناركيــة الرســـوم  اخلــوض فيـــه أو أي إنكــار علـــى ذلــك، وبعـــد نشــر جريـــدة

، قـــال رئـــيس الـــوزراء الـــدمناركي حينهـــا: "انـــدرس فـــوج رامسوســـن": "إنـــه لـــن (ملسو هيلع هللا ىلص)املســـيئة للنـــيب 

كمــا   يتدخل يف تلك املسألة بدعوى أن حريــة التعبــري هــي مــن أهــم أســس الدميقراطيــة الدمناركيــة"

ــيت يعتربهــا األوربيــون رفــض إدانــة الرســوم املســيئة واصــًفا نشــرها  ــة التعبــري ال نــه يــدخل يف حري

 مقدسة.

ت تســيء للــذات  -  فســارعت كثــري مــن دول أمــة اإلســالم حتــت دعــاوي حريــة التعبــري لكتابــة روا

ت..  اإلهلية مثل: أوالد حارتنا، أعشاب البحر، مع دعم وزارة الثقافة املصرية ملثل هذه الروا

لدميقراطية أنه: حرية شخصية. وملا منع النقاب يف جامعة القاهرة -   مل يصرح املنادون 

  وممــا ســبق يف عــرض قواعــد وتقاليــد مــنهج الدميقراطيــة، جنــد أن الدميقراطيــة وجههــا السياســي هــو

ســيادة الشــعب، ووجههــا االقتصــادي هــو الرأمساليــة، ووجههــا العقائــدي هــو العلمانيــة، ووجههــا 

حية واالحنالل األخالقــي.. وجــوه عــدة ملــنهج واحــد ال تنفــك عنــه يف الــدول  االجتماعي هو اإل

 الغربية املصدرة للمنهج، والدول املسلمة املستوردة له.

 

  لدميقراطيــة، مــن خــالل وضــع  مســاحيقُخِدعت األمة املسلمة بتــزيني الغــرب الصــلييب هلــا بلعبــة 

يحات خادعة وشعارات براقة، وسعت خلــف ســراب على عجوز مشطاء، فلهثت األمة خلف ص

.. وحينمــا أخــذت األمــة ســكرة هــذه اخلديعــة ئــهالمع وزخرف عارض مــن صــناعة الشــيطان وأوليا

الكربى ومت بيع هلا هذا الوهم الزائــف كانــت النشــوة عنــدها أكــرب مــن حمــاوالت اإليقــاظ بكثــري.. 
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اهلــواء بعــد ســحب الغــرب الصــلييب  حىت اكتشفت األمة املسلمة جزء مــن الواقــع وهــي معلقــة يف

  لسلم الدميقراطية من حتتها.. فما هي أبعاد هذه اخلديعة؟

أوًال: نشــأة الدميقراطيــة احلديثــة لتعطــي احلكــم للشــعب بــدًال مــن حكــم امللــوك اإلقطــاعيني، 

ــحاب رؤوس  ــاعي حتـــت مســـمى جديـــد وهـــم أصـ ــام الـــدميقراطي أعـــاد احلكـــم اإلقطـ فاتضـــح أن النظـ

ذ، وهم صاروا طبقة األســياد، وصــار عمــوم الشــعب هــم طبقــة العبيــد، فــال الدميقراطيــة األموال والنفو 

 هي حكم الشعب يف الواقع وليست السيادة لألمة فيها كما يدعون!

  ،ا عليها يقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا: "لقد هربت أورو من الكنيسة الطاغية يف أثناء ثور

ت والض ت اليت تكفلها هلم الدساتري الوضعية واألوضاع النيابيــة وعلقوا كل أماهلم على احلر ما

ــذه  ــة املنتخبــــة إىل آخــــر هــ ت القضــــائية وحكــــم األغلبيــ ــحفية والضــــما ت الصــ الربملانيــــة واحلــــر

ــة الــيت متلــك  ــة هــو الرأمسالي ــة الليربالي ــا، فظهــر أن احلــاكم يف الدميقراطي اهلــاالت الــيت أحيطــت 

هــا، الرأمساليــة يهوديــة أو غــري يهوديــة هــي الــيت تــدير املســرحية  وحتكم وال معقب من البشــر حلكم

كلها وهي اليت تضع التشريعات احملافظة على مصاحلها على حساب مصاحل الشعب الــذي يقــع 

عليه الظلــم السياســي واالقتصــادي واالجتمــاعي يف كــل جاهليــة مــن جاهليــات التــاريخ، ووقعــت 

  .)١(ة الطاغية"األكثرية الساحقة يف عبودية ذليلة لألقلي

نًيا: حقيقة أن الدميقراطيــة هــي الــيت أعطــت العمــال والفقــراء حقــوقهم بعــد الثــورة الفرنســية 

ــاع عـــام  م، ظهـــر زيفـــه.. فالـــذي أعطـــى هـــؤالء الضـــعفاء حقـــوقهم يف أورو هـــو ١٧٨٩علـــى اإلقطـ

 نضاهلم وانتزعاهم بدمائهم حلقوقهم املالية وأجورهم وليس النظام الدميقراطي!

ــ ا: وكمـــا أن الدميقراطيـــة ليســـت ســـيادة الشـــعب يف الواقـــع، أيًضـــا ليســـت اإلرادة فيهـــا لثًـ

ا الكاذبة.. فالدميقراطية ليست تعبري حقيقي عن  ا وتصورا سيسها ويف شعار لألغلبية كما زعم يف 

  إرادة الناس! فالدميقراطية هي حكم األقلية وبلغة األرقام: 

                                                             
  ١٩٤/ ٤) يف ظالل القرآن، ١(
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ـــال: أجريـــت انتخـــا -  ــبيل املث ــى سـ ـــوم علـ ـــا ي ســـية يف موريتاني ــدد ٢٥/٣/٢٠٠٧ت ر ، وكـــان عـ

. وقد جنح املرشح ٧٦٤,٠٤٥) وعدد املصوتني كان (١,١٣٢,١٧٦املسجلني فيها: ( ) صوً

سة ألن لر ) فقط مع أن عدد املــواطنني املوريتــانيني أكثــر مــن: ٣٧٣,٥١٩صوت له: ( هالفائز 

% مــن املــواطنني، فهــل ١٠ئيس هــم ) نسمة حينها.. أي أن الذين انتخبوا الر ٣,٣٠٠,٠٠٠(

  %)!٩٠%) وغاب (١٠هذه إرادة األغلبية أم حكم األقلية؟! فلقد شارك (

ملنافســة حــزبني فقــط يــتم  -  ــا أصــحاب الــدميقراطيات العتيقــة، ينفــرد  ويف كــل الــبالد الــيت تــزعم أ

الجبــار وال توجــد خديعــة التــداول بــني املــواطنني.. إمنــا احتكــار ا ملرشــحني بــني االختيــار منهمــا 

شخصــني اثنــني مــن هــذين احلــزبني، كحــزب العمــال واحملــافظني يف بريطانيــا، وحــزب اجلمهــوريني 

 والدميقراطيني يف أمريكا، فهل هذه هي إرادة األغلبية.

ثـــري ١٠رابًعـــا: حـــىت الــــ  ـــم، وإمنـــا كـــانوا حتـــت  % الـــذين شـــاركوا مل يكونـــوا أحـــرار يف إراد

تحكمــة، فليســت املشــكلة يف نظــام االنتخــاب كــأداة التصــويت ولكــن اإلعــالم املوجــه، واألمــوال امل

ت املصـــاحل  هــوائهم وجهلهــم ووقــوعهم حتــت حســا ــة االنتخــاب الــيت دعــت العـــوام  العيــب يف آلي

إلعــالم املزيــف للحقــائق، والفقــراء مــنهم املتــأثرين  وليست الكفاءات، واألميني منهم الذين يتــأثرون 

ــلح ألمـــوال وشـــراء الـــذمم واأل صـــوات! فـــال متلـــك الدميقراطيـــة: اآلليـــة الصـــحيحة يف اختيـــار األصـ

 واألكفأ.

خامًسا: وهي الُبعــد األخطــر يف هــذه اخلديعــة الكــربى، وهــي أن الدميقراطيــة هــي أداة هيمنــة 

النظام اجلاهلي العاملي حتت قيادة أمريكا على مقاليد األمور يف األرض، وعــدم خــروج األمــة املســلمة 

عيــة الــذي رســم هلــا، فجميــع القــوى الــيت ختــوض اللعبــة الدميقراطيــة تظــل داخــل اإلطــار عــن مســار التب

األمريكـــي ولـــيس مصـــطدمني معـــه متصـــاحلني فلســـفًيا وواقعيًـــا معـــه، ولـــو فكـــروا يف اخلـــروج عـــن هـــذا 

  اإلطار فالتعامل معهم سهل، ودماؤهم وحدها هي الثمن املسفوك ودون النتيجة املرجوة..

الفة أمريكية مكتملة األركان، معها كل املنظمات الدولية اليت تبقى علــى فاألرض تعيش حتت خ - 

شــرعيتها الدوليــة يف قلــوب املغفلــني، مثــل منظمــة األمــم املتحــدة الــيت متثــل ديــوان الشــكاوى يف 

ــس األمــــن ميثــــل القيــــادة السياســــية جليــــوش اخلالفــــة يف نيويــــورك أيًضــــا، والبنــــك  نيويــــورك، وجملــ
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ثابـــة بيـــت املـــال يف واشـــنطن، ووكالـــة الطاقـــة الذريـــة تعـــرب عـــن مفـــتش وصـــندوق النقـــد الـــدويل مب

مــر فيطــاع  اخلليفــة للــتحكم يف تســليح بلــدان اخلالفــة، والنــاتو هــو جــيش اخلالفــة الفــاتح الــذي 

ــدول التابعــة تــدور يف فلــك هــذا  ــة هــي املســار املرســوم لتظــل ال ويــبطش فــال يــالم.. والدميقراطي

  النظام اجلاهلي العاملي..

ا: مسارًا ميثل وا -  ما متعارضني لتظل األوضاع حتت سيطر لسياسة األمريكية تدعم خطني يبدو أ

ا احلقيقية فيه تقوم بدعم أنظمة االستبداد، ويف الوقت نفسه خًطا آخر يعرتض علــى اخلــط  إراد

 السابق بدعم قيم الدميقراطية وحامليها لتظل األمور ال خترج عن صندوقها..

 

 إلجابة على سؤال: ملاذا متثل الدميقراطية منهج اجلاهلية يف العصر احلديث؟   نبدأ أوًال 

ذن هللا هــي أن تقاليــد ومبــادئ وأركــان الدميقراطيــة تتطــابق هــي نفســها مــع تقاليــد ومبــادئ  واإلجابــة 

 نلخصها يف النقاط التالية:وأركان اجلاهلية األوىل مطابقة مكتملة األركان، واليت 

  أوًال: التحرر هو تربج اجلاهلية األوىل

ــرَُّج اْجلَاِهِليَّــِة اُألوَىل﴾[األحــزاب:  -  بَـــرَّْجَن تـَبـَ رزة يف ٣٣قــال تعــاىل ﴿َوال تـَ ]، إن التــربج كــان مســة 

اجلاهلية األوىل، والذي مل يكــن كنايــة عــن عــدم احلشــمة فحســب، بــل كــان التــربج كنايــة أن املــرأة 

رة الشــهوات، والوقــوع يف الســفاح واملخادنــة والبغــاء، كمــا ذكــر يف صــ ارت ســلعة معروضــة إل

ت مـــن  ـــرا ــن زواج االستبضـــاع وأصـــحاب ال ـــة األوىل مـ ــرة يف اجلاهلي ــورة الـــيت كانـــت منتشـ الصـ

..   البغا

وهــو نفــس مــا اتســمت بــه اجلاهليــة احلديثــة بســبب تقاليــد الدميقراطيــة ومبادئهــا، فتحــت دعــوى  - 

ــاب يف ميــــدان مســــي "احل ــول وهــــدى شــــعراوي خيلعــــان احلجــ ــد صــــفية زغلــ ــية" وجــ ريــــة الشخصــ

ن تربج اجلاهلية اجلديدة، وصارت املرأة أيًضا سلعة معروضــة  عال لتحرير" كناية عن حتررهن  "

رة الشهوات، فجردت تقاليد الدميقراطية املرأة من عفتهــا وأطلقــت هلــا العنــان فصــارت املــرأة  إل

ليه وممثلة!عارضة أز  ء، ومطربة والعبة 
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مسيــت حبركــات التحــرر النســائية تــدعو للمســاواة بــني الرجــل  الــىت ركــاتاحلوأنشــئت الكثــري مــن  - 

 واملرأة يف كثري من الدول الدميقراطية. 

عتبــار أن احلريــة الشخصــية  -  كما رأينــا حريــة ممارســة اجلــنس بــال ضــابط مــن خلــق أو قــانون جيــرم 

% من نساء السويد مارسن عالقات جنســية ٨٠ على سبيل املثال: أن تبيح ذلك، وكما ذكر

% بـــال زواج.. بســـبب كشـــف العـــورات والســـفور وإشـــاعة ٢٠كاملـــة قبـــل الـــزواج، بينمـــا بقـــني 

 الفاحشة مثرات التحرر واحلرية الشخصية مبادئ منهج الدميقراطية!!

ت حكم اجلاهلية األوىل  نًيا: الدساتري والربملا

ــُة اْلَفْصــِل َلُقِضــَي  قــال تعــاىل -  ــْوَال َكِلَم ُ َوَل َّ ــِه ا ََْذْن ِب ــا َملْ  ــَن الــدِّيِن َم ُــْم ِم ُــْم ُشــرََكاُء َشــَرُعوا َهل ﴿َأْم َهل

ُهْم َوِإنَّ الظـَّــاِلِمَني َهلُـــْم َعـــَذاٌب أَِليٌم﴾[الشـــورى:  ـــنـَ ]، إن اجلاهليـــة األوىل اتســـمت بتحليـــل ٢١بـَيـْ

ً من دون احلرام وحترمي احلالل من خالل عل ماء اليهود والنصارى الذين مساهم هللا عز وجل أر

﴾[التوبــة:  َِّ ً ِمــْن ُدوِن ا  (ملسو هيلع هللا ىلص)]، قــال النــيب ٣١هللا، قال تعاىل ﴿اختََُّذوا َأْحبَــارَُهْم َورُْهَبــانـَُهْم َأْرَ

ــن حــــامت  ــدي بــ ــاتبعوهم«لعــ ــم احلــــرام فــ ـــوا هلــ ــالل وأحلـ ــيهم احلــ ـــم حرمــــوا علــ ـ م  إ ــذلك عبــــاد فــ

هــم ــم أطــاعوهم كمــا )١(»إ ، أل ً . فكانــت طــاعتهم يف تشــريعهم هــذا مبنزلــة املتخــذين هلــم أر

  يطاع الرب.

، فكــانوا أحــدثوا  -  ً ــة األوىل علــى التحليــل والتحــرمي فيمــا مل ينــزل هللا بــه ســلطا ــادت اجلاهلي واعت

حيرموا الشهر احلــالل ليوافقــوا إمجــايل حتليل شهر احملرم بتأخريه إىل صفر، فيحلوا الشهر احلرام، و 

الشهور اليت حرمها هللا عز وجــل وهــي أربعــة أشــهر، فيقولــون عاًمــا: إ قــد حرَّمنــا احملــرم، وأخــر 

صفر، مث جييء العام املقبل يقولون: إ قــد حرمنــا صــفر، وأخــر احملــرم يقــول هللا عــز وجــل عــنهم 

َدٌة ِيف اْلُكفْ  َا النَِّسيُء ِزَ ِر ُيَضلُّ ِبِه الَّــِذيَن َكَفــُروا حيُِلُّونَــُه َعاًمــا َوُحيَّرُِمونَــُه َعاًمــا ِليُـَواِطئُــوا ِعــدََّة َمــا ﴿ِإمنَّ

َُّ﴾[التوبة:  ُيِحلُّوا َما َحرََّم ا َُّ فـَ  ].٣٧َحرََّم ا

                                                             
  )، وصححه األلباين٣٧٨/ ٤) رواه أمحد يف مسنده (١(
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نتخـــاب وتشـــكيل  -  إن أســـاس النظـــام الـــدميقراطي هـــو مبـــدأ "الســـيادة للشـــعب"، والتعبـــري عنـــه 

حــة مــا حــرم جمالس برمل انية أعطــت للبشــر مــرة أخــرى مزاولــة التحليــل والتحــرمي مــن دون هللا، وإ

.  هللا من الز والر

فصار الدستور الوضعي بديًال عن الشــريعة اإلســالمية، حــىت وإن وضــع فيــه مــادة شــكلية لــذر الرمــاد 

ب  يف العيـــون أن :"مبـــادئ الشـــريعة هـــي مصـــدر رئيســـي للتشـــريع"، وصـــار النـــواب اجلـــدد هـــم األر

األوائــل، كمــا يقــول الشــيخ ســيد قطــب رمحــه هللا: "إن النــاس يف مجيــع الــنظم األرضــية يتخــذ بعضــهم 

ً من دون هللا يقع هذا يف أرقى الدميقراطيات كمــا يقــع يف أحــط الدكتاتوريــة ســواء، إن أول  بعًضا أر

ئع والقوانني والقــيم واملــوازين، خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس، هو إقامة النظم واملناهج والشرا

وهذا احلق يف مجيع األنظمة األرضية يدعيه بعض الناس، يف صورة من الصور الــيت يرجــع األمــر فيهــا 

ا وهـــي  ا وموازينهــا وتصــورا موعــة الــيت ختضــع اآلخــرين لتشــريعا إىل جمموعــة مــن النــاس.. وهــي ا

ً من ب األرضية اليت يتخذها بعض الناس أر  .)١(دون هللا" األر

س مــن   إن اســتناد الــنظم الدميقراطيــة إىل دســاتري وضــعية بغــري ســند إىل شــريعة هللا، يقــوم عليهــا أ

يكــون حكــم اجلاهليــة اجلديــدة   (ملسو هيلع هللا ىلص)البشر يشرعون قوانيًنا ختالف احلكم بكتاب هللا وسنة رسوله 

ة يف كـــل زمـــان، قـــال تعـــاىل ﴿َأَفُحْكـــَم كمـــا كـــان حكـــم اجلاهليـــة األوىل، وكمـــا كـــان حكـــم اجلاهليـــ

َِّ ُحْكًمـــا ِلَقـــْوٍم ُيوِقُنوَن﴾[املائـــدة:  غُـــوَن َوَمـــْن َأْحَســـُن ِمـــَن ا ]، يقـــول ابـــن كثـــري يف ٥٠اْجلَاِهِليَّـــِة يـَبـْ

تفسريه: "ينكر تعاىل على من خرج عن حكم هللا احملكم املشتمل على كل خــري، والنــاهي عــن كــل 

اآلراء واألهواء واالصــطالحات، الــيت وضــعها الرجــال بــال مســتند مــن  من شر، وعدل إىل ما سواه

رائهــم  ا  شــريعة هللا، كمــا كــان أهــل اجلاهليــة حيكمــون بــه مــن الضــالالت واجلهــاالت ، ممــا يضــعو

وأهوائهم، وكما حيكم به التتار من السياســات امللكيــة املــأخوذة عــن ملكهــم ســنكز خــان (جنكيــز 

سق وهو عبارة عن كتاب جمموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شــىت خان) الذي وضع هلم اليا

                                                             
  ١/٤٠٧) يف ظالل القرآن، ١(
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من اليهودية والنصــرانية وامللــة اإلســالمية وغريهــا، وفيهــا كثــري مــن األحكــام أخــذها مــن جمــرد نظــره 

ا على احلكم بكتاب هللا وسنة رسوله   .)١(" وهواه فصارت يف بنيه شرًعا متبًعا يقدمو

 اة معتقد اجلاهلية األوىللًثا: فصل الدين عن احلي

من التصورات الفاسدة واملعتقدات الباطلة لدى اجلاهلية األوىل: اإلميان بــبعض الكتــاب والكفــر  - 

) الَّــِذيَن َجَعلُــوا اْلُقــْرَآَن ِعِضــَني﴾[احلجر: ٩٠ببعضها، قال تعاىل ﴿َكَما أَنْـَزْلنَــا َعلَــى اْلُمْقَتِســِمَني (

ا كتبهم املنزلة عليهم، فــآمنوا ببعضــها وكفــروا ببعضــها، ]، يقول ابن كثري: "أي جزؤو ٩١-١٩٠

ــْرَآَن ِعِضــَني) قــال: مهــا أهــل الكتــاب جــزؤوه أجــزاء،  ــوا اْلُق روى البخــاري عــن ابــن عبــاس (َجَعُل

  .)٣(")٢(فأمنوا ببعضه، وكفروا ببعضه

 وكــان النــاس يف اجلاهليــة جيعلــون  جــزًءا مــن خلقــه وهــو خــالق كــل شــيء ســبحانه وتعــاىل عمــا - 

يشــركون، وجــزًءا جيعلونــه لشــركائهم، قــال تعــاىل ﴿َوَجَعلُــوا َِِّ ِممَّــا َذرََأ ِمــَن اْحلَــْرِث َواْألَنـَْعــاِم َنِصــيًبا 

َِّ َوَمــا َكــانَ  ــَزْعِمِهْم َوَهــَذا ِلُشــرََكائَِنا َفَمــا َكــاَن ِلُشــرََكاِئِهْم َفــَال َيِصــُل ِإَىل ا ُهــفـََقــاُلوا َهــَذا َِِّ ِب َو  َِِّ فـَ

]، قــال ابــن عبــاس يف تفســري هــذه اآليــة: ١٣٦َيِصــُل ِإَىل ُشــرََكاِئِهْم َســاَء َمــا َحيُْكُموَن﴾[األنعــام: 

"إن أعــداء هللا كــانوا إذا أحــدثوا حــرً أو كانــت هلــم مثــرة، جعلــوا  منــه جــزًء وللــوثن جــزًء، فمــا  

ن حفظوه وأحصوه، وإن سقط منــه شــيء فيمــا  كان من حرث أو مثرة أو شيء من نصيب األو

 ، مســوه للصــمد ردوه إىل مــا جعلــوه للــوثن، وإن ســقط شــيء مــن احلــرث والثمــرة الــيت جعلوهــا 

، وكــانوا حيرمــون مــن  لــذي جعلــوه للــوثن، قــالوا: هــذا فقــري! ومل يــردوه إىل مــا جعلــوا  فــاختلط 

ـــم ن، ويزعمـــون أ ـــا لـــألو " األنعـــام البحـــرية والســـائبة والوصـــيلة واحلـــام فيجعلو . )٤(حيرمونـــه 

طلـــة وتصـــورات فاســـدة تـــنم عـــن مـــذهب اجلاهليـــة األوىل يف جتزئـــة مـــا  مـــن التصـــرف  مـــزاعم 

واألوامــر والنـــواهي، ومـــا للبشـــر مـــن التصـــرف واألوامــر والنـــواهي، لـــذلك جـــاء يف أواخـــر ســـورة 

َوَحمْيَــاَي َوَممَــاِيت َِِّ َربِّ  األنعام اليت وردت فيها اآلية السابقة قوله تعاىل ﴿ُقْل ِإنَّ َصــالِيت َوُنُســِكي
                                                             

  ٦١٣/ ١) خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة التفسري، ١(
  )٤٧٠٥) صحيح: البخاري (٢(
  ٣٢٤/ ٢ر تفسري بن كثري، عمدة التفسري، ) خمتص٣(
  ٧٢٦/ ١) خمتصر تفسري ابن كثري, عمدة التفسري, ٤(
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] أي أن احلياة كلها شــعائر وشــرائع وأوامــر ونــواهي  تعــاىل فهــو رب ١٦٢اْلَعاَلِمَني﴾[األنعام: 

كــل شــيء ومليكــه وخالقــه ولــه امللــك وحــده، وكــل شــيء لــه ويف تصــريفه ال إلــه غــريه، وال رب 

 سواه.

ـــة ديـــن  ـــة األوىل يف جتزئ ـــة العصـــر  وكمـــا كـــان مـــذهب اجلاهلي ــت جاهلي ــه، اجتهـ هللا وأوامـــره ونواهيـ

احلــديث إىل جعــل الــدين يقــف عنــد حيــز العبــادات والطقــوس والشــعائر فقــط، ولــيس للــدين أي 

عالقــة بشــؤون احليــاة السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة واألخالقيــة والقانونيــة وهــذا هــو مفهــوم 

 "العلمانية".

للعلمانية، حيث تعتمد أهــم قواعــد الدميقراطيــة يف كــل البلــدان وتعترب الدميقراطية التعبري السياسي  

علــى عــزل الــدين عــن مجيــع النــواحي السياســية وشــؤون احلكــم حبجــتهم املزعومــة أنــه: ال ديــن يف 

السياســة، وال سياســة يف الــدين، فصــار معتقــد الدميقراطيــة يف فصــل الــدين عــن احليــاة هــو معتقــد 

 اجلاهلية يف العصر احلديث.

 لشرعي يف الدميقراطيةاحلكم ا

بعــدما اتضــح لنــا بفضــل هللا اخلديعــة الكــربى والــوهم الزائــف للنظــام الــدميقراطي بعــد التعــرف علــى  - 

أركانه وتقاليده وركائزه ومبادئه، فثبت أكذوبة هذا املسار، يبقي االعتبــار األهــم واحملــرك األساســي 

بتــداًء أن احلكــم الشــرعي مــن خــالل ألي فئة مؤمنة وهو ما حكم الشرع يف الدميقراطيــة؟، ونؤكــد ا

الكتــاب والســنة وأقــوال األئمــة والعلمــاء يقتصــر علــى الدميقراطيــة كنظــام ومــنهج، ولــيس علــى مــن 

  سلك هذا املسار متأوًال أو جاهًال..

ت نظامهــا ومنهجهــا، فاســتند  -  ــا وركائزهــا ومكــو وقد ُبَين احلكم الشرعي يف الدميقراطية على أركا

 مناطاته أي مسبباته وحتقق العلة منه. احلكم عليها وجود

 حكم: السيادة للشعب وعدم التحاكم إىل شرع هللا. )١

ذن به هللا. )٢  حكم: تشريع ما مل 

 حكم: العلمانية وفصل الدين عن الدولة. )٣
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 ...ونبدأ بعون هللا وتوفيقه 

 أوًال: حكم السيادة للشعب وعدم التحاكم إىل شرع هللا

 املطلقة أي احلاكمية، ودين هللا القيم السيادة فيه واحلاكمية   السيادة تعين: السلطة العليا - 

يُن اْلَقــيُِّم َولَ  ُه َذلِــَك الــدِّ َّ ِكــنَّ عز وجل وحده ال شريك لــه ﴿ِإِن اْحلُْكــُم ِإالَّ َِِّ َأَمــَر َأالَّ تـَْعبُــُدوا ِإالَّ ِإ

  ].٤٠َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُموَن﴾[يوسف: 

لشعب أي التحاكم إىل الدستور الوضعي فهو السلطة العليا يف الــنظم الدميقراطيــة ومعىن سيادة ا - 

 بديًال عن التحاكم إىل شرع هللا، وُحكم ذلك أنه "كفر بواح" واألدلة على ذلك فهي:

  نَـُهْم مثَُّ ال جيَِــُدوا ِيف أَنـُْفِســِهْم َحَرًجــا قال تعاىل ﴿َفال َورَبَِّك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

 ].٦٥ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما﴾[النساء: 

(صــلى هللا قال ابن كثري: "يقسم هللا بنفسه الكرمية املقدسة أنه ال يؤمن أحد حىت حيكم الرســول  - 

طًنا وظاهًرا" عليه وسلم)  .)١(يف مجيع األمور، فما حكم به فهو احلق الذي جيب االنقياد له 

ت مـــن ( -  ــال أمحــد شـــاكر: "هــذه اآل ) مــن ســـورة النســاء، واضـــحة الداللــة صـــرحية ٦٥: ٥٩وق

لتأويل وكما قال احلافظ بن كثري آنًفــا (ص:  اللفظ ال حتتاج إىل طول شرح وال حتتمل التالعب 

): "تــدل علـــى أن مـــن مل يتحـــاكم يف حمـــل النــزاع إىل الكتـــاب والســـنة وال يرجـــع إليهمـــا يف ٤٧٠

م يؤمنون برسول هللا دمحم ذلك فليس  ليوم اآلخر".. وأما حكم الذين يزعمون أ مؤمًنا  وال 

ــه مث يريــدون أن يتحــاكموا إىل الطــاغوت وقــد أمــروا أن يكفــروا بــه، فــيحكم  (ملسو هيلع هللا ىلص) ــزل إلي ومبــا أن

ــه لقــوة  ــم منــافقون، والنفــاق شــر أنــواع الكفــر، ال ينــافقون بــه املــؤمنني، وال خيضــعون يف قبول

ـــم  إن مل يفعلـــوا مل حـــاكم أو غـــريه، بـــل يرضـــون بـــه مهمـــا يلقـــوا يف ذلـــك مـــن مشـــقة أو مؤنـــه، وأ

 .)٢(يكونوا مؤمنني قط، بل دخلوا يف عداد الكافرين واملنافقني"

ويقول الشيخ أبو احلسن البليــدي: "ملــا وقــع يف القــرون األخــرية هــذه اســتبدال القــوانني الوضــعية  - 

هر، أحوج ذلك أهل العلم إىل بيان خطر هذه الواقعة على اإلســالم وأهلــه، إذا كــان لشرع املط

                                                             
  ٤٣٧/ ١) خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة التفسري, حتقيق أمحد شاكر، ١(
  ) نفس املصدر السابق٢(



 
  - ٥٤٣  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

التحاكم إىل شريعة هللا تعاىل والرضا حبكمه والتسليم له فارقًا بني الشرك والتوحيــد، وكــان حتكــيم 

لربوبية واأللوه يــة وحــده هذه الشرائع النصرانية واليهودية مناقًضا ملا أمر هللا تعاىل به من إفراده 

لطــاغوت الــذي ال يصــح إميــان عبــد إال بــه.. فاســتعمل أهــل  ال شريك له وملا أوجبــه مــن الكفــر 

 .)١(العلم مصطلح توحيد احلاكمية.. وهو مندرج حتت توحيد األلوهية"

يقـــول الشـــيخ دمحم إمساعيـــل املقـــدم: "خالصـــة القـــول أن القضـــية إمـــا أن تكـــون الســـيادة للشـــرع  - 

السيادة لألمة والربملــان، ودون حســم هــذه النقطــة يف البدايــة ســوف يظــل والقرآن وإما أن تكون 

يت بعد ذلك ترقيع للدين ال يصلح ديًنا وال دنيا"  .)٢(الناس يف غبش وكل إصالح 

رمحــه هللا: "اإلشــراك  يف حكمــه، واإلشــراك بــه يف عبادتــه كلهــا مبعــىن واحــد، يقول الشنقيطي  - 

ــا غــري نظــام هللا، وتشــريًعا غــري تشــريع هللا، كالــذي يعبــد  ال فــرق بينهمــا البتــة، فالــذي يتبــع نظاًم

ــة بوجــه مــن الوجــوه، فهمــا واحــد، وكالمهــا مشــرك  الصــنم ويســجد للــوثن، وال فــرق بينهمــا البت

")٣(. 

صـــر الـــدين و  -  جـــاء يف فتـــوى كوكبـــة مـــن علمـــاء العصـــر احلـــديث مـــن بيـــنهم حمـــدث العصـــر دمحم 

 األلباين والعالمة مقبل بن هادي الوادعي اليمين ما نصه:

"الدميقراطيـــة عنـــد واضـــعيها ومعتنقيهـــا: حكـــم الشـــعب نفســـه بنفســـه، وأن الشـــعب مصـــدر 

ذا االعتبار مناقضة للشريعة اإلس المية والعقيدة، قــال تعــاىل ﴿َوَمــْن َملْ َحيُْكــْم السلطات مجيًعا، وهي 

ـــدة:  ــُم اْلَكاِفُروَن﴾[املائ ـــَك ُهــ َُّ فَُأولَِئ ــــَزَل ا ــا أَنـْ ــوَن َحــــىتَّ ٤٤ِمبَـ ـــاىل ﴿فَــــال َورَبِّـــَك ال يـُْؤِمنُــ ]، وقــــال تع

ُهْم﴾[النســاء:  نـَ َأَحــًدا﴾[الكهف:  ]، وقــال تعــاىل ﴿َوَال ُيْشــِرُك ِيف ُحْكِمــهِ ٦٥ُحيَكُِّمــوَك ِفيَمــا َشــَجَر بـَيـْ

لطــاغوت، قــال تعــاىل ﴿َفَمــْن َيْكُفــْر ٢٦ ]، وألن الدميقراطية نظام طاغوت، وحنن قد أمر أن نكفر 

ــٌع َعِليمٌ  يـ َُّ مسَِ َـــا َوا َقى َال اْنِفَصـــاَم َهل ـــُوثـْ ـــْرَوِة اْل ْلُع ِ ــَك  ـــِد اْسَتْمَسـ َق َِّ فـَ ِ ــْؤِمْن  ــاُغوِت َويـُـ لطـَّ ــرة: ِ ﴾[البقـ

ََّ َواْجَتِنبُــوا الطَّاُغوَت﴾[النحــل:  ]، وقــال٢٥٦ ــٍة َرُســوًال َأِن ُاْعبُــُدوا ا نَــا ِيف ُكــلِّ ُأمَّ ــْد بـََعثـْ تعــاىل ﴿َولََق

٣٦.[ 

                                                             
  ٢٠) الشريعة اإلسالمية وفقه التطبيق، أبو احلسن البليدي، ص١(
  ال للربملان، الشيخ دمحم إمساعيل املقدم) سلسلة احلاكمية للقرآن ٢(
  ١٦٢/ ٧) أضواء البيان، الشنقيطي، ٣(



  - ٥٤٤  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

فالدميقراطية واإلسالم نقيضان ال جيتمعان، إما اإلميان  واحلكم مبا أنزل هللا، وإما اإلميــان 

  اغوت.لطاغوت واحلكم به وكل ما خالف شرع هللا فهو ط

ا  وال عربة مبن حياول أن جيعلها من الشورى اإلسالمية ألن الشورى فيما ال نص فيه، كما أ

 ألهل احلل والعقد من أهل الدين والورع والدميقراطية خبالف ذلك كما سبق..

لطريقــة الدميقراطيــة حــرام أيًضــا ال جتــوز ألنــه ال يشــرتط يف املنتخــب  ت السياسية  واالنتخا

ــذه الطريقــة تــؤدي إىل أن والناخــب ا لصــفات الشــرعية ملــن يســتحق الواليــة العامــة أو اخلاصــة فهــي 

ملنتخــب أن يكــون عضــًوا يف  يتوىل حكم املسلمني من ال جيوز توليتــه وال استشــاراته، وألن املقصــود 

ـــالس النيابيـــة ال حتـــتكم إىل كتـــاب هللا وســـنة رســـوله وإمنـــا تتحـــاكم  إىل جملـــس النـــواب التشـــريعي، وا

ا، فضًال عن أن يسعى املسلم إىل إنشائها ويتعــاون  األكثرية فهي جمالس طاغوتية ال جيوز االعرتاف 

ــا طريقــة غربيــة مــن صــنع اليهــود والنصــارى وال جيــوز شــرًعا  يف إجيادهــا، وهــي حتــارب شــرع هللا، وأل

م.  التشبه 

فمـــن مث فـــال مـــانع مـــن  ومـــن يقـــل إنـــه مل يثبـــت يف الشـــرع طريقـــة معينـــة يف اختيـــار احلـــاكم،

ت، يقــال لــه: لــيس صــحيًحا أنــه مل يثبــت ذلــك يف الشــرع، فمــا فعلــه الصــحابة مــن كيفيــات  االنتخــا

 .)١(االختيار للحاكم فكلها طرق شرعية"

ذن به هللا  نًيا: حكم تشريع ما مل 

عضــاء أكرب أركان الدميقراطية وقطب رحاهــا هــو إعطاءهــا حــق التشــريع ألفــراد مــن البشــر وهــم أ - 

الس الربملانية.   ا

ــلطة التنفيذيــــة، ومناقشــــة املوازنــــة العامــــة للدولــــة  -  دوار: مراقبــــة الســ ــالس الربملانيــــة ختــــتص  ــ وا

ت وخيــالف  واعتمادها، وهذه األدوار ال غبار فيها شرًعا، أما الدور الذي ال يسمح هلذه الربملــا

القوانني الوضــعية املنبثقــة مــن الدســتور ما أراده هللا عز وجل للبشر.. وهو الدور التشريعي وسن 

ــه هللا ألحــد مــن البشــر غــري األنبيــاء  ذن ب الوضــعي، فالتشــريع هــو التحليــل والتحــرمي، وهــو مل 

                                                             
  ٢٩: ٢٧، وعنه حكم اإلسالم يف الدميقراطية، ص٢٤، ص: ٢) جملة األصالة، العدد١(



 
  - ٥٤٥  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

الذين يشرعون بوحي من هللا، واحلكمة يف ذلك هي: ملن األلوهية يف هذه األرض؟ وملن الربوبيــة 

 على هؤالء البشر؟

 اإلجابة عن هــذا الســؤال يف صــيغتيه هــاتني كالتــايل: "يرتتــب كــل يقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا يف

  -شــيء يف أمــر هــذا الــدين، وكــل شــيء يف أمــر النــاس أمجعــني علــى ملــن األلوهيــة؟ وملــن الربوبيــة؟ 

 فذلك هو اإلميان، وهو اإلسالم، وهو الدين. -بال شريك من خلقه -وحده

  فهو الشرك إذن أو الكفر املبني.. لشركاء من خلقه معه، أو لشركاء من خلقه دونه،

فإما إن األلوهية والربوبية  وحده، فهي الدينونة مــن العبــاد  وحــده.. وهــي العبوديــة مــن 

ملــنهج هللا وحــده بــال شــريك.. فــا  تبــاعالناس  وحده. وهي الطاعة من البشر  وحده، وهــي اال

م وهللا وح ده هو الذي يسن للناس شرائعهم وهللا وحده هو وحده هو الذي خيتار للناس منهج حيا

ــيس لغــريه م.. ول م وأنظمــة جمتمعــا ــاس مــوازينهم وقــيمهم وأوضــاع حيــا أفــراًدا أو  -الــذي يضــع للن

ــة  -مجاعــات الرتكــان إىل شــريعة هللا. ألن هــذا احلــق هــو مقتضــى األلوهي شــيء مــن هــذا احلــق إال 

لعقيــدة اإلســالمية واملــنهج اإلســالمي ونظــام احلكــم والربوبيــة. لــذلك كانــت أخطــر قضــية مــن قضــا ا

ا.. ومن ورائهــا قضــية  -على مر العصور -واحلياة يف اإلسالم ا قضية احلكم والشريعة والتقاضي  إ

األلوهيـــة والتوحيـــد واإلميـــان.. ال هـــوادة يف هـــذا األمـــر، وال نـــرخص يف شـــيء منـــه، وال احنـــراف عـــن 

ذن بــه هللا يف جانب ولو صغري. وإنه ال عربة مبا  تواضع عليه جيل، أو ملا اصطلح عليه قبيل، مما مل 

قليل وال كثري.. ال حجة.. ال معذرة.. ال احتجاج مبصلحة.. فا رب الناس يعلم ما يصلح للناس، 

  .)١(ويضع شرائعه لتحقيق مصاحل الناس احلقيقية، وليس أحسن من هللا يف حكمه وشريعته"

" لــذلك فــاحلكم الشــرعي يف مــ -  ــالس التشــريعية هــو "شــرك  ا تقيمــه الــنظم الدميقراطيــة مــن ا

  واألدلة على ذلك هي:

ــُة اْلَفْصــِل لَ  -  ــْوَال َكِلَم ُ َوَل َّ ــِه ا ََْذْن ِب ــا َملْ  ــَن الــدِّيِن َم ُــْم ِم ُــْم ُشــرََكاُء َشــَرُعوا َهل ُقِضــَي قــال تعــاىل ﴿َأْم َهل

ُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِمَني َهلُْم عَ  نـَ  ].٢١َذاٌب أَلِيٌم﴾[الشورى: بـَيـْ

                                                             
  ٨٨٨، ٥٩٦) يف ظالل القرآن، ١(



  - ٥٤٦  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

قال ابن كثري: "أي هم ال يتبعون ما شرع هللا من الدين القومي بل يتبعون مــا شــرع هلــم شــياطينهم  - 

من اجلن واإلنس من حتــرمي مــا حرمــوا علــيهم مــن البحــرية والســائبة والوصــيلة واحلــام وحتليــل أكــل 

ت الباطلــة الــيت كــانوا قــد اخرتعوهــا يف امليتة والدم والقمار إىل حنو ذلك من الضــالالت واجلهــاال

 .)١(جاهليتهم من التحليل والتحرمي"

وقال املودودي رمحه هللا: "إن يف هــذه اآليــة داللــة واضــحة علــى أن الــذين يــرون مــا وضــعه رجــل  - 

أو طائفة من الناس من قانون أو تشريع أو رسم هو قانون شرعي من غري أن يستند إىل أمر مــن 

 .)٢(كون ذلك الشارع  تعاىل يف األلوهية"هللا تعاىل فهم يشر 

  َِّ ــُروا َعَلــى ا قــال تعــاىل ﴿َوال تـَُقولُــوا ِلَمــا َتِصــُف أَْلِســنَـُتُكُم اْلَكــِذَب َهــَذا َحــالٌل َوَهــَذا َحــَراٌم لِتَـْفتـَ

َِّ اْلَكِذَب ال يـُْفِلُحوَن﴾[النحل:   ].١١٦اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى ا

ــ -  ـــي عـــن ســـلوك ســـبيل املشـــركني الـــذين حللـــوا وحرمـــوا مبجـــرد مـــا وصـــفوه قـ ال ابـــن كثـــري: "مت 

رائهــم مــن البحــرية والســائبة والوصــيلة واحلــام وغــري ذلــك ممــا كــان  واصــطلحوا عليــه مــن األمســاء 

شرًعا هلم ابتدعوا يف جاهليتهم، ويدخل يف هذا كل من حلل شــيًئا ممــا حــرم هللا أو حــرم شــيًئا ممــا 

 .)٣(ح هللا مبجرد رأيه"أ

  ََّ ــَنُكْم َأالَّ نـَْعبُــَد ِإالَّ ا نَــا َوبـَيـْ نـَ َعــاَلْوا ِإَىل َكِلَمــٍة َســَواٍء بـَيـْ َ َأْهَل اْلِكَتاِب تـَ َوَال ُنْشــِرَك  قال تعاىل ﴿ُقْل 

َولَّوْ  َِّ َفِإْن تـَ ً ِمْن ُدوِن ا ًئا َوَال يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعًضا َأْرَ ََِّ ُمْســِلُموَن﴾[آل ِبِه َشيـْ ا فـَُقوُلوا اْشَهُدوا 

 ].٦٤عمران: 

قــال القــرطيب: "أي ال نتبــع بعضــنا بعًضــا يف حتليــل شــيء أو حترميــه إال فيمــا شــرعه هللا تعــاىل وهــو  - 

﴾[التوبـــة:  َِّ ً ِمـــْن ُدوِن ا ــانـَُهْم َأْرَ ـــاَرُهْم َورُْهبَـ َـــُذوا َأْحَب ــاىل ﴿اختَّ ـــه تعـ ـــم  ]. معنـــاه٣١نظـــري قول أ

م يف قبول حترميهم وحتلــيلهم ملــا حيرمــه هللا ومل حيلــه، ﴿فَــِإْن تـََولَّــْوا فـَُقولُــوا اْشــَهُدوا  أنزلوهم منزلة ر

ــا مــن املــن  ــه علين َّ ُمْســِلُموَن﴾ أي متصــفون بــدين اإلســالم منقــادون ألحكامــه معتزمــون مبــا ل َِ

                                                             
  ٢٥١٧/ ٤) تفسري ابن كثري ١(
  ٢٢) املصطلحات األربعة للمودودي ص: ٢(
  ١٥٩٩/ ٢ثري ) تفسري ابن ك٣(



 
  - ٥٤٧  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

هم  واإلنعــام وال نقبــل مــن الرهبــان شــيًئا بتحــرميهم علينــا مــا مل حيرمــه هللا علينــا فنكــون قــد اختــذ

" ً  .)١(أر

  ــُروا ـــا ُأِمـ ــْرَميَ َوَم ــَن َمـ َِّ َواْلَمِســـيَح ابْـ ــْن ُدوِن ا ً ِمـ ـــانـَُهْم َأْرَ ـــاَرُهْم َورُْهَب ــاىل ﴿اختََّـــُذوا َأْحَب ِإالَّ قـــال تعـ

ْعُبُدوا ِإَهلًا َواِحًدا َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّا   ].٣١ُيْشرُِكوَن﴾[التوبة: لِيـَ

م عنــه فكــانوا مبنزلــة املتخــذين هلــم  -  م بــه وينهــو مــرو م ملا أطاعوهم فيما  قال الشوكاين: "أي أ

ب" م أطاعوهم كما تطاع األر ً أل  .)٢(أر

  َِعَلْيِه َوِإنَّــُه َلِفْســٌق َوإ َِّ َُْكُلوا ِممَّا َملْ يُْذَكِر اْسُم ا ــَياِطَني َلُيوُحــوَن ِإَىل َأْولَِيــاِئِهْم قال تعاىل ﴿َوَال  نَّ الشَّ

 ].١٢١ِلُيَجاِدُلوُكْم َوِإْن َأطَْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكوَن﴾[األنعام: 

 -  َِّ َُْكلُــوا ِممَّــا َملْ يُــْذَكِر اْســُم ا قــال ابــن كثــري: "روى الطــرباين عــن ابــن عبــاس قــال: ملــا نزلــت ﴿َوَال 

تذبح أنت بيدك بســكني فهــو ما ارس إىل قريش: أن خاصموا حممًدا وقولوا له: َعَلْيِه﴾ أرسلت ف

فهو حرام؟! فنزلــت هــذه اآليــة:  -يعين امليتة -حالل، وما ذبح هللا عز وجل بشمشري من ذهب

ــاِئِهْم ِلُيَجــاِدُلوُكْم﴾ قــال: وإن الشــياطني مــن فــارس، وأول ــَياِطَني َلُيوُحــوَن ِإَىل َأْوِلَي يــاؤهم ﴿َوِإنَّ الشَّ

ا أن حتلــوا مــا )٣(قريش ، وقوله تعاىل ﴿َوِإْن َأَطْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكوَن﴾ أي هذه الشبهة أرادوا 

حــرم هللا مــن امليتــة، وحيــث عــدلتم عــن أمــر هللا لكــم وشــرعه إىل قــول غــريه، فقــدمتم عليــه غــريه، 

 .)٤(فهذا هو الشرك"

 ت الواضــحة بصــريح القــرآن يف هــذا األ مــر كثــرية جــًدا، وال حتتمــل االلتبــاس أو التأويــل... واآل

ذن هللا مبا ذكر، وهللا يهدي إىل سواء السبيل.  ونكتفي 

                                                             
  ١٠٦ -١٠٥/ ٤) تفسري القرطيب ١(
  ٣٥٣/ ٢) فتح القدير ٢(
  )١٣٨٠٥) إسناده عند الطرباين إسناد صحيح، وكذلك رواه الطربي (٣(
  ٧١٨/ ١) خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة التفسري، ٤(



  - ٥٤٨  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

 لًثا: حكم العلمانية وفصل الدين عن الدولة

ت األحكــام واملعــامالت والقضــاء والسياســة الشــرعية عــن  -  مــن صــور العلمانيــة فصــل تطبيــق آ

ت العبــادات مــن الصــالة والصــيام يف شــؤون احليــاة حتــت زعــم أن الــدين يقتصــر علــى عالقــة  آ

بــت، فــال جيــوز للــدين أن  العبــد بربــه، وأن األمــور األخــرى متغــرية بتغــري الزمــان واملكــان والــدين 

يتــدخل يف السياســة وال يف االقتصــاد حبجــة عــدم قــدرة الــدين علــى مســايرة املتغــايرات.. هــم ال 

علمانيــة: أن الــدين طــاهر والسياســة جنســة فــال جيــوز يصرحون بذلك ولكن يصــرحون يف الــدول ال

أن خيتلطــا.. فيظهــرون احــرتامهم للمؤسســات الدينيــة ولكــنهم يطــالبون بتجديــد اخلطــاب الــديين 

حلكم وحثه علــى اجلهــاد مــن الفقــه اإلســالمي.. وهــذه الصــور الواضــحة مــن  حلذف صلة الدين 

ل جزء آخر و اإلقرار به. تقع فيها األنظمــة العلمانية بتجزئة الدين ففصل منه جزء وإبعاده وقبو 

 الفاسدة اليت حتارب الدين، ولكن هناك صور من العلمانية قد يفع فيها املسلمون أنفسهم..

مثل مقاومة احملتل لو انطلقت لتكتســب شــرعية دوليــة، وجعلــت منطلقهــا وطــين أو قــومي ولــيس  - 

 ديين فقد صارت مقاومة علمانية!

ــ -  ــان يتلقــــى براجمــ ـــيم مثــــل أي كيــ ه وآراءه مــــن أي مــــنهج غــــري مــــنهج اإلســــالم، ويرســــخ نفــــس قـ

حــرتام كــل مصــادر الشــرعية غــري الدينيــة  العلمــانيون ليقــيم معهــم التحالفــات واالتفاقــات فيقــر 

ً علمانًيا!  حىت تلك اليت تعارض الدين فقد صار كيا

ــذلك فــاملفهوم األوســع للعلمانيــة يف بــالد صــارت: "التلقــي مــن أيــة منــاهج  -  ــد ل وأوضــاع وتقالي

 ومبادئ غري منهج اإلسالم".

والعلمانية بكل صورها هي: "ارتداد عن اإلسالم"، ألن اإلسالم هــو املرجــع الوحيــد هلــذه األمــة،  - 

ــْيَطاِن ِإنَّــُه  تَِّبُعــوا ُخطُــَواِت الشَّ ــْلِم َكافَّــًة َوَال تـَ ْم َلُكــقــال تعــاىل ﴿َ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمُنــوا اْدُخلُــوا ِيف السِّ

ــــٌني ( ــ ـــُدوٌّ ُمِب ــ ـــٌز ٢٠٨َعـ ــ ََّ َعزِيـ ــاْعَلُموا َأنَّ ا ــــ ـــــاُت َف يِّنَـ ـــاَءْتُكُم اْلبـَ ــ ـــا َجـ ــ ــِد َمـ ــ ــ ــْن بـَْع ــ ــ ـــُتْم ِم ـــ ــــِإْن زََلْل ــ ) َف

 ].٢٠٩ -٢٠٨َحِكيٌم﴾[البقرة: 

خــذوا جبميــع ُعــَرى  -  يقول ابــن كثــري: "يقــول تعــاىل آمــًرا عبــاده املــؤمنني بــه املصــّدقني برســوله: أن 

والعمــل جبميــع أوامــره، وتــرك مجيــع زواجــره.. فــأمرهم أن يعملــوا جبميــع شــعب اإلســالم وشــرائعه، 



 
  - ٥٤٩  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

مــركم بــه الشــيطان مــن التخلــي عــن  اإلميان وشــرائع اإلســالم وال تــدعوا منهــا شــيًئا، واجتنبــوا مــا 

أحـــد هـــذه الشـــعب وأحـــد هـــذه الشـــرائع، واحـــذروا إن عـــدلتم عـــن احلـــق بعـــدما قامـــت علـــيكم 

يف انتقامـــه ال يفوتـــه هـــارب وال يغلبـــه غالـــب، حكـــيم يف أحكامـــه  احلجـــج، فـــاعلموا أن هللا عزيـــز

 .)١(ونقضه وإبرامه"

يقــول الشــيخ القرضــاوي: "إن العلمــاين الــذي يــرفض مبــدأ حتكــيم الشــريعة مــن األســاس لــيس لــه  - 

من اإلسالم إال امسه، وهو مرتد عن اإلســالم بيقــني، جيــب أن يســتتاب وتــزاح عنــه الشــبهة وتقــام 

لردة وجرده من انتمائه لإلسالم"عليه احلجة، وإال  .)٢( حكم القضاء عليه 

حكـــام وقواعـــد جليـــة يف املســـائل املدنيـــة والتجاريـــة  -  قـــال العالمـــة أمحـــد شـــاكر: "القـــرآن مملـــوء 

وأحكام احلرب والسلم فمن زعم أنه دين عبادة فقد أنكر كل هــذا وأعظــم علــى هللا الفريــة، ومــا 

قال هذا فقد خرج عن اإلسالم مجلــة ورفضــه كلــه وإن صــام قال هذا مسلم قط وال يقوله، ومن 

 .)٣(وصلى وزعم أنه مسلم"

ــر أو  -  ــظ الكفـ ـــاس إطـــالق لفـ ــوايل: "مـــن هـــذه الشـــبهات استصـــعاب بعـــض الن ــفر احلـ قـــال د. سـ

ــى مــــن أطلقهــــا هللا تعــــاىل عليــــه مــــن األنظمــــة واألوضــــاع واألفــــراد بذريعــــة أن هــــذه  اجلاهليــــة علــ

ال تنكر وجود هللا وال متانع يف إقامة شــعائر التعبــد، بــل  -لدميقراطيةالسيما العلمانية ا -األنظمة

لشــهادة ويقيمــون الشــعائر مــن صــالة وصــيام أو حــج وحيرتمــون رجــال الــدين  وبعضهم يتلفظون 

ـــا  ـ ــؤمنني  ـــاهلي وأن املــ ـــام جـ ــة نظـ ــ ن العلماني ــول  ــيغ القــ ــــف نستســ ـــة، فكي ـــات الدينيـ واملؤسسـ

 .)٤(جاهليون؟"

اية احلكم ع -   لى الدميقراطية يتساءل األستاذ دمحم قطب رمحه هللا: هل هللا هو املعبود يف ويف 

 الدميقراطية؟ أم عشرات من اآلهلة املزيفة اليت حتكم حياة الناس وتتحكم فيها؟

                                                             
  ٢٢٠- ٢٢٩/ ١) خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة التفسري، ١(
  ٧٤ -٧٣ص:  ) اإلسالم والعلمانية للقرضاوي،٢(
  ٥٩) الكتاب والسنة جيب أن يكو مصدرًا للقانون يف مصر، ص٣(
  ٦٨٧) العلمانية، سفر احلوايل، ص: ٤(



  - ٥٥٠  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

ــه،  ــه، العقـــل إلـ ــرر إلـ ــهوات والتحـ ـــه، الشـ ــوى إل ــة اهلـ ــب قـــائًال: يف املنظومـــة الدميقراطيـ مث جييـ

ب، الدستور شرع.. كل ذلك يعبــد مــع هللا أو مــن دون هللا، الدوالر إله، الرأي العام إ له، النواب أر

لنسبة للقضية الكربى يف الوجود.. القضــية األوىل يف حيــاة النــاس: قضــية  وكلها تعطي إجابة حامسة 

 املعبود: هل هو هللا أم شيء آخر غري هللا؟

 ين يوجــد نوعــان اثنــان مــن احلكــم: إمــا حكــم هللا  وإمــا حكــم اجلاهليــة، قــال تعــاىل يف امليــزان الــر

َِّ ُحْكًمــا لَِقـــْوٍم يُوِقُنوَن﴾[املائـــدة:  ــْن َأْحَســـُن ِمـــَن ا غُـــوَن َوَم ]، ومـــن مث ٥٠﴿أََفُحْكــَم اْجلَاِهِليَّـــِة يـَبـْ

ــا ليســت حكــم هللا فهــي يف  فكل حكم غري حكم هللا فهــو حكــم جاهليــة، والدميقراطيــة حيــث إ

  ميزان هللا جاهلية..

الثالثــة الرئيســية للجاهليــة هــي اعتقــاد وجــود إلــه مــع هللا (شــرك االعتقــاد)، وتوجيــه  فاجلــذور

ــرك  ــرمي مـــن دون هللا (شـ ـــادة)، والتشـــريع أي التحليـــل والتحـ ـــادة لغـــري هللا (شـــرك العب ــن العب ــيء مـ شـ

زان ) والدميقراطية تقع يف (شرك العبادة) بفصل الدين عن احلياة، فاحلياة كلها عبــادة  يف ميــتباعاال

 منهج اإلسالم..

ــة تقـــع يف (شـــرك اال ــن مث تبـــاعوالدميقراطيـ ــق التشـــريع لألمـــة مـــن دون هللا.. ومـ عطـــاء حـ  (

  فالدميقراطية هي منهج اجلاهلية احلديثة يف ميزان هللا.

  ذن هللا بعـــد عـــرض ســـورة النســـاء حلقيقـــة مـــنهج الدميقراطيـــة احلديثـــة.. بعـــرض (شـــرك وســـنقوم 

ـــلتبـــاعاال ــورة التحلي ــوعها  ) يف صـ ـــدة.. ســـورة موضـ ــرض ســـورة املائ والتحـــرمي مـــن دون هللا يف عـ

ذن هللا يف عرض (شرك العبادة) يف صورة توجيه العبادة  متياز، كما نقوم  (احلاكمية والتشريع) 

متيــــاز.. وهللا   ( ــادة  ــورة موضــــوعها (احليــــاة كلهــــا عبــ ــري هللا يف عــــرض ســــورة األنعــــام.. ســ لغــ

  ن.املستعان.. وعليه التكال



 
  - ٥٥١  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

 

بعدما تبني بفضل هللا الرشد من الغي، وسقطت أوراق التوت من على منهج الدميقراطيــة الضــال  - 

ــا وظهــرت الدميقراطيــة علــى حقيقتهــا هــذه.. خديعــة كــربى  ونظامهــا الزائــف، فــتم دحضــها واقعًي

طل، ومت تفنيدها شرعًيا فاتض ــا كفــر وشــرك وردة.. ولكــن ووهم  ح أن تقاليد الدميقراطيــة وأركا

ات ويــدع األدلــة احملكمــات  ويــل مــن املتشــا رغم ذلك كله إال أنه قد يلجأ ملتجأ إىل حجــة أو 

  جانًبا، ويصر أن الدميقراطية هي املسار الالزم خوضه إلقامة دين هللا يف األرض!

ذن هللا دحضــه -  ا وتفنيــدها حــىت تنتفــي أي جهالــة.. وتــزول أي فُتطرح بعض الشبهات الواجــب 

ويــل.. فــال يبقــى بعــد ذلــك إال كــٌرب أو هــوى، ونعــوذ  منهمــا مــن أي  حجــة.. ويكشــف أي 

 مسلم خملص لربه صادق يف طلبه للحق..

 والشبهات املثارة كثرية، ولكن أشهرها ما يلي: - 

 أوًال: ما نقصده من الدميقراطية غري مقصودها يف الغرب.

  نًيا: نعم الدميقراطية كفر.. ولكنها وسيلة إلقامة الشرع..

  لًثا: ارتكاب أخف الضررين.

  رابًعا: حتقيق املصلحة املرسلة.

ذن هللا بطرح الشبهة األوىل والرد عليها -    فلنبدأ 

 

آلية تضمن للشعب اختيار احلاكم وحماسبته على أفعاله، فــال يقال يف هذه الشبهة: "الدميقراطية  - 

يفرض عليهم حاكم يكرهونه وهنا ما نقصده من الدميقراطية، ولكننا ال نقصد دميقراطيــة التحــرر 

ــة  ــن الدولــــة.. أو دميقراطيــ ــدين عــ حيــــة.. أو دميقراطيــــة الرأمساليــــة.. أو دميقراطيــــة فصــــل الــ واإل

 التشريع من دون هللا".

  



  - ٥٥٢  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

  ذن هللا:والرد  على هذه الشبهة يف النقاط التالية 

الدميقراطية منهج كامل لصياغة البناء االجتماعي، وضعه الغــرب الصــلييب وصــدره ألمــة اإلســالم  .١

ين، فهــم وضــعوا تقاليــده ومبادئــه بشــكل متصــل ومــرتابط،  إلفســادها وإضــالهلا عــن منهجهــا الــر

تقبلــه األمــة وتتلقــى منــه وإمــا أن ترفضــه  فصــارت أركــان الدميقراطيــة أوجــه لشــيء واحــد إمــا أن

وتُقِبل على منهج هللا الفريد تتلقى منه وحده.. ويرد على هــذه الشــبهة األســتاذ دمحم قطــب رمحــه 

خــذ معهــا  خذ الدميقراطية كصورة سياســية ولــيس مــن الضــروري أن  هللا قائًال: "فالذين يقولون 

وجه هــذا النظــام عــن وجهــه اآلخــر أو هــم يتحــدثون الرأمسالية اجلاحمة هم وامهون يف حماولة فصل 

خــذ مــا  عن شــيء غــري الدميقراطيــة الليرباليــة ال نعلــم صــورته علــى وجــه التحديــد.. فهــم يقولــون 

فيها من خري ونرتك ما فيها من شرور.. يقولون نقيدها مبــا أنــزل هللا، وال نبــيح اإلحلــاد، وال نبــيح 

ــا التحلل األخالقي والفوضى اجلنسية.. فــإ ن فعلــوا مــا يقولــون لــن تكــون الدميقراطيــة حينهــا.. إ

 ستكون اإلسالم..

ــا تــويل الشــعب ســلطة التشــريع فــإن ألغــي هــذا  إن الدميقراطية هــي حكــم الشــعب بواســطة الشــعب إ

ذا االسم.. ي قيد فلن تكون هي الدميقراطية اليت تقوم اليوم   األمر أو قيد 

م ُخملصون.. ولكنهم خمدعون يف  الدميقراطية.. وإال فاذهبوا وأسالوا الــدميقراطيني وقولــوا هلــم: نريــد إ

أن حنكــم مبــا أنــزل هللا وال يكــون للشــعب وال ممثليــه حــق وضــع القــوانني إال فيمــا لــيس فيــه نــص مــن  

حلجــاب ومننــع التــربج  كتاب أو سنة أو إمجــاع مــن علمــاء املســلمني.. قولــوا هلــم نريــد أن نلــزم املــرأة 

ــراطيني!.. اســـألوهم والعـــري علـــى ا ـــه أن نكـــون دميقـ ــت ذات ـــد يف الوقـ لشـــواطئ ويف الطرقـــات.. ونري

  وانظروا ماذا يقولون؟

  سيقولون لكم إن الدميقراطية هي حق التشريع لنواب األمة..

ســيقولون لكــم: إن الدميقراطيــة ال تتــدخل يف احلريــة الشخصــية لألفــراد فمــن شــاء أن يرتــد عــن دينــه 

ذ خليلة فهــو حــر.. ومــن شــاءت أن ختــون زوجهــا فهــي حــرة مــا مل يشــتك فهو حر، ومن شاء أن يتخ

  الزوج.



 
  - ٥٥٣  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

  .)١(سيقولون لكم: احبثوا عن اسم آخر ملا تريدون.. اسم غري الدميقراطية"

إن مــنهج اإلســالم واضــح يف معاملــه، مســتقل يف خصائصــه، متميــز يف أركانــه وتقاليــده وال ســبيل  .٢

لدميقراطية.. والبد م ين إىل مزج اإلسالم  ن املفاصلة بني املنهجني فال التقاء بينهما فالنظام الــر

وإن التقى يف بعض ما تناديه به الدميقراطية مــن إعطــاء احلقــوق، فهــو التقــاء عــارض ألن القاعــدة 

  اليت يقوم عليها اإلسالم ختتلف اختالفًا جذرً عن القاعدة اليت تقوم عليها الدميقراطية.

الدميقراطيــة بغــري امسهــا مــع بقــاء حقيقتهــا فنقــول أننــا نقصــد احلاكميــة أيًضا ليست العربة بتســمية  .٣

  ونرفض السيادة للشعب..

حية.. ت واحلقوق ونرفض العري واإل  ونقصد احلر

  واجلواب: أن هذا االسم يتضمن هذا الوصف.. فــإن قبلــت املســار الــدميقراطي قبلــت: الدســتور

  ة وحرية سوق املال والر واخلمور و.... و....الوضعي والتشريع للربملان واحلرية الشخصي

ب احليل مداره على تسمية الشيء بغري امسه وعلى تغــري صــورته مــع بقــاء  -  يقول ابن القيم: "إن 

حقيقته، فمداره على تغيري االســم مــع بقــاء املســمى وتغيــري الصــورة مــع بقــاء احلقيقــة.. وإمنــا أتــى 

ظنــوه مــن انتفــاء االســم ومل يلتفتــوا إىل وجــود املعــىن  هؤالء مــن حيــث اســتحلوا فعــل احملرمــات مبــا

 .)٢(احملرم وثبوته"

 

  يقــال يف هــذه الشــبهة: "نعــم الدميقراطيــة كفــر ألن أساســها الســيادة للشــعب، واإلســالم أساســه

، ونعــم الدميقراط يــة شــرك ألن ركنهــا األكــرب وجــود نــواب عــن الشــعب احلاكميــة  والســيادة 

يشـــرعون مـــن دون هللا، واإلســـالم فيـــه التشـــريع أي التحليـــل والتحـــرمي  عـــز وجـــل وحـــده.. ال 

خنتلــف يف ذلــك، ولكــن ممارســة الدميقراطيــة كــان علــى ســبيل املنازعــة واإلنكــار مــع العلمــانيني.. 

                                                             
  ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٠٤) مذاهب فكرية، دمحم قطب، ص١(
  ٣٨٧ -٣٨٦/ ١) إغاثة اللهفان، ابن القيم، ٢(



  - ٥٥٤  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

 منــاط الكفــر (العلــة املكفــرة) حيــث مل يكــن إلقامة شرع هللا، وبذلك من ارتكب الكفر مل يقع يف

لكفر من السيادة للشعب أو التشريع من دون هللا".   قصده اإلقرار 

ذن هللا: -   والرد على هذه الشبهة يف النقاط التالية 

يظهر أن هدف القائل ليس االختالف على أن حكم الشرع يف الدميقراطيــة ومبادئهــا، وجمالســها  .١

ـــا كفـــر بـــال  خـــالف، ولكـــن هدفـــه هـــو عـــدم تكفـــري مـــن ســـلك هـــذا الطريـــق متـــأوًال التشـــريعية أ

 ملنازعة واإلنكار لتغيري هذا الكفر القائم وأن سلوكه مل يكن إقرارًا منه أو رضاًء عنه..

تفاقنا أن الفعل كفــر ولكــن الفاعــل لــيس بكــافر، فالفعــل يثبــت عليــه  -  لذلك وجب أن نبدأ أوًال 

لكفــر (وهــي القصــد واإلرادة)، كمــا يتحقــق يف احلكم، ولكن الفاعل ينتفي عل يه شروط احلكــم 

حــد القواعــد الفقهيــة (املنازعــة واإلنكــار)، فالفاعــل مل يكــن  الفاعــل أحــد املوانــع وهــو التأويــل 

حلكم أو مكرًها هنا على الوقوع فيه، ولكنه كانت لديه أدلة استند إليهــا تســوغ لــه هــذا  جاهًال 

 الفعل الكفري..

ــذه ال -  بدايــة اتفقنــا ســوً علــى أن مــن اختــذ هــذه الوســيلة الكفريــة كــان قصــده إقامــة شــرع هللا، و

ويــًال لــبعض النصــوص الشــرعية لــذلك فــال يكفــر علــى التعيــني، النتفــاء أحــد شــروط  وكان لديه 

 التكفري على املعني، ولتحقق أحد موانع تكفري املعني..

 يلة شركية إلقامة شرع هللا؟ومن مث نطرح السؤال التايل: هل يباح اختاذ وس .٢

واإلجابة يف أم الكتاب.. وفصل اخلطــاب.. يف ســورة الفاحتــة.. يف اآليــة الــيت عليهــا مــدار الفاحتــة  - 

َك َنْسَتِعُني﴾. َّ َك نـَْعُبُد َوِإ َّ  والقرآن كله، قال تعاىل ﴿ِإ

 .إن اهلدف األكرب هو: توحيد العبودية 

 وهو: توحيد االستعانة. ولن يتحقق إال بوسيلة واحدة وطريق واحد

ختاذ وسيلة شركية إلقامــة التوحيــد يف العبوديــة ومظهــره تطبيــق  -  إذن ال يباح الشرك يف االستعانة 

  شرع هللا.

زالــة املنكــر األكــرب وهــو: الشــرك (كمــا بينــا بفضــل  إن املعروف األكرب وهو: التوحيد.. لن يقام إال 

ـــد وا ـــذلك فالتوحي ـــة هللا يف ســـورة آل عمـــران).. ل ـــى إزال ُـــين األول عل ـــان.. وب لشـــرك خطـــان ال يلتقي



 
  - ٥٥٥  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

ختيــار دون  الثــاين.. فكيــف أســلك ســبيًال مــن الســبل فيــه جــواز فعــل الكفــر املتفــق عليــه ســلًفا؟.. 

ــا إقامــة (ال إلــه إال هللا) يف  اضــطرار حتــت إكــراه ُملجــئ.. لتحقيــق مصــلحة مــن املصــاحل.. فضــًال كو

 األرض.

َفــرََّق ِبُكــْم َعــْن َســِبيِلِه َذِلُكــْم قال تعاىل ﴿َوَأنَّ َهَذا صِ  -  تـَ ــُبَل فـَ تَِّبُعــوا السُّ َراِطي ُمْســَتِقيًما فَــاتَِّبُعوُه َوَال تـَ

  ].١٥٣َوصَّاُكْم ِبِه لََعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن﴾[األنعام: 

: خطًــا بيــده، مث قــال (ملسو هيلع هللا ىلص)روى اإلمام أمحد عن عبد هللا بن مســعود، قــال: خــطَّ رســول هللا 

هــذا ســبيل هللا مســتقيًما". وخــط عــن ميينــه ومشالــه، مث قــال: "هــذه الســبل لــيس منهــا ســبيل إال عليــه 

ــُبَل فـَتَـَفــرََّق ِبُكــ ْم شيطان يدعو إليه". مث قرأ اآلية ﴿َوَأنَّ َهــَذا ِصــَراِطي ُمْســَتِقيًما فَــاتَِّبُعوُه َوَال تـَتَِّبُعــوا السُّ

ه ﴿َفاتَِّبُعوُه َوَال تـَتَِّبُعوا السُُّبَل﴾ إمنــا وحــد ســبيله ألن احلــق واحــد، َعْن َسِبيِلِه﴾، يقول ابن كثري: "وقول

 .)١(وهلذا مجع السبل لتفرقها وتشعبها"

إن صـــراط هللا املســـتقيم واحـــد يف أهدافـــه وهـــي إقامـــة التوحيـــد.. وواحـــد يف مســـاره وهـــو مســـار  - 

ـــه ومســـار  ــيس فيـــه شـــرك يف خطوات ــا.. ســـبيل هللا مســـتقيًما لـ ـــد أيًضـ ه للوصـــول إىل إقامـــة التوحي

  التوحيد يف آخره..

فلم يباح الشرك يف زمن من األزمان.. ولن يباح أبًدا.. إمنا الكــون خلــق للتوحيــد شــاهًدا عليــه..  - 

لتوحيــد وللتوحيــد.. ودولــة اإلســالم وســيلة  لتوحيد وللتوحيد والكتــب أنزلــت  والرسل أرسلت 

 والشهادة شرعت إلقامة التوحيد..إلقامة التوحيد.. واجلهاد فرض إلقامة التوحيد.. 

  خــر قيامهــا ال يبــاح الشــرك أو الكفــر مــن أجــل ذلــك.. فالغايــة حىت لو مل تقام دولة اإلسالم أو 

تــربر الوســيلة عنــد ميكــافيللي وعنــد الربامجــاتيني.. أمــا أصــحاب املــنهج القــومي والعقيــدة الصــافية 

 ا الغاية الشرعية.اخلالصة يقولون: أن الوسيلة الشرعية هي اليت يتحقق 

ـــه ومســـاره  -  لتوحيـــد يف أول ــاطع  ــراط هللا املســـتقيم.. سـ ــة هـــذه النقطـــة الثانيـــة أن صـ إذن خالصـ

ووسائله.. ويف آخره ومنتهــاه وغايتــه، وأن البشــرية مل يبــاح هلــا الشــرك مطلًقــا ألنــه ضــد مــا خلقــوا 

                                                             
  ٧٣٨/ ١) خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة التفسري, ١(



  - ٥٥٦  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

ــرَّمَ  ــا َحـ ـــُل َمـ ـــاَلْوا أَْت ـــْل تـََع ــال تعـــاىل ﴿ُق ـــِه  مـــن أجلـــه وهـــو التوحيـــد، قـ ــرُِكوا ِب ـــْيُكْم َأالَّ ُتْشـ ــْم َعَل رَبُُّكـ

ًئا﴾[األنعام:  (صــلى ] روى ابن أيب حامت عن عبادة بــن الصــامت قــال: قــال رســول هللا ١٥١َشيـْ

ــُل َمــا َحــرََّم «: هللا عليــه وســلم) ــاَلْوا أَْت ــْل تـََع ت الــثالث؟ مث تــال ﴿ُق أيكــم يبــايعين علــى هــؤالء اآل

ــن آجــره علــى هللا، ومــن انــتقص  رَبُُّكْم َعَلْيُكْم﴾ حــىت فــرغ ت، مث قــال: ومــن وىف  مــن ثــالث آ

مــنهن شــيًئا فأدركــه هللا يف الــدنيا كانــت عقوبتــه، ومــن أخــّره إىل اآلخــرة كــان أمــره إىل هللا إن شــاء 

 .)١(»أخذه، وإن شاء عفا عنه

ََّ َوَال ُأْشِرَك بِِه إِ  -  َا أُِمْرُت َأْن َأْعُبَد ا  ].٣٦لَْيِه َأْدُعو َوِإلَْيِه َمَآِب﴾[الرعد: قال تعاىل ﴿ُقْل ِإمنَّ

يقول ابن كثري: "أي إمنا بعثت بعبادة هللا وحده ال شريك له، كما أرســل األنبيــاء مــن قبــل]، (إليــه  

 أدعوا) أي: إىل سبيله أدعوا الناس، (وإليه مآب) أي: مرجعي ومصريي.

ــه النــيب  -  ــر ب ــد  واألنبيــاء مــن (ملسو هيلع هللا ىلص)هــذا مــا أُم ــه: توحيــد العبوديــة.. وتوحي ــر ب قبلــه، وهــذا مــا أم

  االستعانة.

لشرك إلقامة دولة اإلسالم.. ومل يفعل ذلك النيب  .٣ مر  حاشاه يف مساره الذي أقــام بــه  (ملسو هيلع هللا ىلص)مل 

ملتشـــابه ويـــرتك احملكـــم.. فليبحـــث عـــن حـــاالت  دولـــة اإلســـالم األوىل.. فمـــن أراد أن يتمســـك 

 .تباعهلا ظروفها اخلاصة ويرتك الفعل األصلي األوجب يف االاستثنائية 

ــال: االستشــهاد برتخــيص النــيب  -  ــديلمي  (ملسو هيلع هللا ىلص)علــى ســبيل املث الــذي تظــاهر بلــبس  لفــريوز ال

الصــليب ليــدخل يف أنصــار األســود العنســي حــىت متكــن مــن قتلــه أو حالــة قتــل دمحم بــن مســلمة 

أن يقول عليه وينال منه أمام كعــب بــن  (ملسو هيلع هللا ىلص)له رسول هللا  لليهودي كعب بن األشرف، فرخص

 األشرف.

ــا النــيب  -  ــات اغتيــال ألعــداء  (ملسو هيلع هللا ىلص)إن هــذه احلــاالت أذن  يف خصوصــية حمــددة، أال وهــي عملي

منــري  الدين ألن عملييت االغتيال هاتني كانت عسرية جًدا ولن تتم بغري هذه الصورة كما قال د.

الغضبان يف املنهج احلركي للسرية النبوية تعليًقا على اغتيال كعــب بــن األشــرف: "نالحــظ صــورة 

                                                             
  ) ووافقه الذهيب على تصحيحه٣١٨/ ٢ستدرك () رواه احلاكم يف امل١(



 
  - ٥٥٧  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

جديدة يف هذه العملية مل نشهدها من قبل، وهــي صــورة اخلديعــة الــيت تقتضــي الكــذب واخــتالق 

 .)١(ذه الصورة"إال العملية من العسري جًدا أن تتم  احلوادث لتحقيق اهلدف، ألن

لكفــر مل فاحلال -  ة األوىل تظاهر فيها فريوز الديلمي برفع الصلبان على املراكب فهي حالة تظاهر 

لكفـــر أو ميارســـه إمنـــا تظـــاهر بـــه خديعـــة فحســـب حـــىت متـــر مـــراكبهم ولبســـوا زي  يـــتلفظ فيهـــا 

النصارى ومحلوا اخلنــازير ومت هلــم مــا أردوا ودخلــوا مــن بــني مراكــب النصــارى حــىت قــام الصــحايب 

 .)٢(سود العنسيبقتل األ

لتوريــة علــى كعــب بــن األشــرف اليهــودي فقــال لــه: "كــان  -  واحلالــة الثانيــة قــام دمحم ابــن مســلمة 

قدوم هذا الرجل علينا من البالء، حاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحــدة، وتقطعــت الســبل عنــا 

ن يتــأول ، قــال ابــن بطــال عــن املهلــب: "الكــالم حيتمــل أ)٣(حىت جهدت األنفس، وضاع العيال"

هم له إمنــا هــو للــدنيا علــى نيــة كعــب بــن األشــرف، ولــيس هــو بكــذب حمــض بــل هــو اتباعمنه أن 

تورية ومن معارض الكالم، ألنه ورى له عن احلق الذي اتبعوه لــه يف اآلخــرة، وذكــر العنــاء الــذي 

 .)٤(يصيبهم يف الدنيا"

ب "الكــذب يف احلــرب" ومل يســمي -  ب الرخصــة يف قــول وقد بــوب البخــاري هــذه الروايــة يف  ه "

ــديلمي أو الصــحايب دمحم بــن مســلمة  الكفــر يف احلــرب".. فلــم يقــل كفــًرا أو يفعــل كفــًرا فــريوز ال

 رضي هللا عنهما..

هذا اللــون مــن التوريــة والتحايــل  (ملسو هيلع هللا ىلص)لقد حدثت حاالت اغتيال أخرى كثرية مل جييز فيها النيب  - 

ل كفــر مثــل مقتــل عبــد هللا بــن عتيــك أليب رافــع اليهــودي، ومثــل علــى أعــداء الــدين أو التظــاهر 

 مقتل حميصة بن مسعود البن سنينة اليهودي..

 علــى لــذلك البــد مــن اجلمــع بــني النصــوص لتحديــد التأويــل الصــحيح، فمــنهج أهــل الســنة قــائم - 

مــل يبينــه املفســر.. يت  اجلمع بني األدلة.. والعام يبينه اخلاص، واملطلق يبينــه املقيــد، وا أمــا أن 

                                                             
  ٣١٠) املنهج احلركي للسرية النبوية، د. منري الغضبان، ص١(
  ٥٣ -٥٢/ ١٢) الكامل بن األثري، ٢(
  . ٣٠٨) املنهج احلركي للسرية النبوية، د. منري الغضبان، ص٣(
  ).٥/١٨٩) شرح صحيح البخاري البن بطال ( ٤(



  - ٥٥٨  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

ويلــه، فقــد خــالف طــرق االســتدالل الصــحيحة..  أحد جبزء من النصوص ليثبــت مــراده ويســوغ 

 وهو بذلك مثل من يتتبع الرخص يف النصوص ليصل إىل النتيجة اليت ينشدها.

ة، مل حتــدث يف العشــرة آالف ســنة املاضــية إال  -  وأيًضا البحث عن حــاالت حمــددة معــدودة متشــا

، وحالــة النجاشــي، للقيــاس منهمــا د الواحدة مثــل: القيــاس يف حالــة يوســف بعدد أصابع الي

 على جواز املشاركة يف أنظمة كفرية، وجواز تويل املسلم احلكم يف ظل نظام كافر...

وقـــد مـــنَّ هللا عـــز وجـــل علينـــا بتفنيـــد حالـــة النجاشـــي يف عـــرض ســـورة (آل عمـــران)، والـــيت 

ت الصــحيحة إســالمه متــأخًرا لــه لإلســالم يف رســالته مــع  (ملسو هيلع هللا ىلص)علــى يــد دعــوة النــيب  رجحــت الــروا

، وتــويف النجاشــي بعــد فــتح خيــرب )١(عمرو بن أمية الضمري يف شهر ربيع األول سنة سبع من اهلجــرة

. ويف هــذه املــدة (أقــل مــن )٢(يف السنة اليت قدم بقيــة املهــاجرين إىل احلبشــة مــع جعفــر يــوم فــتح خيــرب

حلــق وأظهــر إســالمه، ومل يــدفع اجلزيــة مللــك الــروم، عامني) من إسال مه حــىت وفاتــه، صــدع النجاشــي 

يطلب اهلجرة إليه لنصرته، ومل يصل إليه من التشريع لُبعد املدينة عــن احلبشــة   (ملسو هيلع هللا ىلص)وأرسل إىل النيب 

الم يف الصــالة، الــيت رواهــا البخــاري عــن تغيــري حكــم الســ كما ذكر يف رواية عبد هللا بــن مســعود 

 ..)٣(والذي مل يعرفه املهاجرون إىل احلبشة

لتفصـــيل يف معـــرض ســـورة  كمـــا أن حالـــة القيـــاس يف يوســـف  -  والـــيت ســـيأيت احلـــديث عنهـــا 

مللــة التوحيــد وشــريعة إبــراهيم  (يوسف) أيًضا مردود عليها مــن عــدة أوجــه يف دعــوة يوســف 

 ــ ـــعافه يف فــــرتة الســ ـــز وجــــل يف استضـ ــَراِهيَم جن وحاكميــــة هللا عـ ــ ئِــــي ِإبـْ َ ــَة َآ ـــُت ِملَّــ بَـْعـ ﴿َواتـَّ

َِّ ِمْن َشْيٍء﴾[يوسف:  ِ ]، ﴿ِإِن اْحلُْكــُم ِإالَّ َِِّ َأَمــَر ٣٨َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َما َكاَن لََنا َأْن ُنْشِرَك 

يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّ  ُه َذِلَك الدِّ َّ   ].٤٠اِس َال يـَْعَلُموَن﴾[يوسف: َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإ

﴿ِإنَّــَك أن يرتضي احلكم يف منظومــة كفريــة، حيــث كــان ممكــن لــه  -حاشاه -فأىن له وهو نيب هللا

ــْوَم لَــَديْـَنا َمِكــٌني َأِمــٌني﴾ علــى رأس وزارة تنفيذيــة مل حيكــم فيهــا بشــريعة امللــك ﴿َمــا َكــاَن لَِيْأُخــَذ  اْليـَ

                                                             
  ٣٢٦، ٣٢٥/ ١نقًال عن إمتاع األمساع  ٤٦٠. منري الغضبان، ص) املنهج احلركي للسرية، د١(
  ١٩٣-١٩٢/ ٣) البداية والنهاية، ابن كثري، ٢(
  ) للتفصيل الرجوع إىل عرض سورة آل عمران٣(



 
  - ٥٥٩  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

ــِك﴾  ــة َأَخــاُه ِيف ِديــِن اْلَمِل فحكــم أن الســارق يــدفع إىل املســروق منــه كمــا يف شــريعة التوحيــد مل

ن بــن الوليــد، قالــه إبراهيم  .. كما أنه ظل يدعو إىل التوحيد حــىت أســلم لــه ملــك مصــر الــر

)، والبغــوي يف ٢٤٢/ ٧)، والطــربي يف تفســريه (٢٦٢/ ٣جماهــد وذكــره ابــن كثــري يف تفســريه (

اهد يف (١٢٠/ ٩( )، والقرطيب يف تفسريه٦٥١تفسريه (  ).٢١٧/ ٩) ونسبه 

مــا، ألن فعــل النــيب  -  يف إقامتــه لدولــة اإلســالم األوىل نســخ   (ملسو هيلع هللا ىلص)ومع هــذا كلــه ال جيــوز القيــاس 

جـــه وطريقتـــه  ال (ملسو هيلع هللا ىلص)كـــل هـــذا.. وهـــو احملكـــم يف  ات تبـــاعواألوىل  . ال البحـــث عـــن املتشـــا

ا شرع هللا   عز وجل يف األرض!! إلقامة 

ة، واحلــاالت االســتثنائية اخلاصــة هــو املرجــع  -  فالسؤال: هل صار التأويل ببعض النصوص املتشا

إلقامة دولة اإلســالم؟  هــل أصــبح البحــث عــن رخــص حمــددة جتيــز الوقــوع يف الكفــر هــي الــدليل 

 تبــني لنــا الســبيل إلقامة التوحيد؟ مع ترك مئات النصوص يف كتاب هللا من فاحتته إىل خامتته اليت

لســري خلــف  املستقيم واملنهج القومي ومالمــح احلــق املبــني إلقامــة هــذا الــدين!.. مث ألــيس األوىل 

وخــط ســريه الــذي أقــام بــه دولــة اإلســالم  (ملسو هيلع هللا ىلص)التطبيــق العملــي هلــذه النصــوص هــو فعــل النــيب 

 .)١(األوىل؟ والذي مت توضحيه بفضل هللا يف عرض سورة البقرة

إن الوحـــدة املوضـــوعية يف ســـورة (البقـــرة) ركـــزت علـــى تبيـــني مـــنهج احلـــق يف حتقيـــق مهمـــة األمـــة  - 

املسلمة، مث جاءت الوحدة املوضوعية يف سورة (آل عمــران) لرتســخ موجبــات الثبــات علــى هــذا 

احلــق أمــام الشــبهات والشــهوات واالبــتالءات، مث كانــت الوحــدة املوضــوعية يف ســورة (النســاء) 

 مواجهة الفتنة عن هذا املنهج واليت تظهر هذه الفتنــة يف منــاهج اجلاهليــة الــيت جــرت تتلخص يف

 وراءها األمة...

فجــاءت ســورة (النســاء) لــتعلن عــن مالمــح مــنهج اإلســالم.. املــنهج احلــق الــذي فيــه اخلــري والعــدل 

  لكي تثبت والرمحة للبشرية كلها، وفيه التكافل واالنتصاف للضعفاء واملستضعفني.. هذا املنهج

 أركانه وترسى قواعده البد أوًال من إزالة أركان منهج اجلاهلية وقواعدها. 

                                                             
  ) للتوضيح برجاء الرجوع إىل التفصيل يف عرض سورة البقرة١(



  - ٥٦٠  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

ــة اآلن يف األرض ميثلهــا "الغــرب الصــلييب"، ومنهجهــا الــذي أنشــأته وصــدرته  وهــذه اجلاهلي

 ألمة اإلسالم هو: "الدميقراطية الليربالية احلديثة"، وأمتنا سارت تتلقــى منــه وتســري يف أثــره شــربًا بشــرب

  ا بذراع..◌ً وذراع

لذلك كــان لزاًمــا علينــا وحــىت ال يبقــى عــرض املــنهج احلركــي للقــرآن تنظــريًا يعمــل يف الفــراغ.. أن  - 

نتعامــل مــع حالــة األمــة املســلمة اليــوم يف معركتهــا مــع أعــدائها، وأن جنعــل القــرآن الكــرمي قائــد 

  امللهم ودليلنا احلي يف هذه املعركة، بعون هللا وتوفيقه..

 

  ــالس الربملانيــة لتخفيــف الضــرر لــدخول يف ا يقــال يف هــذه الشــبهة: "نرتكــب أخــف الضــررين 

  على املسلمني وتقليل املظامل واملفاسد عنهم".

ذن هللا: -   والرد على هذه الشبهة يف النقاط التالية 

ــة تعــني ف .١ عــل إحــدى الضــررين، وهــذا لــيس قاعــدة "ارتكــاب أخــف الضــررين" إمنــا تكــون يف حال

واقًعــا يف حالــة االنتخــاب يف الــنظم الدميقراطيــة فهــو حــق للمــواطن ولــيس واجًبــا عليــه.. كمــا أنــه 

لضرر" فدخول النظام الدميقراطي والتشــريع مــن دون  هناك قاعدة أخرى تقول "الضرر ال يزال 

 ضررين!هللا كفر.. وماذا بعد الكفر من ضرر أو شر؟ ليكون الكفر أخف ال

فقـــال ابـــن تيميـــة: "وعلـــى أن الواجـــب حتصـــيل املصـــاحل وتكميلهـــا وتعطيـــل املفاســـد وتقليلهـــا، فـــإذا 

مهــا  مهــا ودفــع أعظــم املفســدتني مــع احتمــال أد تعارضت كان حتصيل أعظــم املصــلحتني بتفويــت أد

 .)١(هو املشروع"

  ع يف الكفر..فنحن حنتمل الظلم أو الفرار إىل أرض هللا الواسعة وال حنتمل الوقو  

لــدعوة، فيقــال  .٢ االستحسان العقلي يقول أن املشاركة يف الدميقراطية جيلب مصاحل حريــة احلركــة 

له أليس القاعدة الفقهية "بدرء املفاسد مقــدم علــى جلــب املصــاحل"؟، وهــل هنــاك مفســدة أعلــى 

نَــٌة ِيف اْألَْرِض َوَفَســاٌد  يف األرض من مفسدة الكفر وفتنة الشرك، قال تعاىل ﴿ِإالَّ تـَْفَعلُــوُه َتُكــْن  ِفتـْ

                                                             
  ٢٨٤/ ٢٨) جمموع الفتاوى، ١(



 
  - ٥٦١  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

] قال ابن كثري: "إن مل جتانبوا املشركني وتوالــوا املــؤمنني، وإال وقعــت الفتنــة ٧٣َكِبٌري﴾[األنفال: 

لتباس األمر فيقع بني الناس فساد منتشر طويل عريض"  .)١(يف الناس 

، "حيتمـــل )٢("لـــذلك فالقواعـــد الفقهيـــة تقـــرر: "يقـــدم الضـــرر األخـــف التقـــاء الضـــرر األشـــد

 .)٣(الضرر اخلاص لدفع الضرر العام"

لــذلك البــد العتبــار املصــلحة مــن املفســدة مــن حتقــق شــرط أساســي هــو رجحــان الوقــوع.. فــال  .٣

مصلحة متوقعة مع مفسدة راجحة، قال صاحب املراقي: "إذا كــان كــذلك امتنــع التعليــل بــذلك 

  .)٤(ساوية"الوصف املناسب، إذ ال مصلحة مع املفسدة الراجحة أو امل

وهل سيبقى طريق إقامة الدين مستنًدا على أخف الضــررين، وأقــل املفســدتني؟ وملــاذا تقــام دولــة  .٤

رتكاب مفسدة الشرك وضرر الكفر؟  اإلسالم 

 

ــا عــرض شــبهات خــوض املســار الــدميقراطي وهــي املصــلحة  -  وهي شبهة قريبة من السابقة ننهــي 

رســلة، ويف أصــول الفقــه، أدلــة األحكــام هــي: القــرآن والســنة واإلمجــاع والقيــاس واالستحســان امل

  واملصلحة املرسلة وسد الزرائع والعرف وشرع من قبلنا واالستصحاب.

فاملصلحة املرســلة هــي الــدليل الســادس مــن املصــادر الشــرعية لألحكــام.. ومــن حيــث مــدى االتفــاق 

  ثالثة أنواع:واالختالف تنقسم هذه املصادر إىل

  النوع األول: القرآن والسنة.. حمل اتفاق بني أئمة املسلمني. - 

 النوع الثاين: اإلمجاع والقياس.. حمل اتفاق مجهور املسلمني. - 

 النوع الثالث: العرف واالستصحاب واالستحسان واملصاحل املرسلة حمل اختالف بني العلماء. - 

  م من مل يعتربها.فمن العلماء من اعتربها مصادر للتشريع، ومنه
                                                             

  ١٢٥/ ٢) خمتصر تفسري ابن كثري، ١(
  ٢٦٠) الوجيز ص: ٢(
  ٨٧، واألشباه البن جنيم ص: ٢٦٣) الوجيز ص: ٣(
  ٥٠٧/ ٢) نثر الورود حملمد األمني الشنقيطي ٤(



  - ٥٦٢  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

  واملصاحل ثالثة أنواع: - 

ن شــرع هلــا األحكــام املوصــلة إليهــا ملقاصــد الشــريعة يف حفــظ  )١ مصــاحل معتــربة: اعتربهــا الشــارع 

ت جنائيــة يف حالــة  الدين والنفس والعقل والعرض واملــال، ومــا شــرعه الشــارع مــن احلــدود كعقــو

 االعتداء على أحد مقاصد الشريعة.

ــا مبــا شــرعه مــن أحكــام مصاحل ملغاة: هي  )٢ مصاحل متومهة غري حقيقية، أهدرها الشارع ومل يعتد 

دة املال عن طريــق الــر فقــد ألغاهــا الشــارع  تدل على عدم اعتبارها، مثل مصلحة يظن فيها بز

ــاء  ــح بنـ ـــني العلمـــاء يف أن املصـــاحل امللغـــاة ال يصـ . وال خـــالف ب ـــر ـــه مـــن حرمـــة ال مبـــا نـــص علي

 األحكام عليها.

حل مرســلة: هــي املصــاحل الــيت مل يــنص الشــارع علــى إلغائهــا وال علــى اعتبارهــا، مثــل مصــلحة مصا )٣

 .)١(مجع القرآن، وتدوين الدواوين

ومن هذه املقدمة عن أنواع مصــادر التشــريع وتصــنيفات املصــاحل وتعريــف املصــاحل املرســلة يتبــني  - 

 طي مصلحة مرسلة:بفضل هللا الرد التايل على شبهة أن الدخول يف املسار الدميقرا

شرط املصلحة املرســلة أال يوجــد يف الشــرع مــا ينافيهــا مــن أدلــة أقــوى وأرجــح منهــا مــن الكتــاب  .١

 والسنة.

وقد مت عرض يف الرد علــى الشــبهات الســابقة، ويف عــرض احلكــم الشــرعي يف الدميقراطيــة.. أدلــة مــن 

 الكتاب والسنة تنايف وتعارض أي مصلحة ترجتي من املسار الدميقراطي.

للمصـــلحة الشـــرعية املعتـــربة ضـــوابط متيزهـــا عـــن املصـــلحة املوهومـــة الغـــري شـــرعية منهـــا تضـــمنها  .٢

  احملافظة على املقاصد الكلية للشرع.

ا وتقاليدها تضيع املقاصد الكلية للشرع، فمقصد حفظ الدين علــى ســبيل املثــال  ركا والدميقراطية 

لــدخول يف اللعبــة الدميقراطيــة فيهــا انتهــاك يتحقــق بتحكــيم شــرع هللا ورفــض مــا ســواه، أمــا مراحــل ا

ملراحل التالية:  صارخ حلفظ الدين، بل فيها تفريط حبدوده وهدم لشرائعه، فالبد هلم من املرور 

                                                             
  ٢٣٧، ٢٦٣)  الوجيز يف أصول الفقه، عبد الكرمي زيدان، ص١(



 
  - ٥٦٣  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

لفعــل علــى مــا فيــه مــن  -  املرحلة األوىل: املوافقة املعلنة على الشكل واملضمون الدستوري القــائم 

  يقسموا على ذلك. خمالفة للشريعة اإلسالمية، بل والبد أن

املرحلــة الثانيــة: املوافقــة علــى االحتكــام إىل غــري شــرع هللا، بــل التحــاكم إىل رأي أغلبيــة النــواب  - 

 الذين هلم حق التشريع.

، فالبــد  -  املرحلة الثالثة: طرح شرع هللا للتصويت النيــايب عليــه، فلــو أرادوا عــرض قــانون مبنــع الــر

ة للحاضرين، ما مل يشرتط أغلبية خاصة، مث يرفع لــرئيس إلقراره من حصوله على األغلبية املطلق

 الدولة لريى مالئمته من عدمها.. فصار بذلك الربملان صاحب الكلمة األوىل فوق شرع هللا.

 والسؤال هل هذه املراحل حتقق مقاصد الشرع يف حفظ الدين؟ 

ملشاركة يف اللعبة الدميقراطية منها: .٣  هناك مصاحل كثرية تضيع 

لعبودية والتشريع.إفراد هللا -    تعاىل 

 احلكم مبا أنزل هللا. - 

 وضوح عقيدة الوالء للمؤمنني والرباء من الطواغيت. - 

 سلوك املنهج النبوي يف تغري الواقع. - 

 هناك مفاسد كثرية جنمت نتيجة املشاركة يف اللعبة الدميقراطية منها: .٤

ا أنــزل هللا، حيــث متريــر القــوانني املســاعدة يف تثبيــت أركــان األنظمــة الدميقراطيــة احلاكمــة بغــري مــ - 

ســـم األغلبيـــة واملعارضـــة، حـــىت مـــع عـــدم موافقـــة املعارضـــة وقـــت  الوضـــعية املخالفـــة لشـــرع هللا 

حتوائهــا علــى أغلبيــة  التصــويت عليهــا.. وبــذلك يــتم تثبيــت أركــان هــذه األنظمــة بــل وجتميلهــا 

 وأقلية.

نظومة الشركية، فيغيب معرفة التوحيــد التلبيس على املسلمني من خالل إضفاء الشرعية على امل - 

 األمة. عواماخلالص، أمام 

الس النيابية على مــدار أكثــر مــن ســتني  .٥ مل يتحقق أي مصلحة حقيقية على األرض من دخول ا

 سنة يف كثري من البلدان اإلسالمية وإليك أمثلة على هيئة هذه التساؤالت:

 ها دون سواها؟هل ُجعلت الشريعة اإلسالمية هي اليت يتحاكم إلي - 



  - ٥٦٤  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

 هل مت مترير ولو قانون حيقق جزئية من أحكام اإلسالم كتحرمي الر وفرض احلجاب مثًال؟ - 

 هل مت تنفيذ حد من احلدود الشرعية؟ - 

 هل مت تغيري مناهج وزارة الرتبية والتعليم لتكون إسالمية؟ - 

 هل مت تغيري برامج وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة والغري مرئية؟ - 

 منع البنوك الربوية؟هل مت  - 

 هل جعلت املساجد منابر للدعوة هلا خصائصها الشرعية؟ - 

 هل ألغيت االتفاقيات مع أعداء اإلسالم؟ - 

 فأي مصلحة مرسلة ترجتى بعد هذه النقاط للدخول يف املسار الدميقراطي شرعًيا وواقعًيا؟؟ 

 كلمة أخرية.. بعد احلكم على الدميقراطية

لنيب  -  ، فقــال هلمــا النــيب  )(ملسو هيلع هللا ىلصمر صحابيان  (صــلى هللا وهو يســري مــع زوجتــه الســيدة صــفية 

ا صفية زوجيت".. فقاال: أومثلــك  رســول هللا؟ فقــال عليه وسلم) (صــلى هللا : "على رسلكما إ

مــا  عليه وسلم) هلما: إن الشيطان يبلغ من اإلنسان مبلغ الدم، وإين خشــيت أن يقــذف يف قلو

  ًئا.شي

يريــد أن يعلمنــا أن ال نضــع أنفســنا موضــع شــبهة ألن ذلــك قــد يفــنت النــاس، وخاصــة إذا   (ملسو هيلع هللا ىلص)النيب 

 كان الواقع يف هذه الشبهة ميثل احلق.. أو قدوة للناس..

وضــع نفســه مــوطن الشــبهة.. وأي  -عــن غــري قصــد منــه -واحلقيقــة أن الــذي ســار يف هــذا املســار

ج يف الكفــر.. لــذلك البــد مــن إظهــار رآيــة التوحيــد اخلالصــة الصــافية النقيــة بــال شــبهة.. شــبهة الولــو 

  غبش للناس.. ليحيي من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة.

ُهْم َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن﴾[األنعــام: الشرك ُحمبط للعمل ولو صدر من األنبياء  -  ﴿َوَلْو َأْشرَُكوا َحلَِبَط َعنـْ

ــيَ ٨٨ ــِئْن َأْشــرَْكَت َلَيْحــَبَطنَّ َعَملُــَك َوَلَتُكــوَننَّ ِمــَن  ]،﴿َوَلَقــْد ُأوِح ــَك َل ْبِل ــَك َوِإَىل الـَّـِذيَن ِمــْن قـَ ِإَلْي

ر يف اآلخــرة (ملسو هيلع هللا ىلص)] واخلطــاب هنــا للنــيب ٦٥اْخلَاِســرِيَن﴾[الزمر:  ، والشــرك خــذالن يف الــدنيا و

ن ملــا يقرتفــوا أي يســري مــن شــرك ومل خيلطــوا واملؤمنني الذين يستحقون األمن يوم القيامة هم الــذي

ــاىل  ـــر قــــال تعــ ــم بكفـ ـــْم عملهــ ـُـــُم اْألَْمــــُن َوُهـ ـــَك َهل ـــٍم ُأولَئِـ ــــوا َوَملْ يـَْلِبُســــوا ِإميَــــانـَُهْم ِبُظْلـ ﴿الَّــــِذيَن َآَمُن



 
  - ٥٦٥  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

ََّ َال يـَْغِفــُر َأْن  وهللا عــز وجــل يغفــر أي ذنــب إال أن يشــرك بــه ].٨٢ُمْهَتــُدوَن﴾[األنعام:  ﴿ِإنَّ ا

ــَرى ِإْمثًــا َعِظيًما﴾[النســاء: يُ  َِّ فـََقــِد افْـتَـ ِ ــُر َمــا ُدوَن َذِلــَك ِلَمــْن َيَشــاُء َوَمــْن ُيْشــِرْك  ْشــَرَك ِبــِه َويـَْغِف

ــدْ ٤٨ َِّ فـََق ِ ــْن ُيْشــِرْك  ــْن َيَشــاُء َوَم ــَك ِلَم ــا ُدوَن َذِل ــُر َم ــِه َويـَْغِف ــُر َأْن ُيْشــَرَك ِب ََّ َال يـَْغِف  ]،  ﴿ِإنَّ ا

  ].١١٦َضَالًال بَِعيًدا﴾[النساء:  َضلَّ 



 

  مناسبة سورة (النساء) لعرض منهج اجلاهلية احلديثة (الدميقراطية)

ة احلديثــة والــيت تعــرب عنهــا عرضــنا يف الفصــل الرابــع: أوجــه التشــابه بــني اجلاهليــة األوىل واجلاهليــ - 

ــة  ــا مــع قواعــد اجلاهلي الدميقراطيــة الليرباليــة، حيــث أن قواعــد الدميقراطيــة وتقاليــدها تتطــابق متاًم

  األوىل وتقاليدها.

تمــع املســلم الطــاهر،  -  ين ودوره يف إنشــاء ا وسورة (النساء) جاءت تعرض لنا مالمح املنهج الر

ين لــن تثبــت قواعــده وأصــوله قبــل إزالــة قواعــد اجلاهليــة وأكــدت لنــا الســورة أن هــذا املــنهج الــ ر

وأصوهلا.. اجلاهلية يف كل عصر.. واجلاهلية بكل صورها.. اجلاهلية اليت هي: كل مــنهج يســتقي 

 مبادئه وتقاليده وأوضاعه من غري منهج هللا.

متياز، يف ومن مناسبة عرض منهج اجلاهلية يف العصر احلديث والذي تعترب الدميقراطية منوذجه  - 

 ثنا عرضنا لسورة النساء عدة أوجه منها:

الوجه األول: سورة (النساء) عرضت مالمح اجلاهلية يف كــل زمــان فلــم ختتــزل الســورة علــى اجلاهليــة 

ت يف عصــر احلــديث! وعرضــت مالمــح مــنهج اإلســالم علــى  ــة اآل األوىل وإال نكــون أبطلنــا فاعلي

مة   بني منهجني: إزالة منهج اجلاهلية وإقامة منهج اإلسالم. النقيض هلا متاًما يف مفاصلة 

 



  - ٥٦٦  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

إزالـــة مـــنهج اجلاهليـــة يف كـــل زمـــان، "الدميقراطيـــة 

 الليربالية حديًثا"

ين  إقامة منهج اإلسالم الر

ــل ١ ــة مثـ ــة صـــور املظـــامل االجتماعيـ ) إيقـــاف كافـ

 ، ــر ــ ــ ــار ال ـــ ـــل وانتشـ ــ لباطـ ـــاس  ــوال النـــ ـــل أمــــ أكـــ

ء مـــا متثلـــه والغـــش، واجلـــور علـــى حقـــوق الضـــعفا

ــة"  ــة احلديثــ ــَواَلُكم ﴿"الرأمساليــ َُْكلُــــوا َأْمــ َوَال 

ـــاِم  َـــا ِإَىل اْحلُكَّ ْلَباِطـــِل َوتُـــْدُلوا ِ ِ ـــَنُكم  بـَيـْ

مثِْ  ْإلِ ِ ــاِس  ـــْن َأْمـــَواِل النَّـ ـــا مِّ ــْأُكُلوا َفرِيًق لِتَـ

  ].٢٩﴾[النساء: َوَأنُتْم تـَْعَلُمونَ 

ــَواَل ا﴿ ــ ـــوَن َأْم َُْكلُـ ـــِذيَن  َــــا ِإنَّ الـَّ ــاَمٰى ظُْلًمــــا ِإمنَّ ــ ْليَـَت

ـــَلْوَن  ــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ رًا َوَسَيْصـ َ ـــوِِْم  ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــوَن ِيف ُبطُــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ َُْكلُــــ

  ].١٠﴾[النساء: َسِعريًا

ــــا  َوَال ﴿ ـــاَء َكْرًهــــ ـــ ـــوا النَِّســ ــ ــــْم َأن َترِثُـــ ــلُّ َلُكــــ ــ ــــ َال حيَِ

ُتُمـــوُهنَّ ِإالَّ َأن  تـَْعُضـــُلوُهنَّ ِلتَـــْذَهُبوا بِـــبَـْعِض َمـــا آتـَيـْ

ــُروفِ َْتِــَني بَِفاِحَشــٍة مُّبَ  ْلَمْع ِ ــٍة َوَعاِشــُروُهنَّ  ــِإن   يَِّن َف

ًئا َوَجيَْعــَل اللَّـــُه  َكرِْهُتُمــوُهنَّ فـََعَســٰى َأن َتْكَرُهــوا َشــيـْ

ًرا َكِثريًا   ].١٩﴾[النساء: ِفيِه َخيـْ

رة ٢ ـــور إل ــاف أي صـــ ــ ــــة وإيقــ ـــة الفاحشــ ) حماربـــ

ـــتم  ــور امتهـــان املـــرأة فكـــل مـــا ي الشـــهوات أو صـ

  "حتت دعوى احلرية الشخصية".

ـــــاِئُكْم ﴿ - ــ ــن نَِّسـ ــــ ــ ــــَة ِم ــ ــــَني اْلَفاِحَشــ ــ َْتِــ ِيت  ـــالَّ ـــ َوالــ

ـــوق ١ ـــظ حقــ ــ ـــة حلف ــ ــة االجتماعي ــ ـــق العدالـ ــ ) حتقي

  الضعفاء.

ـــَواهلَُ ﴿ - ـــاَمٰى َأْم ــوا اْليَـَت ـــَث َوآتُـ ـــدَُّلوا اْخلَِبي َب تـَ ْم َوَال تـَ

لطَّيِِّب َوَال َُْكلُــوا َأْمــَواَهلُْم ِإَىلٰ َأْمــَواِلُكْم  ِإنَّــُه َكــاَن  ِ

  ].٢﴾[النساء: ُحوً َكِبريًا

ِِنَّ ِحنَْلةً ﴿ -   ].٤﴾[النساء:َوآُتوا النَِّساَء َصُدقَا

ْلِقْسِط َوَما تـَفْ ﴿ - ِ َتاَمٰى  َعلُــوا ِمــْن َوَأن تـَُقوُموا ِلْليـَ

  ].١٢٧﴾[النساء: َخْريٍ َفِإنَّ اللَّـَه َكاَن بِِه َعِليًما

ــــارة، ٢ ـــبيل للعفـــــة والطهـ ــــان ســ ـــق اإلحصـ ــ ) حتقي

  وصيانة كرامة املرأة.

ــوا ﴿ - ــ ــ تَـغُـ ــْم َأن تـَبـْ ـــ ِلُكــ ـــا َورَاَء ذَٰ ـــ ـــم مَّـ ـــ ـــلَّ َلُكـ َوُأِحــــ

ــَر ُمَســاِفِحَني َفَمــا اْســَتْمتَـْعُتم َْمــَواِلُكم حمُِّْصــِنَني َغيـْ ِ 

ُهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجورَُهنَّ َفرِيَضةً    ].٢٤﴾[النساء:ِبِه ِمنـْ

ـــــنِكَح ﴿ - ـــْوًال َأن يَــ ــ ـــنُكْم طَــ ــَتِطْع ِمــــ ـــن ملَّْ َيْســـــ ــ َوَمــ

ــن مَّــا َمَلَكــْت َأْميَــاُنُكم  اْلُمْحَصــَناِت اْلُمْؤِمنَــاِت َفِم

ــاِنُكم  ِِميَــ ــُم  ــ ــُه َأْعَل ــــاِت َواللَّـــ ــــاِتُكُم اْلُمْؤِمَن تَـَي مِّــــن فـَ

ــكُ  ــ ـــنَّ بـَْعُضـ ــ ِِْذِن َأْهِلِه ـــــانِكُحوُهنَّ  ــٍض َف ـــ ـــن بـَْع ــ م مِّ

ـــَر  ـــ ــَناٍت َغيـْ ـــُروِف ُحمَْصــــ ــ ْلَمْعـ ِ ــورَُهنَّ  ــوُهنَّ ُأُجــــ ــ َوآتُــ

ـــِإَذا ُأْحِصــــنَّ  ــَذاِت َأْخــــَداٍن فَـ ُمَســــاِفَحاٍت َوَال ُمتَِّخــ



 
  - ٥٦٧  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

إزالـــة مـــنهج اجلاهليـــة يف كـــل زمـــان، "الدميقراطيـــة 

 الليربالية حديًثا"

ين  إقامة منهج اإلسالم الر

ــــِهُدوا  ــــِإن َش ــــنُكْم َف ــــًة مِّ ـــْيِهنَّ َأْربـََع ـــِهُدوا َعلَـ َفاْسَتْشـ

َفأَْمِسُكوُهنَّ ِيف اْلبُـُيوِت َحىتَّٰ يـَتَـَوفَّــاُهنَّ اْلَمــْوُت َأْو 

  ].١٥﴾[النساء: َجيَْعَل اللَّـُه َهلُنَّ َسِبيًال 

يـــُد َأن يـَتُـــوَب َعَلـــْيُكْم َويُرِيـــُد الَّـــِذيَن َواللَّــــُه يُرِ ﴿ -

﴾[النساء: يـَتَِّبُعوَن الشََّهَواِت َأن متَِيُلوا َمْيًال َعِظيًما

٢٧.[  

ــني املـــــرأة ٣ ـــاواة املطلقـــــة بـــ ـــاء املســ ـــال إدعــ ) إبطــ

ــِه بـَْعَضــُكْم ﴿والرجــل  ــَل اللَّـــُه ِب ــا َفضَّ ــْوا َم َتَمنـَّ َوَال تـَ

  ].٣٢﴾[النساء: َعَلٰى بـَْعضٍ 

ــاعي  )٤ ــــ ـــــري واالجتمـ ــك األســ ــ ــ ـــــة التفكـ ــ مواجه

 (الناتج عن االحنالل األخالقي).

ــــوُهنَّ ﴿ - ــ ــ ــ ــوَزُهنَّ َفِعظُـ ــ ــ ــ ـــــاُفوَن ُنُشـــ ــ ــ ِيت َختَــ ــــالَّ ــــ ـــ َوال

[النســاء: ﴾َواْهُجــُروُهنَّ ِيف اْلَمَضــاِجِع َواْضــرِبُوُهنَّ 

٣٤.[  

ؤُُكــم مِّــَن النَِّســاِء ِإالَّ ﴿ - َوَال تَنِكُحــوا َمــا َنَكــَح آَ

  ].٢٢﴾[النساء: فَ َما َقْد َسلَ 

ــاغوت ٥ ـــ ــــاكم إىل الطـ ــــكال التحــ ــــة أي أشــ ــ ) إزال

متثلها حاكميــة "الدســاتري" والتشــريع مــن دون هللا 

ت"   ميثله حالًيا "الربملا

ــى  ـــ ــا َعَل ــ ـــْيِهنَّ ِنْصـــــُف َمـ ــ َعَل ــْنيَ بَِفاِحَشـــــٍة فـَ ـــ فَـــــِإْن َأتـَ

اِب ذَِٰلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعذَ 

ــوٌر  ــ ــ ــــُه َغُف ــْم َواللَّـــ ــ ــ ــٌر لَُّك ـــ ـ ــــِربُوا َخيـْ ـــــنُكْم َوَأن َتْصــ ِمـ

  ].٢٥﴾[النساء: رَِّحيمٌ 

ــن املــــرأة ٣ ــوظيفي ودور كــــل مــ ــوع الــ ) إقــــرار التنــ

لِّلرَِّجـــاِل َنِصـــيٌب ممِّـَّــا اْكَتَســـُبوا َوِللنَِّســـاِء ﴿والرجـــل 

  ].٣٢اء: ﴾[النسَنِصيٌب ممَِّّا اْكَتَسْنبَ 

ــك ٤ ــرة والتماســــ ـــك األســـ ــى متاســ ـــ ـــاظ عل ــ ) احلف

 االجتماعي.

َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَمــا فَــابْـَعُثوا َحَكًمــا مِّــْن ﴿ -

ــْن َأْهِلَهــا ِإن يُرِيــَدا ِإْصــَالًحا يـَُوِفّــِق  َأْهِلــِه َوَحَكًمــا مِّ

ُهَمــا ِإنَّ اللَّـــَه َكــاَن َعِليًمــا َخِبــريًا نـَ ء: ﴾[النســااللَّـــُه بـَيـْ

٣٥.[  

رٌ ﴿ -   ].١٢٨﴾[النساء: َوالصُّْلُح َخيـْ

ــــو ٥ ـــرعه هــ ــل، وشـــ ــ ــــز وجــ ــــاكم إىل هللا عــ ) التحــ

ــرآن  الدســـتور وذلـــك هـــو اإلميـــان، والســـيادة للقـ

  .(ملسو هيلع هللا ىلص)وسنة النيب 

ــوا ﴿ - ــوا اللَّـــــَه َوَأِطيُعــ ــِذيَن آَمنُــــوا َأِطيُعــ َ َأيـَُّهــــا الَّــ
َنــاَزْعُتْم ِيف َشــْيٍء الرَُّسوَل َوُأوِيل اْألَْمــِر ِمــنكُ  ْم فَــِإن تـَ

للَّـــِه  ِ ــُردُّوُه ِإَىل اللَّـــِه َوالرَُّســوِل ِإن ُكنــُتْم تـُْؤِمنُــوَن  فـَ



  - ٥٦٨  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

إزالـــة مـــنهج اجلاهليـــة يف كـــل زمـــان، "الدميقراطيـــة 

 الليربالية حديًثا"

ين  إقامة منهج اإلسالم الر

ــَر ِإَىل الَّـــِذيَن ُأوتُـــوا َنِصـــيًبا ِمـــَن اْلِكتَـــاِب  ﴿ - َأَملْ تـَ

ْجلِْبِت َوالطَّاُغوِت َويـَُقوُلوَن ِللَّــِذيَن كَ  ِ َفــُروا يـُْؤِمُنوَن 

[النســاء: ﴾َهـــُٰؤَالِء َأْهــَدٰى ِمــَن الَّــِذيَن آَمنُــوا َســِبيًال 

٥١.[  

ـــْد ﴿ - ــاَكُموا ِإَىل الطَّـــــاُغوِت َوقَــ ـــُدوَن َأن يـََتَحـــ ــ يُرِي

  ].٦٠[النساء: ﴾ُأِمُروا َأن َيْكُفُروا بِهِ 

 

ــــُن  ــ ــ ــ ــ ـــــٌر َوَأْحَسـ ــ ــ ــ ــ ــــَك َخيـْ ــــ ــ ــ لِـ ـــِر ذَٰ ـــ ــ ــ ـــْوِم اْآلِخـــ ـــ ــ ــــ َواْليَــ

  ].٥٩[النساء: ﴾َِْويًال 

ُمـــوَك ِفيَمـــا ﴿ - ّـــَك َال يـُْؤِمنُـــوَن َحـــىتَّٰ ُحيَكِّ ــَال َورَِب فَـ

ــنَـ  ـ ــَجَر بـَيـْ ـــُدوا ِيف َأنُفِســـِهْم َحَرًجـــا ممَِّّـــا َشـ ُهْم مثَُّ َال جيَِ

  ].٦٥[النساء: ﴾َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما

  حق التشريع والتحليل والتحرمي  عز وجــل

وحـــده: "يوصـــيكم هللا، فريضـــة مـــن هللا، قـــل 

ــيكم، إن هللا كـــان  ـــاب هللا علـ هللا يفتـــيكم، كت

 عليًما حكيًما".

  ذه املفاصلة   بني املنهجني.. تدعو سورة (النساء) بشكل عملي إىل:و

  ائًيــا مــن أي مــنهج للجاهليــة يف كــل العصــور ومــا ميثلهــا يف العصــر احلــديث مــنهج عــدم التلقــي 

أوضــاعها ونظمهــا، بــل تــدعو الســورة  اتبــاعالدميقراطية، وعدم األخذ مببادئها وتقاليــدها، وعــدم 

ا..  ين وإرســاء قواعــده، وتثبــت أركانــه إىل هدم قواعدها وإزالة أركا إلقامة املنهج اإلســالمي الــر

ذلــك املــنهج الــذي تتشــوف إليــه البشــرية كلهــا مــنهج اخلــري والعــدل والرمحــة والتكافــل.. مــنهج 

 األلوهية والربوبية  رب العاملني وحده ال شريك له.

هــا املســتقيم بعــد مــا تبــني هلــا سورة (النساء) جــاءت حتــذر األمــة مــن االحنــراف عــن طريقالوجه الثاين: 

عــن منهجهــا القــومي بعــدما تبــني  معامله يف سوريت البقرة وآل عمران، كما جاءت حتذر األمة من الفتنة

ــَر ﴿هلا مالحمه يف نفس السورة، قال تعاىل  َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّســوَل ِمــن بـَْعــِد َمــا تـَبَـــنيََّ لَــُه اْهلـُـَدٰى َويـَتَّبِــْع َغيـْ

ــَوىلَّٰ َوُنْصــِلِه َجَهــنََّم  َوَســاَءْت َمِصــريًاَســِبيِل اْلُمــ فالوحــدة املوضــوعية ]، ١١٥﴾[النسـاء: ْؤِمِنَني نـَُولِّــِه َمــا تـَ



 
  - ٥٦٩  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

لســورة النســاء هــي كمــا بينــا يف مقدمــة عــرض الســورة: "االســتقامة علــى مــنهج اإلســالم والتلقــي منــه 

 وعدم الفتنة عنه".

لتلقــي مــن مــنهجهم يف هــذا ها اتباعوحيث أن فتنة األمة املسلمة اليوم هي  -  سبيل أعــداء الــدين 

العصــر املتمثــل يف "الدميقراطيــة الليرباليــة".. فكــان التناســب عــرض هــذا املــنهج الضــال واملزيــف 

  هنا يف سورة (النساء)".

رغم التحذيرات املبكرة اليت انطلقت يف سورة البقرة من تتبع خطوات الشيطان وتزيينه وخداعــه   - 

ْلِم َكافَّــًة َوَال تـَتَِّبُعــوا ُخطُــَواِت ﴿سالم كي تنحرف عن منهج اإل َ َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِيف السِّ
﴾ فَِإن زََلْلُتم مِّن بـَْعِد َمــا َجــاَءْتُكُم اْلَبيَِّنــاُت فَــاْعَلُموا َأنَّ اللَّـــَه ٢٠٨الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبٌني ﴿

 ].٢٠٩- ٢٠٨رة: ﴾[البقَعزِيٌز َحِكيمٌ 

ــا  -  واستمرت سورة آل عمران حتذر األمة املسلمة من التلقي من مناهج أعداء الدين الذين يبغو

ــاِب لَــْو ُيِضــلُّوَنُكمْ ﴿عوًجــا ويريــدون إضــالل األمــة عــن ســبيلها  ــْن َأْهــِل اْلِكَت ــٌة مِّ ﴾[آل َودَّت طَّائَِف

صـــريها الولـــوج يف الكفـــر بعـــد وأن األمـــة لـــو تلقـــت مـــن منـــاهج أعـــداء الـــدين فم]، ٦٩عمـــران: 

ــوا اْلِكتَـــاَب يـَـــُردُّوُكم بـَْعـــَد ِإميـَــاِنُكْم  ﴿اإلميــان  ــوا َفرِيًقـــا مِّـــَن الـَّــِذيَن ُأوُت َ أَيـَُّهـــا الَّـــِذيَن آَمنُـــوا ِإن ُتِطيُع
ين ] ١٠٠﴾[آل عمــران: َكــاِفرِينَ  ولــن حيــدث ذلــك شــريطة أن تظــل األمــة متمســكة مبنهجهــا الــر

ُت ﴿ (ملسو هيلع هللا ىلص)كتــاب هللا وســنة رســوله األصــيل املســتمد مــن   لَــٰى َعَلــْيُكْم آَ وََكْيــَف َتْكُفــُروَن َوأَنــُتْم تـُتـْ

للَّـِه فـََقْد ُهِدَي ِإَىلٰ ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ  ِ  ].١٠١﴾[آل عمران: اللَّـِه َوِفيُكْم َرُسولُُه َوَمن يـَْعَتِصم 

ذيرات األوليــة، وتبــني خطــورة التــأثر بغوايــة حىت جاءت سورة (النســاء) تبــين علــى هــذه التحــ

يُرِيـــُدوَن َأن يـََتَحـــاَكُموا ِإَىل ﴿الشــيطان إلضـــالل األمـــة وفتنتهـــا لالحنـــراف عــن التحـــاكم إىل مـــنهج هللا 

ــلَُّهْم َضــَالًال بَِعيـــًدا ، وأن ]٦٠﴾[النســاء: الطَّــاُغوِت َوقَــْد ُأِمــُروا َأن َيْكُفـــُروا بِــِه َويُرِيــُد الشَّـــْيَطاُن َأن ُيِض

ــا ومنهجهــا ﴿ لََّعَنــُه اللَّـــُه َوقَــاَل الشــيطان العــدو القــدمي املتمــرد لــن يــربح حــىت تُغــري األمــة دينهــا وفطر

َذنَّ ِمْن ِعَباِدَك َنِصيًبا مَّْفُروًضا ﴿ َعــ١١٨َألَختَِّ َليُـبَــتُِّكنَّ آَذاَن اْألَنـْ اِم ﴾ َوَألُِضلَّنـَُّهْم َوَألَُمنِّيَـنـَُّهْم َوَآلُمــَرنـَُّهْم فـَ

ُنَّ َخْلــَق اللَّـــهِ  ] وقــال ابــن عبــاس يف روايــة عنــه رواهــا جماهــد ١١٩-١١٨﴾[النساء: َوَآلُمَرنـَُّهْم فـََليُـَغريِّ
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ُنَّ َخْلــَق اللَّـــِه) يعــين: ديــن هللا عــز وعكرمة والنخعي واحلسن وقتادة وغريهم يف قوله ( غَــريِّ َوَآلُمَرنـَُّهْم فـََليـُ

   .)١(وجل

ين هــي مهمــة أعــداء الــدين ﴿إن فتنــة األمــة عــن منهج -  ــَن هــا الــر ــَر ِإَىل الَّــِذيَن ُأوتُــوا َنِصــيًبا مِّ َأملَْ تـَ

ــُدوَن َأن َتِضــلُّوا السَِّبيلَ  ــَاللََة َويُرِي ــاِب َيْشــتَـُروَن الضَّ ].. وهــذه الفتنــة جــاءت ٤٤﴾[النســاء: اْلِكَت

واية مناهج الشــيطان سورة (النساء) حتذر منها وتكشف لنا عن حقيقتها أال وهي السري وراء غ

ا أن تكــون  تباعوأولياؤه  مناهج اجلاهلية يف كل زمان.. فأتى بعــد ذلــك بســورة النســاء وحتــذيرا

األمـــة املســـلمة ملـــنهج الدميقراطيـــة الليرباليـــة يف هـــذا الزمـــان!! ولكـــن ســـورة  اتبـــاعيف منـــأى مـــن 

ِإنَّ يغفــره هللا عــز وجــل أبــًدا ﴿يوقــع يف الشــرك الــذي ال  تباع(النساء) يف حتذيرها تبني أن هذا اال

ــَرىٰ  ــِد افْـتَـ للَّـــِه فـََق ِ ــَك ِلَمــن َيَشــاُء َوَمــن ُيْشــِرْك  ِل ــُر َمــا ُدوَن ذَٰ ِإْمثًــا  اللَّـــَه َال يـَْغِفــُر َأن ُيْشــَرَك ِبــِه َويـَْغِف

  ]..٤٨﴾[النساء: َعِظيًما

ر يف اآلخرة.. وحامــل رآيــة التوحيــد ال يقبــل منــه أي غــبش يف  والشرك: خذالن يف الدنيا و

ويـــل أو شـــبهة مـــىت ظهـــرت احلجـــج البينـــة واألدلـــة الســـاطعة الـــيت يعرضـــها صـــريح  الرآيـــة حتـــت أي 

 القرآن كالنهار.. وهل حيتاج النهار إىل دليل؟!

وهذا هو الوجه الثاين للتناسب بني سورة (النساء) وبني عرضــنا ملــنهج اجلاهليــة املــنهج املســتورد  - 

  من الغرب أعداء الدين..

  ـَـا َيْســَتِجيُب الَّــِذيَن لكن احلقيقة هي أن موعظة القرآن ال يســتجيب هلــا إال الــذين يســمعون ﴿و ِإمنَّ

]، أمــا الــذين عمــوا وصــموا فلــن حيســبون هــذه املــواعظ ختــاطبهم، ولــن ٣٦﴾[األنعام: َيْســَمُعونَ 

ين فتنــة! ﴿ نَــةٌ حيسبون هذا االحنراف عن املنهج الر َب  َوَحِســُبوا َأالَّ َتُكــوَن ِفتـْ َ فـََعُمــوا َوَصــمُّوا مثَُّ 

ُهْم َواللَّـُه َبِصٌري ِمبَا يـَْعَمُلونَ   ].٧١﴾[املائدة: اللَّـُه َعَلْيِهْم مثَُّ َعُموا َوَصمُّوا َكِثٌري مِّنـْ

هذه البصائر يف كتــاب هللا كافيــة للهدايــة والرمحــة ولكــن ملــن؟ للــذين يرهبــون ﴿َوِيف ُنْســَخِتَها 

ِِّْم يـَْرَهُبوَن﴾[األعراف: ُهًدى َوَرْمحٌَة لِّلَّ  ]، الــذين خيشــون أن خيــالفوا أمــر هللا ورســوله ١٥٤ِذيَن ُهْم ِلَر

                                                             
  ٥٠٨/ ١) خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة التفسري، ١(
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ا ختاطبهم هم ﴿ ، ويتعاملون(ملسو هيلع هللا ىلص) َأَفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن َولَــْو َكــاَن ِمــْن ِعنــِد مع كل آية يف كتاب هللا أ

ِّ َلَوَجُدوْا ِفيِه اخْ  توا يوم القيامــة بــني يــدي هللا ٨٢﴾[النساء: ِتالًَفا َكِثريًاَغْريِ ا ].. الذين يرهبون أن 

َِّ رَبَِّنا َما ُكنَّا ُمْشــرِِكَني ( نَـتُـُهْم ِإالَّ َأْن َقاُلوا َوا ) اْنظُــْر َكْيــَف  ٢٣فيتحقق فيهم قوله تعاىل ﴿مثَُّ ملَْ َتُكْن ِفتـْ

ُفِسِهْم َوَضلَّ عَ  ُهْم َما َكانُوا يـَْفتَـُروَن﴾[األنعام: َكَذبُوا َعَلى َأنـْ  ].٢٤-٢٣نـْ

دور تبيــني احلــق للنــاس مــن خــالل الكتــاب الــذي جــاء يهــدي إىل احلــق ﴿يـَْهــِدي ِإَىل اْحلَــقِّ 

ذن هللا وتوفيقــه يف عرضــنا للسلســة األوىل مــن ٣٠َوِإَىل َطرِيــٍق مُّْســَتِقيم﴾[األحقاف،  ]، وسنســتمر 

رة البقرة: سورة التوبة) يف تبيني معامل الصراط املســتقيم، ومالمــح احلــق املنهج احلركي للقرآن (من سو 

ــَراَط املُســَتِقيماملبني الذي نطلب اهلداية إليه يف اليوم والليلة عشرات املرات ﴿ ــا الصِّ ﴾[الفاحتة: اهِدنَــ

ــدي مــن تشــا٦ ذنــه.. إنــك  ء إىل ].. ونســـأله ســبحانه وتعــاىل أن يهــدينا ملــا اختلــف فيــه مــن احلــق 

  صراط مستقيم..

م استقاموا على منهج هللا؟!   رابًعا: وماذا عليهم لو أ

ــا فـََعُلــوُه ِإالَّ  رُِكــم مَّ َ ُلــوْا أَنُفَســُكْم َأِو اْخُرُجــوْا ِمــن ِد تـُ ــْيِهْم َأِن اقـْ ــا َعَل َن َّ َكتَـبـْ ــْو َأ  قــال تعــاىل ﴿َوَل

ُهْم َوَلْو َأنـَُّهْم فـََعُلوْا َما يُوَعظُــ نـْ ــن لَُّدنَّـــا َأْجــرًا َقِليٌل مِّ َنــاُهم مِّ تـَيـْ ْثِبيتًــا َوِإذًا آلَّ ـُـْم َوَأَشــدَّ تـَ ــًرا هلَّ وَن بِــِه َلَكــاَن َخيـْ

 ُّ َعــَم ا ـِئَك َمــَع الَّــِذيَن َأنـْ َّ َوالرَُّســوَل فَُأْولَــ ــَن َعِظيًمــا َوَهلـَـَديْـَناُهْم ِصــَراطًا مُّْســَتِقيًما َوَمــن ُيِطــِع ا  َعَلــْيِهم مِّ

ــنيَ  ِّ النَِّبيِّـ ِ ـــى  ِّ وََكَف ـــَن ا ــُل ِم ـــَك اْلَفْضـ ـــا َذِل ــــِئَك َرِفيًق ــَن ُأوَل ـــاِحلَِني َوَحُسـ ـــَهَداء َوالصَّ ـــدِّيِقَني َوالشُّ  َوالصِّ

  ].٧٠-٦٦َعِليًما﴾[النساء: 

ــاكم إىل مـــنهج هللا  -  لتحـ ت األمـــر  ــد آ ــورة النســـاء بعـ ــن سـ ــعها مـ ت يف موضـ جـــاءت هـــذه اآل

ت  اتباع، والنهي عن عدم )(صلى هللا عليه وسلمورسوله  ين وهــي اآل أية مناهج أخرى غري املنهج الــر

  ).٦٥: ٥٩من (

لُــوْا أَنُفَسُكم﴾[النســاء:  -  نَــا َعلَــْيِهْم َأِن اقْـتـُ َّ َكتَـبـْ ]: "خيــرب ٦٦وقال ابن كثري يف تفسري ﴿َولَــْو َأ

ــم لــو أمــروا مبــا هــم مرتكبونــه مــن املنــاهي ملــا فعلــو  ه، ألن طبــاعهم تعــاىل عــن أكثــر النــاس أ

الرديئة جمبولة على خمالفة األمر، وهذا من علمه تبارك وتعاىل مبا مل يكن لو كان فكيف كــان 
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ــم فعلــوا مــا يــؤمرون بــه،  يكون، مث قال تعاىل: ﴿َوَلْو َأنـَُّهْم فـََعُلوْا َما يُوَعُظوَن بِِه﴾ أي: ولــو أ

ُــمْ وتركــوا مــا ينهــون عنــه ﴿ ــًرا هلَّ ــاَن َخيـْ َوَأَشــدَّ الفــة األمــر وارتكــاب النهــي ﴿﴾ أي: مــن خمَلَك

ــا ْثِبيًت ــن لَُّدنَّـــا﴾، قــال الســدي: وأشــد تصــديًقا ﴿تـَ ــاُهم مِّ َن تـَيـْ َأْجــرًا ﴾ أي: مــن عنــد ﴿َوِإذاً آلَّ

َناُهْم ِصــَراًطا مُّْســَتِقيًما﴾ يعــين اجلنــة، ﴿َعِظيًمــا ، واإلشــارة )١(﴾ أي: يف الــدنيا واآلخــرة"َوَهلـَـَديـْ

االستقامة علــى مــنهج هللا تســتجلب التأييــد والتثبيــت اإلهلــي علــى صــراطه هنا وهللا أعلم أن 

جلنة يف اآلخرة، وأن هــذه االســتقامة علــى مــنهج  املستقيم يف الدنيا، واألجر العظيم والفوز 

لتكاليف الشاقة.   هللا يف مقدور املؤمنني وليس 

ر.. مثالن للتكاليف الشاقة، اليت -  لو كتبت علــيهم مــا فعلهــا  وقتل النفس، واخلروج من الد

إال قليل منهم، وهي مل تكتب ألنه ليس املراد من التكاليف أن يعجز عنها عامة الناس، بــل 

ــحاب اهلمـــم العاليــــة الـــذين يطيقــــون  ـــع، ولكـــن هنــــاك أصـ ــراد أن تكـــون يف مقــــدور اجلمي املـ

 التضحية بكل عزيز عليهم، ولكن هؤالء هم القلة القليلة!

ملثــىن إســحاق أبــو األزهــر عــن إمساعيــل، عــن أيب إســحاق الســبيعي قــال ابــن جــريج: حــدثنا ا

نَـــا َعلَـــْيِهْم َأِن اقْـتُـلُـــوْا أَنُفَسُكْم﴾[النســـاء:  َّ َكتَـبـْ ]: قـــال رجـــل: لـــو أمـــر ٦٦قـــال: ملـــا نزلـــت ﴿َولَـــْو َأ

.. فبلغ ذلك النيب  اًال اإلميــان أثبــت يف إن من أميت لرج«فقال:  (ملسو هيلع هللا ىلص)لفعلنا، واحلمد  الذي عافا

م من اجلبال الرواسي  .»قلو

َنــا َعلَــْيِهْم َأِن  (ملسو هيلع هللا ىلص)وروى ابن أيب حامت عن شيخ بن عبيد: قــال: ملــا تــال رســول هللا  -  َّ َكتَـبـْ ﴿َولَــْو َأ

ــوْا أَنُفَسُكْم﴾[النســاء:  ُل تـُ  بـــن رواحــة، فقـــال: بيـــده إىل عبــد هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)]، أشـــار رســول هللا ٦٦اقـْ

  ».لو أن هللا كتب هذا، لكان هذا من أولئك القليل«

كـــان يعـــرف أن يف أمتـــه مـــن يـــنهض   (ملسو هيلع هللا ىلص)يقـــول الشـــيخ ســـيد قطـــب رمحـــه هللا: "رســـول هللا  - 

لتكــاليف الشــاقة لــو كتبــت علــيهم، ولكنــه كــان يعــرف كــذلك أن الــدين مل جيــئ هلــذه القلــة 

لها.. وكان هللا سبحانه يعلــم طبيعــة هــذا اإلنســان الــذي خلقــه، وحــدود املمتازة يف البشرية ك

                                                             
  ٤٧٤/  ١) خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة التفسري، ١(



 
  - ٥٧٣  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

طاقتـــه، فلـــم يكتـــب علـــى النـــاس يف الـــدين  الـــذي جـــاء للبشـــر أمجعـــني، إال مـــا هـــو ميســـر 

 للجميع، حني تصح العزمية، وتعتدل الفطرة، وينوي العبد الطاعة، وال يستهرت وال يستهني.

الصـــحيح.. فمجـــرد البـــدء، يتبعـــه العـــون مـــن هللا، عزميـــة وإخـــالص النيـــة والبـــدء يف الطريـــق  - 

ويتبعه التثبيت على املضي يف الطريق.. ويتبعه األجر العظيم.. فما خيدع هللا ســبحانه وتعــاىل 

 عباده، وال يعدهم وعًدا ال يفي هلم به..

يف الوقت ذاته ليس اليسر يف هذا املنهج هو الرتخــيص، لــيس هــو جتميــع الرتخــيص كلهــا يف  - 

ن وجعلها منهج احلياة، فهــذا الــدين عــزائم ورخــص. والعــزائم هــي األصــل والــرخص هذا الدي

لكامل على الرخص فهذا ليس دين هللا.)١(للمالبسات الطارئة"  .. أما أن تبين طريقك 

يت احلديث عن الذين اســتقاموا علــى مــنهج هللا  اية هذا املقطع اهلام من سورة النساء  ويف 

يم صــراط الــذين أنعــم هللا علــيهم مــن لــدن آدم إىل قيــام الســاعة.. هــؤالء يف القــومي، وصــراطه املســتق

يف اآلخرة يف متاع الصحبة مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحســن  (ملسو هيلع هللا ىلص)صحبة احلبيب 

أولئــك رفيًقــا.. ذلــك الفضــل مــن هللا وحــده ســبحانه وتعــاىل صــاحب املنــة واإلحســان، فلــوال فضــله 

ْعــُتُم رمحته ما استقام املؤمنون على صراطه املســتقيم يف الــدنيا ﴿و  ِّ َعلَــْيُكْم َوَرْمحَتُــُه الَتـَّبـَ َولَــْوَال َفْضــُل ا

ََّ َهلَاِد الَِّذيَن آَمُنوا ِإَىل ِصَراٍط مُّْسَتِقيم﴾[احلج: ٨٣َقِليال﴾[النساء: الشَّْيطَاَن ِإالَّ   ].٥٤]، ﴿َوِإنَّ ا

 اتبــاعوتعاىل صاحب الفضل واإلكرام على عباده املؤمنني.. يهــديهم إىل طريقــه و  وهو وحده سبحانه

  منهجه يف الدنيا، ويرفعهم إىل مقام كرمي يف صحبة كرمية، يف جواره الكرمي يف اآلخرة...

ــــَن النَّ  ـــْيِهم مِّ ُّ َعلَـ ـــَم ا َعـ ـــِذيَن أَنـْ ــِئَك َمــــَع الـَّ ـــوَل َفُأْولَـــ َّ َوالرَُّسـ ــِع ا ــــدِّيِقَني ﴿َوَمــــن ُيِطــ ــَني َوالصِّ ِبيِّــ

ِّ َعِليًما﴾[النســاء:  ِ ِّ وََكَفــى  -٦٩َوالشَُّهَداء َوالصَّاِحلَِني َوَحُســَن ُأولَـــِئَك رَِفيًقــا َذلِــَك اْلَفْضــُل ِمــَن ا

٧٠.[  

م، فقال:  -  املــرء مــع «ويف صحيح البخاري أن رسول هللا ُسئل عن الرجل حيب القوم وملا يلحق 

ذا احلديثقال ».. من أحب   .)١(أنس: فما فرح املسلمون فرحهم 

                                                             
  ٦٨٩ - ٦٩٧/  ٢) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ١(



  - ٥٧٤  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

 

 :يشمل املقطع الثالث يف سورة النساء عرض العناصر التالية  

 أوًال: القرآن يرسم اخلطة اإلسرتاتيجية للمعركة ويضع اخلطة التنفيذية هلا.

ين لرواسب اجلاهلية اليت تعيق عن اجلهاد.نًيا: عالج املن   هج الر

  لًثا: نصيب النساء يف اجلهاد.

ين ورمحة للعاملني.   رابًعا: اجلهاد محاية للمنهج الر

  خامًسا: اهلجرة احنياز إىل الفئة املؤمنة ورفًضا للذل واالستكانة.

تمعات األ   خرى.سادًسا: قواعد منهج اإلسالم يف التعامل الدويل مع ا

آلخرة" -    مع عرض مقصد اإلعداد للدار اآلخرة حتت عنوان: "الذين يشرون احلياة الدنيا 

  وهذا املقطع نتناول فيه إعداد الفئة املؤمنــة إلقامــة مــنهج هللا يف األرض، وذلــك حبــثهم علــى

زالـــة الرواســـب الداخليـــة واملعوقـــات اخلارجيـــة الـــيت تقعـــد  اهلجـــرة واجلهـــاد يف ســـبيل هللا، مث 

ملــؤمنني عـــن النهـــوض حلمايـــة املـــنهج وإقــراره يف األرض، وذلـــك مـــع عرضـــنا للتناســـب بـــني ا

احلـــديث عـــن اجلهـــاد واهلجـــرة يف ســـورة امسهـــا (النســـاء)، فمـــا هـــي الصـــلة بـــني النســـاء وبـــني 

 موضوعي اجلهاد واهلجرة؟

 

ـــة إال أن  ذكـــر يف -  ــع اجلاهلي ـــة املؤمنـــة يف معركتهـــا مـ ــام الفئ ـــديل أمـ ــه ال ب ــران) إنـ ســـورة (آل عمـ

ــا يف أرض املعركــة الكبــرية مــع نفســها الــيت بــني جنبيهــا، ومـــع  لقــرآن... يوجــه خطوا ختوضــها 

ا يف كل مكان.   أعدائها املرتبصني 

، ستخســر هــذه الفئــة املعركــة ونؤكد هنا أنه بدون قيــادة القــرآن للفئــة املؤمنــة يف هــذه املعركــة - 

 وال شك..
                                                                                                                                                                               

  فتح) ٤٠/ ٧) صحيح البخاري (١(



 
  - ٥٧٥  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

ا فقدت حينها القائد األمني ودليلها اهلادي ودستورها الشامل..  أل

إن صــف الفئــة املؤمنــة ال يكتمــل نضــجه مــرة واحــدة، مل حيــدث ذلــك مــع اجلماعــة املســلمة  - 

ت بــني الســابقني األولــني فيــه وبــني حــديثو العهــد الــذين  ال األوىل.. هناك تفــاوت يف املســتو

 -كمــا أســلفنا  -يزالون يلتحقون به، ولكن االحتيــاج إىل العمليــة الرتبويــة املســتمرة مبرحلتيهــا

ــمرح ــى أســــس العقيــــدة الصــــافية ومرحلــــة البنــــاء يف خضــــم املعــــارك لـ ة الغــــرس والتكــــوين علــ

واحلـــوادث العمليـــة.. تظهـــر نتـــوءات يف الصـــفوف فيقـــوم التوجيـــه القـــرآين احلـــي بتســـويتها.. 

ت بتطهريهــا وتنقيتهــا.. تكمــن عيــوب يف تكتشــف رواســب وشــ وائب يف النفــوس فتقــوم اآل

ــا دون غــريه.. هــذا هــو  الســرائر والضــمائر فيــداويها القــرآن مــداوة الطبيــب احلــازق اخلبــري 

القرآن وال يفعل ذلك غــريه.. مث يســتمر القــرآن يف دوره الــذي كتبــه هللا عــز وجــل لــه، يرســم 

ا فـــال يـــدعها يف غـــبش أو ظلمة..يبصـــرها  معـــامل الطريـــق أمـــام الفئـــة املؤمنـــة لينـــري هلـــا بصـــري

بطبيعـــة العقبـــات والفخـــاخ املرصـــودة يف طريقهـــا وكيفيـــة التغلـــب عليهـــا واحلـــذر مـــن الوقـــوع 

  فيها..

 ــ ــ ــــ ـــاٍت َأِو اْنِفـ ــــ ـــــاْنِفُروا ثـُبَــ ــ ــ ــــْذرَُكْم َف ــ ــ ـــــُذوا ِحـ ــ ــ ــــوا ُخ ــ ـــ ـــِذيَن َآَمُن ــ ـــ ــا الـَّ ــ ــ ـــ ـــاىل ﴿َ أَيـَُّه ــــ ــ ـــــال تع ــ ــ ُروا ق

يًعا﴾[النساء:  ].٧١مجَِ

  ــُذوا ــَك َوْلَيْأُخـ ُهْم َمَعـ ـــنـْ ُقْم طَائَِفـــٌة ِم ْلـــتـَ ـــالَة فـَ ــُم الصَّ ــَت َهلُـ ـــيِهْم َفأََقْمـ ــَت ِف ــاىل ﴿َوِإَذا ُكْنـ قـــال تعـ

َك َأْسِلَحتَـُهْم فَــِإَذا َســَجُدوا فـَْلَيُكونُــوا ِمــْن َورَاِئُكــْم َوْلتَــْأِت َطائَِفــٌة ُأْخــَرى َملْ ُيَصــلُّوا فـَْلُيَصــلُّوا َمَعــ

ِحْذَرُهْم َوَأْسِلَحتَـُهْم َودَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو تـَْغُفلُــوَن َعــْن َأْســِلَحِتُكْم َوَأْمِتَعــِتُكْم فـََيِميلُــوَن  َوْلَيْأُخُذوا

ــُتْم َمْرَضــى َأْن َتَضــُعو  َلًة َواِحَدًة َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن َكاَن ِبُكْم َأًذى ِمْن َمطَــٍر َأْو ُكنـْ ا َعَلْيُكْم َميـْ

ََّ َأَعدَّ لِْلَكاِفرِ َأْسِلحَ  ً ُمِهيًنا﴾[النساء:َتُكْم َوُخُذوا ِحْذرَُكْم ِإنَّ ا  ].١٠٢يَن َعَذا

ا الوصية للذين آمنوا الوصية مــن القيــادة العليــا، الــيت  -  يقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا: "إ

مي، فيجــد ترسم هلم املنهج، وتبني هلم الطريق، وإن اإلنسان ليعجب وهو يراجع القرآن الكــر 

ســم  -هذا الكتاب يرسم للمسلمني بصفة عامة طبًعا اخلطة لعامــة للمعركــة وهــي مــا يعــرف 

"إســـرتاتيجية املعركـــة" يقـــول للـــذين آمنـــوا ﴿َ أَيـَُّهـــا الـَّــِذيَن َآَمنُـــوا قَـــاتُِلوا الَّـــِذيَن يـَلُـــوَنُكْم ِمـــَن 



  - ٥٧٦  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

ََّ َمــَع اْلُمتَِّقَني﴾[التوبــة: اْلُكفَّــاِر َوْلَيِجــُدوا ِفــيُكْم ِغْلظَــًة َواْعَلُمــوا َأنَّ  ] فريســم اخلطـــة ١٢٣ا

العامـــة للحركـــة اإلســـالمية. ويف هـــذه اآليـــة مـــن ســـورة النســـاء يقـــول للـــذين آمنـــوا ﴿ُخـــُذوا 

حيــة مــن اخلطــة التنفيذيــة أو مــا يســمى  يًعــا﴾. وهــي تبــني  ِحْذرَُكْم َفاْنِفُروا ثـَُباٍت َأِو اْنِفــُروا مجَِ

ــنـَُّهْم ِيف اْحلَــْرِب "التاكتيــك". ويف ســورة ا َقَف ثـْ ــا تـَ ت ﴿فَِإمَّ ألنفــال جوانــب كــذلك منهــا يف اآل

].. وهكــذا جنــد هــذا الكتــاب ال يُعلَّــم ٥٧َفَشّرِْد ِِْم َمْن َخْلَفُهْم َلَعلَُّهــْم يَــذَّكَُّروَن﴾[األنفال: 

ــب، وال يُعلِّ املســــلمني ال ــعائر فحســ ــالق فحســــبعبــــادات والشــ ـــا   -مهــــم اآلداب واألخــ كمـ

م كلهــم مجلــة، ويعــرض لكــل يتص خذ حيــا ور الناس الدين ذلك التصور املسكني! إمنا هو 

الوصاية التامة على  -حبق -ما تتعرض له حياة الناس من مالبسات واقعية.. ومن مث يطلب

احليـــاة البشـــرية، أقـــل مـــن أن تكـــون حياتـــه جبملتهـــا مـــن صـــنع هـــذا املـــنهج. وحتـــت تصـــرفه 

ــاة الشخصــــية وتوجيهــــه.. وال يقبــــل أن يكــــو  ــادر: منهًجــــا للحيــ ن هلــــم منــــاهج متعــــددة املصــ

وللشــعائر مــن كتــاب هللا، ومنهًجــا للمعــامالت االقتصــادية والسياســية والدوليــة مســتمًدا مــن 

 تفكري بشري أو منهج آخر على اإلطالق.

هـــذا جانـــب مـــن اخلطـــة التنفيذيـــة للمعركـــة يرمسهـــا القـــرآن.. ســـيندس يف صـــفوفكم مبطئـــني  - 

ب معســـكركم.. وســـيحيط بكـــم أعـــدائكم حـــولكم ﴿ُخـــُذوا ِحـــْذرَُكْم فَـــاْنِفُروا ومثبطـــني يف قلـــ

يًعا﴾، ثُباٍت مجع ثُبة: أي جمموعة.. واملقصود ال خترجــوا للجهــاد فــرادى،  ثـَُباٍت َأِو اْنِفُروا مجَِ

ولكن اخرجوا يف جمموعات صغرية سرية بعد سرية، فرقة بعد فرقــة أو اجلــيش كلــه.. حســب 

ذلك أن اآلحاد قد يتصيدهم األعداء، املبثوثــون يف كــل مكــان، وخباصــة إذا   طبيعة املعركة..

كـــان هـــؤالء األعـــداء منبثـــني يف قلـــب املعســـكر اإلســـالمي.. وهـــم كـــانوا كـــذلك، ممثلـــني يف 

 املنافقني، ويف اليهود يف قلب املدينة.

ْنـــَت ِفـــيِهْم مث يضـــع القـــرآن جبانـــب اخلطـــة العامـــة.. يضـــع جانًبـــا مـــن اخلطـــة احلركيـــة ﴿َوِإَذا كُ 

ــوا ــَجُدوا فـَْلَيُكونُـ ـــِإَذا َسـ ُهْم َف ـــِلَحتـَ ـــُذوا َأْس ـــَك َوْلَيْأُخ ُهْم َمَع ــنـْ ــٌة ِمـ ـــتَـُقْم طَائَِفـ ـــالَة فـَْل ُـــُم الصَّ ــَت َهل ـــْن  َفَأَقْمـ ِم

ا حالة االحتياط.. واليقظة.. والتعبئة النفسية.. ومعها يبث الطمأنينة مــع ذلــك احلــذر..  َورَاِئُكْم﴾ إ

صالة يف ساحة املعركة.. فالصالة سالح من أســلحة املعركــة، بــل كانــت هــي الســالح حلرص على ال



 
  - ٥٧٧  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

الذي فيه التعبئة الروحية الكاملة جتــاه العــدو.. وهــذا التقابــل بــني التحــذير والتطمــني.. وهــذا التــوازن 

بني استثارة حاسة احلــذر وســكب فــيض الثقــة، هــو طــابع هــذا املــنهج القــرآين يف تربيــة الــنفس املؤمنــة 

 .)١(والصف املسلم، يف مواجهة العدو واملاكر العنيد اللئيم"

ين لرواسب اجلاهلية اليت تعيق عن اجلهاد   نًيا: عالج املنهج الر

  ََْعَليَّ ِإْذ مل َُّ َعُهــْم  َأُكْن مَ قال تعاىل ﴿َوِإنَّ ِمْنُكْم َلَمْن لَيُـَبطَِّئنَّ فَِإْن َأَصابـَْتُكْم ُمِصيَبٌة قَاَل َقْد أَنـَْعَم ا

تَــِين ُكْنــ٧٢َشِهيًدا ( َ لَيـْ نَــُه َمــَودٌَّة  ــَنُكْم َوبـَيـْ َِّ لَيَـُقوَلنَّ َكَأْن َملْ َتُكــْن بـَيـْ ُت ) َولَِئْن َأَصاَبُكْم َفْضٌل ِمَن ا

  ] ليبطئن أي: يتثاقل عن اجلهاد ويثبط غريه.٧٣-٧٢َمَعُهْم فََأُفوَز فـَْوزًا َعِظيًما﴾[النساء: 

لف -  ــا إىل القمــة ينهض القرآن  ــا املرتقــى حــىت يصــل  ئــة املؤمنــة مــن ســفح اجلاهليــة ويصــعد 

الســامقة، يقــر ابتــداًء برواســب اجلاهليــة داخلهــا ومواضــع الضــعف فيهــا، حــىت يقــدم العــالج 

ء كــل  لرغم من قوة وتفوق بعض عناصرها، فالفئة املؤمنة حني يوجد فيها األقو الناجع هلا 

 وجدت اللبنات املخلخلة يف الصف بكثرة..القوة، ال يغنيها هذا إذا 

ــه قيــادة  -  ين يف الصــف املــؤمن املنــوط ب ت منوذًجــا تربــوً يعــاجل املــنهج الــر نــرى يف هــذه اآل

البشرية مبنهج هللا معاجلة دقيقة وعميقــة.. هــذا الصــف يف ســريته األوىل وقــت نــزول القــرآن، 

 ويف سريته املتجددة يف كل زمان..

ت أن اجلماعــة املســلمة األوىل علــى كــل فضــلها هــي جتربــة بشــرية  ويبــدو لنــا مــن خــالل -  اآل

فيها الضعف والقوة، وذلك حىت ال نيأس من أنفسنا حني نطلع على مــواطن الضــعف فينــا، 

وكي ال تبقى اجلماعة املسلمة على سبقها جمرد حلم طائر يف خيالنا.. بل ميكننا الســري علــى 

 خطاها وميكننا حماكة جتربتها..

موعــة يقو  -  ل الشيخ سيد قطب عن طبيعة الصف املسلم وتكوينه يومذاك من خــالل هــذه ا

ت والــيت يــرجح نزوهلــا بعــد غــزوة أحــد ( هـــ)، فيقــول رمحــه  ٥هـــ) وقبــل اخلنــدق ( ٣مــن اآل

 هللا:

                                                             
  ٧٤٨، ٧٠٤) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ١(



  - ٥٧٨  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

صف فيه من يبطئ نفسه عن اجلهاد يف ســبيل هللا، ومــن يبطــئ غــريه. مث حيســبها غنيمــة إذ مل  .١

 أصـــابت املســـلمني مصـــيبة! كمـــا يعـــدها خســـارة إذا مل خيـــرج فغـــنم خيـــرج فســـلم، علـــى حـــني

آلخــرة، قــال تعــاىل ﴿  املســلمون، ألنــه مل يكــن لــه ســهم يف الغنيمــة! وبــذلك يشــرتي الــدنيا 

َُّ َعَليَّ ِإْذ َملْ أَ  َعَم ا َئنَّ َفِإْن َأَصابـَْتُكْم ُمِصيَبٌة َقاَل َقْد أَنـْ َبطِّ ُكــْن َمَعُهــْم َشــِهيًدا َوِإنَّ ِمْنُكْم َلَمْن َليـُ

تَــِين ُكْنــتُ  ﴾٧٢﴿ َ َليـْ َنــُه َمــَودٌَّة  ــَنُكْم َوبـَيـْ َِّ َليَـُقــوَلنَّ َكــَأْن َملْ َتُكــْن بـَيـْ  َوَلِئْن َأَصاَبُكْم َفْضٌل ِمــَن ا

 ].٧٣-٧٢َمَعُهْم فََأُفوَز فـَْوزًا َعِظيًما﴾[النساء: 

خــذهم احلماســة للقتــال ودفــع العــدوان .٢ .. مــن املهــاجرين أنفســهم وهــم صف فيه من كانت 

خذهم اجلزع حينمــا كتــب علــيهم القتــل يف املدينــة،  -يف مكة وهم مكفوفون عن القتال مث 

 ِإَىل  تـَــرَ  َأملَْ ) ويتمىن لو أن هللا أمهلهم إىل أجــل، ومل يكتــب علــيهم القتــال اآلن، قــال تعــاىل ﴿

ــا ُكتِــَب َعلَــْيِهُم اْلِقتَــاُل ِإَذا َفرِيــٌق ِقيَل َهلُْم ُكفُّوا َأْيِدَيُكْم َوَأِقيُموا  الَِّذينَ  الصَّــَالَة َوَآتُــوا الزََّكــاَة فـََلمَّ

َنا اْلِقَتاَل لَ  ْبَت َعَليـْ َِّ َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة َوَقاُلوا رَبـََّنا ِملَ َكتـَ ُهْم َخيَْشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة ا َنــا ِمنـْ ْوَال َأخَّْرتـَ

 ].٧٧: ِإَىل َأَجٍل َقرِيٍب﴾[النساء

إىل  -حــني تصــيبه -إىل هللا، ويرجــع الســيئة -حــني تصــيبه -صف فيه من كان يرجع احلســنة .٣

مما ينبئ عــن ضــعف تصــورهم حــول حقيقــة القــدر يف النفــع والضــر، قــال تعــاىل  -(ملسو هيلع هللا ىلص)النيب 

هُ  َِّ َوِإْن ُتِصــبـْ ُهْم َحَسَنٌة يـَُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعْنِد ا ْم َســيَِّئٌة يـَُقولُــوا َهــِذِه ِمــْن ِعْنــِدَك قُــْل  ﴿َوِإْن ُتِصبـْ

َِّ َفَماِل َهُؤَالِء اْلَقْوِم َال َيَكاُدوَن يـَْفَقُهوَن َحِديًثا﴾[النساء:   ].٧٨ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد ا

ا فيحدث من البلبلة، قبل أن يتثبت  .٤ ا حمدً  صف فيه من كان يتناول الشائعات، فيذيع 

يت يتبعها، قــال تعــاىل ﴿َوِإَذا َجــاَءُهْم َأْمــٌر ِمــَن األَْمــِن َأِو اْخلَــْوِف َأَذاُعــوا بِــِه منها، من القيادة ال

ُهْم لََعِلَمُه الَِّذيَن َيسْ  ُهْم﴾[النساء:َوَلْو َردُّوُه ِإَىل الرَُّسوِل َوِإَىل ُأوِيل األَْمِر ِمنـْ  ].٨٣تَـْنِبُطونَُه ِمنـْ

حــىت لتنقســم اجلماعــة املســلمة يف أمــرهم إىل صف فيــه مــن كــان يــدافع عــن بعــض املنــافقني،  .٥

فئتني مما يوحي بعدم التناسق يف التصــور اإلميــاين، قــال تعــاىل ﴿َفَمــا َلُكــْم ِيف اْلُمنَــاِفِقَني ِفئَـتَـــْنيِ 

ــ لَـ َُّ فـَ ــِلِل ا ــْن ُيْضـ َُّ َوَمـ ـــْن َأَضـــلَّ ا ـــُدوا َم ْه ـــُدوَن َأْن تـَ َـــا َكَســـُبوا َأُترِي َُّ َأرَْكَســـُهْم ِمب ــُه َوا ـــَد لَـ ْن َجتِ

 ].٦٨َسِبيًال﴾[النساء: 
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وقـــد يكـــون هـــؤالء مجيًعـــا جمموعـــة واحـــدة مـــن املنـــافقني، أو جممـــوعتني: املنـــافقني، وضـــعاف  - 

ولكــن وجــود  -ولو كان بعضــهم مــن املهــاجرين -اإلميان الذين مل تنضج شخصيتهم اإلميانية

موعــات يف الصــف املســلم وهــو يواجــه العــداوات احمليطــة بــه  يف املدينــة مــن اليهــود، هــذه ا

ويف مكة من املشركني.. من شأنه أن حيدث خلخلة يف الصف، حتتــاج إىل تربيــة طويلــة، وإىل 

 .)١( جهاد طويل!"

ونؤكد هنا قبل أن نطلع على معاجلــة املــنهج القــرآين ملظــاهر الضــعف هــذه، وأوجــه اخللــل يف  - 

 الصف املسلم على:

قدي الصــحيح، والــيت يــتم فيهــا تربيــة أفــراد الطليعــة أمهية مرحلة الغرس األوىل.. التكوين الع .١

املؤمنة على تصورات العقيدة حلقائق املوت واحلياة، واألجل والقــدر، واخلــري والشــر، والنفــع 

صيلية لفرتة حمددة هلؤالء الركائز.  والضر، والكسب واخلسارة.. تربية مرحلية 

حلــوادث وا .٢ ملناســبات العمليــة، يــتم فيهــا إنضــاج أن مرحلــة الغــرس األوىل يتبعهــا تربيــة حيــة 

ملمارسة والتطبيق...  التصورات العقدية 

ــم وهــم يلقــون  -فهذه احلقائق تربت عليها اجلماعة املسلمة األوىل يف مكة، وكانت احلماســة تشــتد 

مث حني يؤذن هلم يف قتال املشركني: يتثاقلون إىل الطني وخيشون النــاس كخشــية  -األذى واالضطهاد

و أشــد خشــية، وإذا أصــابتهم حســنة يقولــون: هــذه مــن عنــد هللا، وإن أصــابتهم مصــيبة يقولــون: هللا أ

يت الرتبية احلية لتطهري هذه العيوب يف خضم املعركة املستمرة.  هذه من عندك.. مث 

ا قيادة البشرية مبــنهج  -  هيل الفئة املؤمنة املنوط  وكلتا املرحلتني ال غىن عن أحدمها يف إعداد و

هيل متوازن.هللا  .. إعداد متكامل و

 أما طريقة معاجلة املنهج القرآين هلذه التصورات االعتقادية اخلاطئة كانت كالتايل: - 

ــِن اتـََّقــى َوَال  .١ ــٌر ِلَم ــَرُة َخيـْ ــاُع الــدُّنـَْيا قَِليــٌل َواْآلَِخ ــان حقيقــة الــدنيا وحقيقــة اآلخــرة ﴿قُــْل َمَت ببي

ا مرحلــة.. ]، ف٧٧ُتْظَلُموَن َفِتيًال﴾[النساء:  اية الرحلة.. إ اية املطاف وال  الدنيا ليست 

 ووراءها اآلخرة واملتاع فيها هو املتاع احلقيقي.

                                                             
  ٧٠٣: ٧٠٢/ ٢) يف ظالل القرآن، ١(



  - ٥٨٠  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

لطني التطلع إىل ما هو خــري وأبقــى، يــدفعهم إىل بيــع الــدنيا  .٢ يوقظ يف حس املبطئني املثقلني 

النصـــر أو  وشـــراء اآلخـــرة، ويعـــدهم علـــى ذلـــك فضـــل هللا يف احلـــالتني، وإحـــدى احلســـنيني:

ْآلَِخــَرِة َوَمــْن يـَُقاتِــْل ِيف َســِبي ِ َيا  نـْ َِّ الَّــِذيَن َيْشــُروَن اْحلََيــاَة الــدُّ ْليُـَقاتِــْل ِيف َســِبيِل ا ِل الشــهادة ﴿فـَ

َِّ فـَيُـْقَتْل َأْو يـَْغِلْب َفَسْوَف نـُْؤتِيــِه َأْجــًرا َعِظيًما﴾[النســاء:  ] فــاملؤمن إذا نــدب للجهــاد ٧٤ا

اقــل خــرج يســأل هللا إحــدى احلســنيني وكالمهــا فضــل مــن هللا إمــا الشــهادة خــرج.. غــري متث

ــكر هللا علـــى  ب، فيشـ ــة واإل ـــه الغنيمـ ــا أن يقســـم هللا ل ــام الشـــهادة عنـــد هللا وإمـ فيفـــرح مبقـ

رد النجاة!  فضله، ويفرح بنصر هللا. ال 

نكــل عــن اجلهــاد تقرير حتمية املوت ونفاذ القدر فيه مهما اختذ املرء من االحتياط، ومهمــا ي .٣

ُتْم ِيف بـُُروٍج ُمَشيََّدٍة﴾[النساء:  َنَما َتُكونُوا يُْدرُِكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنـْ ]، فاملوت حتم يف ٧٨﴿أَيـْ

حلــرب والســلم، وال عالقــة لــه حبصــانة املكــان الــذي حيتمــي بــه  موعده املقدر، وال عالقة له 

جيــل  القتــال. وال معــىن إذن خلشــية النــاس يف الفرد أو قلــة حصــانته.. وال معــىن إذن لتمــين 

 قتال أو يف غري قتال.

َِّ َوالَّــِذيَن َكَفــُروا يـَُقــاتُِلوَن ِيف  .٤ تقدير حقيقة تكاليف الطريق ﴿الَِّذيَن َآَمنُــوا يـَُقــاتُِلوَن ِيف َســِبيِل ا

]، ٧٦َكـــاَن َضِعيًفا﴾[النســـاء:   َســـِبيِل الطَّـــاُغوِت فـََقـــاتُِلوا َأْولِيَـــاَء الشَّـــْيطَاِن ِإنَّ َكْيـــَد الشَّـــْيطَانِ 

فالــذين آمنــوا مهمــتهم القتــال يف ســبيل هللا لتحقيــق منهجــه وإقــرار شــريعته.. مــنهج الــرتاحم 

والتكافل.. شريعة العدل واإلنصاف.. هذا هــو الطريــق. والــذي ببيانــه ومعرفــة حقيقــة الســري 

ت، أمــا الــذين ال فيه يستنهض املــنهج القــرآين اهلمــم ويســتجيش العــزائم وحيــدد القــيم وال غــا

يــدركون هــذه احلقيقــة الثابتــة يف أصــل هــذا الــدين، فيتحــدثون بشــعارات ودعــاوى تبــدو فيهــا 

يارًا..  احلماسة واالندفاع.. مث جتدهم عندما جيد اجلد أشد الناس جزًعا وا

َِّ َفَمــاِل َهــُؤَالِء ا .٥ ْلَقــْوِم َال َيَكــاُدوَن تقرير حقيقة قدر هللا وعمــل اإلنســان ﴿قُــْل ُكــلٌّ ِمــْن ِعْنــِد ا

ــــِديثًا ( ــوَن َح ــ ـــْن ٧٨يـَْفَقُه ـــيَِّئٍة َفِمـ ــْن َسـ ــ ـــاَبَك ِم ـــا َأَصـ َِّ َوَمـ ــــَن ا ـــْن َحَســــَنٍة َفِم ـــاَبَك ِمـ ــــا َأَصـ ) َم

 ].٧٩-٧٨نـَْفِسَك﴾[النساء: 



 
  - ٥٨١  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

إن قــدرة هللا ســبحانه وتعــاىل هــي الــيت تنشــئ األشــياء واألحــداث وحتقــق مــا ينفــع يف هــذا الكــون مــن 

رادتــه أن يكــون إمــا شــاكًرا وقائع وأفعال ، فا عز وجل جعل اإلنســان خمــريًا أمامــه اخلــري والشــر.. و

رادة هللا ومشيئته، فا عز وجل حيــب اخلــري لعبــاده..  وإما كفورًا.. ويف احلالتني إرادته ال تتحرك إال 

ســن هلــم منهًجــا يــدهلم وال يرضى لعباده الكفر.. وهللا عز وجــل بــنيَّ لعبــاده الطــريقني: اخلــري والشــر، و 

نـَُّهْم ُسبُـَلَنا﴾،  على اخلري، وحيذرهم من الشر، فمن حياول اخلري يعينه هللا ﴿َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلنَـْهِديـَ

َناُهْم فَاْســَتَحبُّوا اْلَعَمــى َعلَــى اْهلـُـَدى﴾،  م ﴿َوَأمَّا َمثُوُد فـََهَديـْ راد والذين أرادوا السوء والغواية اختاروا 

يقــول ابــن القــيم: "يشــاء هللا الســوء وال يرضــاه، وهنــاك فــارق بــني حمبــة هللا ورضــاه، ومشــيئته وإرادتــه 

َُّ َال حيُِبُّ اْلَفَساَد﴾  .)١(الكونية، وكل شيء مبشيئته وقضائه وقدره ولكن ﴿َوا

خذ منهج اإلسالم النفوس ليزكيهــا ويط -  نية كان  ت القرآنية والتوجيهات الر ذه اآل هرهــا يف و

دقــة، ويف عمــق، ويف تلطــف هلــا.. النفــوس املختــارة لقيــادة البشــرية مبــنهج هللا يف اجليــل األول.. 

ين يف كــل بقــاع األرض، هــذه املعركــة  ــا معركــة إقامــة املــنهج الــر ويف كل جيل وزمان.. ليخــوض 

عــز وجــل الــيت تتطلــب طــرازًا خاًصــا مــن نفــوس مزكــاة ومطهــرة ترتقــي للمســتوى الــذي حيبــه هللا 

  ويرضاه.

 لًثا: نصيب النساء يف اجلهاد

ته عــن اجلهــاد واهلجــرة يف ســبيل  -  تساءلنا يف بداية هذا املقطع يف سورة النساء والذي تتحدث آ

ــذا الشــكل املوســع يف ســورة امسهــا (النســاء)؟ فمــا هــي  هللا، ملاذا احلديث عــن اجلهــاد واهلجــرة و

  اهلجرة يف سبيل هللا؟الصلة بني النساء وبني موضوعي اجلهاد و 

واإلجابة وهللا أعلم كالتايل: النساء قــد يصــرن فتنــة تقعــد الرجــال عــن مهمــة إقامــة مــنهج هللا  - 

يف األرض، وذلــك أن التبــاطؤ والتثاقــل عــن اخلــروج للجهــاد واهلجــرة يف ســبيل هللا، ســببه يف 

لزوجة واألوالد، قال تعاىل ﴿َ َأيـَُّها الَِّذيَن آَ  َمُنوا ِإنَّ ِمْن َأْزَواِجُكــْم َوَأْوالدُِكــْم األساس الفتنة 

]، يقول ابن كثري يف تفسريها: ("يلتهــي بــه الرجــل عــن ١٤َعُدوا َلُكْم َفاْحَذُروُهْم﴾[التغابن: 

                                                             
ذيب مدارج السالكني، ابن القيم اجلوزية، ص١(  (١٣١  



  - ٥٨٢  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

العمل الصاحل، (فاحذروهم): يعــين علــى ديــنكم، وعــن ابــن عبــاس: "أن هــذه اآليــة نزلــت يف 

ــوا رســــ تــ ــأرادوا أن  ــن مكــــة، فــ ــلموا مــ فــــأىب أزواجهــــم وأوالدهــــم أن  (ملسو هيلع هللا ىلص)ول هللا رجــــال أســ

َُّ ِعْنــَدُه َأْجــٌر َعِظيٌم﴾[التغــابن: )٢())١(َيدَعوهم" َنٌة َوا َا َأْمَواُلُكْم َوَأْوالدُُكْم ِفتـْ ، وقال تعاىل ﴿ِإمنَّ

١٥.[  

 ، قال: مسعــتوروى اإلمام أمحد يف مسنده، وابن حبان يف صحيحه عن سرية بن الفاكه  - 

إن الشـــيطان قعـــد البـــن آدم، بطريـــق اإلســـالم فقـــال: ُتســـِلم وتـــذر «قـــال:  (ملسو هيلع هللا ىلص)رســـول هللا 

ــاجر وتــذر  ئــك؟ فعصــاه فأســلم، فغفــر لــه، فقعــد لــه بطريــق اهلجــرة، فقــال:  دينــك وديــن آ

دارك، وأرضك، ومساءك؟ فعصاه فهــاجر، فقعــد لــه بطريــق اجلهــاد، فقــال: جتاهــد وهــو جهــد 

، فقــال رســول هللا »املال فتقاتل، فتقتل، فتنكح املرأة ويقسم املال؟ فعصــاه فجاهــدالنفس و 

 .)٣(»فمن فعل ذلك فمات كان حًقا على هللا أن يبلغه اجلنة« (ملسو هيلع هللا ىلص):

مما سبق جند أن املرأة أحد أسباب قعود الرجال عــن اجلهــاد، فــأراد اإلســالم أن جيعــل هلــا نصــيب  - 

ابــه، حــىت ال تكــون عائًقــا عنــه ويصــري هلــا دور إجيــايب فيــه، قســمه هللا عــز وجــل من اجلهاد ومن ثو 

ل  للمــرأة مبــا يناســب طبيعتهــا، يوضــحه لنــا الشــيخ ســيد قطــب رمحــه هللا قــائًال: "كــان يشــغل 

الصاحلات من النساء يف اجليل الصاحل الذي يتجه بكليتــه إىل اآلخــرة أن الرجــال تغــزو، والنســاء 

ــا قالــت:  رســول هللا، تغــزو الرجــال وال نغــزو، ولنــا نصــف املــرياث؟  ال يغزون، فعــن أم ســلمة أ

َُّ ِبِه بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض﴾ َتَمنـَّْوا َما َفضََّل ا .. إن هللا عز وجل كتــب التنــوع )٤(فأنزل هللا: ﴿َوَال تـَ

ــائف ــا يف التكليـــف والوظـ ـــني الرجـــل واملـــرأة ليقابلـــه تنوًعـ ، قـــال تعـــاىل يف التكـــوين واخلصـــائص ب

﴿ِللّرَِجاِل َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسُبوا َوِللنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسْنبَ﴾ أي: كــل لــه جــزاء علــى عملــه حبســبه 

ــه هللا عــز وجــل لوظيفــة  إن خــريًا فخــري، وإن شــًرا فشــر، وهــذه القاعــدة تعــين أن كــٌل منهمــا هيئ

                                                             
  ) وقال: حسن صحيح٣٣١٧) رواه الرتمذي يف سننه (١(
  ٤٦٨/ ٣ -عمدة التفسري -ن كثري) خمتصر تفسري اب٢(
سناد حسن٤٨٣/ ٣) رواه أمحد يف مسنده (٣(  (  
  ) يف ظالل القرآن ، سيد قطب ٤(



 
  - ٥٨٣  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

 عــز وجــل الرجــال والنســاء أنــه حســب تتناسب مــع تكوينــه.. أمــا األجــر والثــواب فقــد طمــأن هللا

 إحسان كل منهما يف وظيفته اليت كتب هللا لكل منهما ال على حسب الوظيفة نفسها.

إن هللا عز وجل مل يكتب على املرأة اجلهاد كما كتبه علــى الرجــال، ملــاذا؟ ألن املــرأة تلــد الرجــال  - 

والنفســي، ومهيــأة إلعــدادهم  الذين جياهدون، وهي مهيــأة ملــيالد الرجــال بكــل تكوينهــا العضــوي

ــال أقــدر وأنفــع.. هــي أقــدر ألن كــل خليــة يف تكوينهــا  للجهــاد واحليــاة ســواء. وهــي يف هــذا ا

ــن الناحيـــة العضـــوية والناحيـــة النفســـية هلـــذا العمـــل، وليســـت املســـألة يف هـــذا التكـــوين  معـــدة مـ

، وتقريــر أن كــل خليــة منــذ تلقــيح البويضــة  -وعلــى وجــه التحديــد -العضــوي الظــاهر، بــل هــي

 تكون أنثى أو ذكًرا من لدن اخلالق سبحانه، مث يلي ذلك تلك الظواهر العضوية والنفسية.

لنظر الواسع إىل مصلحة األمة على املدى الطويل، فاحلرب حني حتصد الرجــال  -  وهي أنفع 

ث، تــدع املــرأة مراكــز إنتــاج للذريــة تعــوض الفــراغ. واألمــر لــيس كــذلك حــني  وتســتبقي اإل

  د النساء والرجال أو حىت حني حتصد النساء وتستبقي الرجال!حتص

وعند احلاجة إىل استخدام كل رخصه وإمكانياته ميكن أن جيعــل  -يف النظام اإلسالمي -فرجل واحد

نساء أربًعا ينتجن، وميألن الفراغ الذي ترتكه املقتلة بعد فرتة من الزمان. ولكن ألف رجــل ال ميلكــون 

تمــع مــن اخــتالل. ولــيس أن جيعلوا امرأة تن تج أكثر مما تنتج مــن رجــل واحــد، لتعــويض مــا وقــع يف ا

ً واحًدا من أبواب احلكمة اإلهلية يف إعفاء املرأة من فريضة اجلهاد"  ..)١(ذلك إال 

ــدورها يف اجلهــاد الــذي  -  وبــذلك صــارت املــرأة شــريكة يف مســئولية إقــرار مــنهج هللا يف األرض.. ب

فًقا لتكوينها العضوي.. والدة الرجــال الــذين جياهــدون.. نــذرهم  وتــربيتهم حدده هلا اإلسالم و 

ــِميُع  ــ ـــَت السَّ َقبَّـــْل ِمـــينِّ ِإنَّـــَك أَْن تـَ ــِين ُحمَـــرَّرًا فـَ ـــا ِيف َبطْـ ــَك َم ــَذْرُت لَـ ــة دينـــه ﴿ِإّينِ نَـ وإعـــدادهم خلدمـ

  ].٣٥اْلَعِليُم﴾[آل عمران: 

دورهـــم الـــذي فرضـــه اإلســـالم علـــيهم،  الرجـــال خيرجـــون للجهـــاد يف ســـبيل هللا فهـــذا طبيعـــة - 

ــة  والنســاء أصــبحن شــركاء هلــم يف هــذه املســئولية، بــدفعهم وإعــانتهم وحفــظ غيبــتهم، وتربي

                                                             
  ٦٤٤/ ٢) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ١(



  - ٥٨٤  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

لرجــال  ســتمرار إمــداد الصــف املســلم بــني احلــني واآلخــر  أبناءهم وإعدادهم.. وقبل ذلــك 

اهدين..  ا

والوظيفــة، ولكــن ليســت القوامــة إن الرجال هلم القوامة واألفضلية على النســاء يف التكليــف  - 

 َُّ ـــَل ا ـــى النَِّســـاِء ِمبَـــا َفضَّ ـــوَن َعَل ـــاُل قـَوَّاُم ــاىل ﴿الّرَِج واألفضـــلية يف األجـــر والثـــواب، قـــال تعـ

بـَْعَضُهْم َعلَــى بـَْعــٍض َوِمبَــا َأنـَْفُقــوا ِمــْن أَْمــَواهلِِْم فَالصَّــاِحلَاُت قَانِتَــاٌت َحاِفظَــاٌت ِلْلَغْيــِب ِمبَــا َحِفــَظ 

 َّ ــها وكبريهـــا ٣٤﴾[النســـاء: ا ــل قـــيم علـــى املـــرأة أي هـــو رئيسـ ــن كثـــري: "الرجـ ]، يقـــول ابـ

ـــا إذا اعوجَّـــت (مبـــا فضـــل هللا بعضـــهم علـــى بعـــض) أي: ألن الرجـــال  واحلـــاكم عليهـــا ومؤد

لرجــال، (ومبــا أنفقــوا  أفضل مــن النســاء، والرجــل خــري مــن املــرأة وهلــذا كانــت النبــوة خمتصــة 

ملهــور والنفقــات والكلــف الــيت أوجبهــا هللا علــيهم يف كتابــه وســنة نبيــه مــن أمــواهلم) أي مــن ا

، (فالصــاحلات) مــن النســاء (قانتــات) يعــين مطيعــات ألزواجهــن، (حافظــات للغيــب): (ملسو هيلع هللا ىلص)

 .)١(أي حتفظ زوجها يف غيبته يف نفسها وماله، (مبا حفظ هللا): أي احملفوظ من حفظه هللا"

وامــة الرجــال علــى النســاء وأســباب هــذه القوامــة واألفضــلية، مث تــذكر فاآليــة تتحــدث عــن ق - 

نفــس اآليــة دور النســاء الصــاحلات اهلــام يف طاعــة أزواجهــن وحفــظ غيبــتهن، فتصــري بــذلك 

 املرأة الصاحلة ظهريًا معيًنا لزوجها على أداء تبعات وتكاليف قوامته ووظيفته.

ن املــرأة هــي رمــز للضــعفاء الــذين انطلــق أيًضــا مــن التناســب بــني (النســاء) و(اجلهــاد) هــو أ - 

َِّ َواْلُمْسَتْضــَعِفَني  اجلهاد للدفاع عنهم ومحايتهم، قال تعاىل ﴿َوَما َلُكْم َال تـَُقاتُِلوَن ِيف َســِبيِل ا

الظَّــاملِِ َأْهُلَهــا َواْجَعــل  ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبـََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَــةِ 

 ].٧٥َلَنا ِمْن َلُدْنَك َوِليا َواْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َنِصريًا﴾[النساء: 

واآلن نتعرف على بعض الصور العملية والنماذج التطبيقية لدور النســاء اإلجيــايب يف اجلهــاد،  - 

ين عسى أن نقدم بذلك القدوة لفساد فيصرن شريك أساسي للرجال يف  محاية املنهج الــر

 وإقراره يف األرض.

 

                                                             
  ٤٤٣/ ١) خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة التفسري، ١(



 
  - ٥٨٥  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

 

  يقول الدكتور منري الغضبان يف كتابه املنهج احلركي للسرية النبوية: - 

"لقــد كانــت املــرأة املســلمة جــزًءا ال يتجــزأ مــن األحــداث واملعــارك، ســامهت يف صــنعها تربيــة 

نيً  ً عنــد للجيل املسلم أوًال، مث رعاية للزوج املسلم  ا، ودفًعا له إىل اجلهاد والبذل، مث صربًا واحتســا

ــا، مث محــًال للســالح جهــاًدا  لثًــا، مث حضــورًا للمعركــة تســقي الظمــأى وتــداوي اجلرحــى رابًع املصــيبة 

 .)١(للعدو حني الضرورة أخريًا"

كــة يف وكانت غزوة (ُأحد) اليت تناولتها ســورة (آل عمــران) الســابقة لســورة النســاء، هــي أول معر  - 

اإلســالم تشــارك فيهــا نســاء املســلمني، يف تناســب مجيــل بــني مــا اختتمــت بــه ســورة (آل عمــران) 

وحــديثها عــن غــزوة ُأحــد، والــيت شــاركن فيهــا (النســاء) مــع اســم الســورة التاليــة ألحــداث الغــزوة 

  وهي سورة (النساء).

ن يف املعركــة، وظهــرت عظــيم دو  -  رهــا الــذي  ظهرت بطــوالت النســاء الصــاحلات وصــدق إميــا

 كفلها اإلسالم هلا لتشارك مبسئولية تضامنية للرجال املقاتلني يف امليدان احلريب..

 أ) يف تربية اجليل املسلم وحثه على اجلهاد

عن عبد هللا بن زيد قال: "جرحت يومئذ جرًحا يف عضدي اليسرى يوم ُأحد وضربين رجــل كأنــه  - 

ــل ـــة -الرقـ ــا -النخلـــة الطويل ــأ، فقـ ــدم ال يرقـ ــك"، (ملسو هيلع هللا ىلص)ل رســـول هللا وجعـــل الـ : "اعصـــب جرحـ

ا للجــراح، فربطــت جرحــي، والنــيب واقــف  فأقبلت أمي إّيل، ومعها عصائب يف حقويها وقد أعد

ـــض  بـــين فضـــارب القـــوم!!ينظـــر إّيل، مث قالـــت:  يقـــول: :مـــن يطيـــق مـــا  (ملسو هيلع هللا ىلص)فجعـــل النـــيب  ا

 .)٢(تطيقني  أم عمارة"

  

  

                                                             
  ٣٤٣) املنهج احلركي للسرية النبوية، منري الغضبان، ١(
  ٢٨٠/ ٢ء ) سري أعالم النبال٢(



  - ٥٨٦  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

 رعاية الزوج والولد ب) يف

يف موقـــف مهيـــب ملـــرأة مـــن األنصـــار يـــوم ُأحـــد.. يظهـــر أن نســـاء املؤمنـــات كاجلبـــال الراســـخات،  

علــيهن مســـئولية ليســـت هينـــة يف دفـــع الرجـــال للجهـــاد يف ســـبيل هللا، فلـــوالهن ملـــا صـــار الرجـــال 

أهلــي!!  جماهــدين وشــهداء: "خــرج عمــرو بــن اجلمــوح وهــو أعــرج وهــو يقــول: اللهــم ال تــردين إىل

فقتل شهيًدا، واستشــهد ابنــه خــالد بــن عمــرو، وعبــد هللا بــن عمــرو بــن حــرام فحملــتهم هنــد بنــت 

ــم  -زوجــة عمــرو بــن اجلمــوح وأم خــالد وأخــت عبــد هللا -عمــرو بــن حــرام علــى بعــري هلــا تريــد 

هللا فصــاحل، املدينة، فلقيتهــا عائشــة  فقالــت هلــا: عنــدك اخلــرب، فمــا ورائــك؟ قالــت: أمــا رســول 

وكل مصيبة بعــده جلــل، واختــذ هللا مــن املــؤمنني شــهداء.. قالــت عائشــة: مــن هــؤالء؟ قالــت: أخــي 

ــم؟ قالــت: إىل املدينــة أقــربهم فيهــا. مث  وابين خالد وزوجي عمرو بن اجلموح، قال: فأين تــذهبني 

ت: ما ذاك به، فربك، فقالت عائشة: ملا عليه. قال -تزجر بعريها لتحثها على السري -قالت: حل

ــه راجعـــة إىل ُأحـــد،  لرمبـــا محـــل مـــا حيمـــل البعـــريان، ولكـــين أراه لغـــري ذلـــك، وزجرتـــه فقـــام، فوجهتـ

فأخربته بذلك فقال: "فإن اجلمل مأمور، هل قــال شــيًئا؟ قــال: إن عمــًرا  (ملسو هيلع هللا ىلص)فأسرعت إىل النيب 

ن، و  : "فلــذلك (ملسو هيلع هللا ىلص)ارزقــين الشــهادة، فقــال ملا وجه إىل ُأحد قــال: اللهــم ال تــردين إىل أهلــي خــز

اجلمل ال ميضي، إن منكم  معشر األنصار من لو أقسم على هللا ألبره: منهم عمرو بن اجلمــوح. 

 هنــد، مــا زالــت املالئكــة مظلــة علــى أخيــك مــن لــدن قتــل إىل الســاعة ينظــرون أيــن يــدفن"، مث 

 قــال: " هنــد، قــد ترافقــوا يف اجلنــة، عمــرو بــن اجلمــوح وابنــك خــالد حىت قــربهم. مث (ملسو هيلع هللا ىلص)مكث 

  .)١(وأخوك عبد هللا". قالت: قلت  رسول هللا، ادع هللا أن جيعلين معهم"

اهدين  جـ) سقي العطشى من ا

ن تنقـــزان روى البخـــاري عـــن أنـــس   مـــا ملشـــمر  -أنـــه قـــال: لقـــد رأيـــت عائشـــة وأم ُســـليم وإ

ــا مث جتيئــان  -مــا وثًبــاحتمــالن وتقفــزان  القــرب، مث تفرغــان املــاء يف أفــواه القــوم مث ترجعــان فتمأل

  .)٢(فتفرغانه يف أفواه القوم"

                                                             
  ١٤٨ -١٤٦/ ١) إمتاع األمساع ١(
  ١٢٥/ ٤/ ٢) صحيح البخاري ٢(



 
  - ٥٨٧  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

 د) مداوة اجلرحى ومواساة املصابني

املشــاهد ويســقني املقاتلــة  (ملسو هيلع هللا ىلص)أخــرج عبــد الــرزاق عــن الزهــري: (كــان النســاء يشــهدن مــع النــيب  

  .)١(ويداوين اجلرحى"

ســـبع غـــزوات، فكنـــت أصـــنع هلـــم طعـــامهم،  (ملسو هيلع هللا ىلص)وعـــن أم عطيـــة قالـــت: غـــزوت مـــع رســـول هللا  

 .)٢(وأخلفهم يف رحاهلم، وأداوي اجلرحى، وأقوم على املرضى"

 هـ) املرأة املسلمة مقاتلة تدافع عن اإلسالم

، فاألصـــل مـــن املـــرأة أال تقاتـــل إال حـــني  الضـــرورة، وحـــني وهـــو دور غـــري طبيعـــي كمـــا ذكـــر

ــوم (ُأحــد) غــري هــذا النمــوذج الفــذ: أم  تغشــى أرض املســلمني مــن العــدو.. فلــم يقاتــل مــن النســاء ي

تفديــه بنفســها، وقالــت أم عمــارة  (ملسو هيلع هللا ىلص)عمــارة، ودعتهــا الضــرورة لــذلك وهــي قتاهلــا حــول رســول هللا 

: مسعت رســول هللا  يقــول: ملقــام نســيبة بنــت كعــب اليــوم خــري مــن  )(ملسو هيلع هللا ىلصنسيبة بنت كعب املازنية 

ــا علـــى وســـطها، حـــىت  ـــا حلـــاجزة ثو مقــام فـــالن وفـــالن، وكــان يراهـــا تقاتـــل يومئـــذ أشــد القتـــال، وإ

ُجرِحــت ثالثــة عشــر جرًحــا، ويف روايــة أم ســعيد بنــت ســعيد بــن الربيــع تقــول: خرجــت أم عمــارة يــوم 

ــزم املســلمون احنــازت إىل رســول هللا  ُأحد أول النهار تسقي املاء، تباشــر القتــال وتــذب  (ملسو هيلع هللا ىلص)فلما ا

ا بــه ابــن قميئــة لعنــه  لقوس، حىت جرحت جرًحا أجوف له غور أصــا لسيف وترمي  عن رسول هللا 

  .)٣(هللا

هــا: أمســاء هذه هي أم عمارة اليت شاركت يف بيعة احلرب بيعة العقبة الثانية، هي وامرأة أخرى امس - 

بنت عمرو بن عدي حضر البيعة مع ثالثة وسبعني رجًال.. وهذه هــي أم عمــارة أيًضــا يف صــلح 

: "إن هللا أمــرين (صلى هللا عليه وسلم)فقال هلم رسول هللا  احلديبية حينما بلغ املسلمون مقتل عثمان 

ــا لبيعة" فأقبل الناس يبايعونه حىت تداركوُّا، وقامت أم عمارة إىل عم ود اخليمــة كانــت تســتظل 

                                                             
  )، فتح الباري٩٢/ ٦) صحيح البخاري: (١(
  ٤٥٥/ ٨) الطبقات الكربى ٢(
  ٨٢/ ٢) السرية النبوية البن هشام ٣(



  - ٥٨٨  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

لم)فأخذتـــه بيـــدها، وشـــدت ســـكيًنا يف وســـطها وســـارعت لتبـــايع رســـول هللا  ه وس لى هللا علي علـــى  (ص

  .)١(املوت"

ن ودورهــن العظــيم يف دفــع  -  ، فعلــى مــدار التــاريخ اإلســالمي ظهــرت بطــوال وهــؤالء هــن نســاؤ

 الرجال وحثهم على اجلهاد يف سبيل هللا والشهادة يف سبيله.

، شــهدت القادســية ومعهــا أربعــة  -  وهذه خنساء بنت عمرو أخت صــخر الشــاعرة وهلــا صــحبة 

بنني هلا، فلم تــزل حتضــهم علــى القتــال وتــذكرهم اجلنــة، بكــالم فصــيح فــأبلوا يومئــذ بــالًء حســًنا، 

ا صربت صربًا مجيًال  واستشهدوا مجيًعا، وكان عمر بن اخلطاب   .يعطيها أرزاقها، وذكرت أ

، )٢(وذكـــر ابـــن النحـــاس يف املشـــارع حكايـــة أم إبـــراهيم اهلامشيـــة الـــيت ذكـــرت يف صـــفوة الصـــفوة - 

وذكرها أبو جعفر أمحد بن جعفر بن اللبان رمحــه هللا يف كتابــه "تنبيــه ذوي األقــدار علــى مســالك 

لبصرة نساء عابدات وكانت منهن أم إبراهيم اهلامشية، فقــام عبــد الواحــ د بــن األبرار" قال: كان 

زيد البصري يف الناس خطيًبا فحضــهم علــى اجلهــاد، وكانــت أم إبــراهيم هــذه حاضــرة يف جملســه، 

ومتــادى عبـــد الواحــد علـــى كالمـــه، مث وصــف احلـــور العـــني، وذكــر مـــا قيـــل فــيهن، فمـــاج النـــاس 

لــس فوثبــت أم إبــراهيم مــن وســط النــاس وقالــت لعبــد الواحــد:  أ عبيــد ألســت  واضــطرب ا

م، وأ أضــن بــه علــيهن، فقــد وهللا تعرف ولدي إ براهيم، ورؤساء أهل البصــرة خيطبونــه علــى بنــا

أعجبتين هذه اجلاريــة (تقصــد احلــور العــني)، وأ أرضــاها عرًســا لولــدي فهــل لــك أن تزوجــه منهــا 

خــذ مــين مهرهــا عشــرة آالف دينــار، وخيــرج معــك يف هــذه الغــزوة، فلعــل هللا يرزقــه الشــهادة،  و

يل وألبيه يف القيامة؟ فقال هلا عبد الواحد: لــئن فعلــت لتفــوزن أنــت وولــدك، وأبــو فيكون شفيًعا 

دت ولدها:  إبراهيم! فوثب من وسط الناس وقال هلا: لبيــك  أمــاه،  ولدك، فوزًا عظيًما، مث 

ذه اجلارية زوجة ببذل مهجتك يف سبيله وترك العود يف الذنوب؟ فقال  قالت: أي بين أرضيت 

ي وهللا  أمــاه رضــيت أّي رضــا، فقالــت: اللهــم إين أشــهدك أين زوجــت ولــدي هــذا مــن الفىت: إ

هذه اجلارية ببذل مهجته يف سبيلك، وترك العود يف الذنوب فتقبله مين  أرحــم الــرامحني، قــال: 

                                                             
  ٤١٨) املنهج احلركي للسرية النبوية، ١(
  ٣٩- ٣٨/ ٣) صفوة الصفوة: ٢(



 
  - ٥٨٩  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

مث انصرفت فجاءت بعشرة آالف دينار، وقالت:  أ عبيــد! هــذا مهــر اجلاريــة جتهــز بــه.. فلمــا 

ق ولدها دفعت إليه كفًنا وحنوطًا، وقالــت لــه، أي بــين! إذا أردت لقــاء العــدو فــتكفن أرادت فرا

ــراك هللا مقصــًرا يف ســبيله، مث ضــمته إىل صــدرها،  ك أن ي ــذا احلنــوط، وإ ــذا الكفــن، وحتــنط 

 وقبلت بني عينيه، وقالت:  بين! ال مجع هللا بيين وبينك إال بني يديه يف عرصات القيامة.

الواحد: فلما بلغنا بالد العدو، ونودي يف النفري وبرز الناس للقتال برز إبراهيم يف املقدمــة،  قال عبد

فـََقتل من العدو خلًقا كثريًا، مث اجتمعوا عليه فقتل، قال عبد الواحــد: فلمــا أرد الرجــوع إىل البصــرة 

ئال جتــزع فيــذهب أجرهــا، قلت ألصحايب: ال ختربوا أم إبراهيم خبرب ولــدها حــىت ألقاهــا حبســن العــزاء لــ

قــال: فلمــا وصــلنا البصــرة خــرج النــاس يتلقوننــا، وخرجــت أم إبــراهيم فــيمن خــرج، فقالــت لــه:  أ 

عبيــد هــل قُبلــت مــين هــدييت فأهنــأ، أم ردت علــي فــأعّزى، فقلــت هلــا: قــد قبلــت وهللا هــديتك إن 

مد  الذي مل خييب ظين إبراهيم حي مع األحياء يرزق، قال: فخرت ساجدة  شكًرا، وقالت: احل

 .)١(وتقبل نسكي مين"

اهــدات، مل ينضــنب مــن األمــة وال يــزلن يصــنعن  -  وهــذه خنســاء فلســطني تــربهن لنــا أن النســاء ا

م إىل الشهادة يف سبيل هللا ونصرًة لدينه وإقرار ملنهجه يف األرض. اهدين، ويدفعو   األبطال ا

ا أم نضال فرحات وهي مرمي دمحم يوســف  -  اهــدة (إ ) والــيت قــدمت ٢٠١٣ -١٩٤٩املربيــة وا

 ثالثة من أبناءها يف فلسطني، وأوت القائد القسامي عماد عقل واغتيل يف منزهلا يف غزة.

عاًمــا) والــذي قــام بتســجيل مصــور يف مطلــع  ١٧هــا الــذين اســتهدوا هــو: دمحم فرحــات (ئأول أبنا - 

ســجيل مــع ابنهــا دمحم وهــي تودعــه م وهــي تقبلــه قــبالت الــوداع، وظهــرت يف هــذا الت٢٠٠٢عام 

ال يعــود إليهــا إال مثخًنــا يف عــدوه حممــوًال علــى  فيه، وهو خارج إىل عمليــة استشــهادية وأوصــته 

 أكتاف الرجال، فاستشهد رمحه هللا يف هذه العملية.

ــاين البكــر: نضــال فرحــات (٢٠٠٣وبعــد عــام واحــد (عــام  -  عاًمــا) بعــد  ٣١م) قــدمت ابنهــا الث

ا إال كلمــات الشــكر اغتيــال قــوات اال حــتالل لــه، فلمــا علمــت اخلــرب كــان ال يــرتدد علــى لســا

ستشهاد جنلها الثاين. ن أكرمها   واحلمد  

                                                             
  ٢١٨: ٢١٥حاس، ) مشارع األشواق، ابن الن١(



  - ٥٩٠  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

ومل ميــر عامــان حــىت استشــهد ولــدها الثالــث: رواد فرحــات قصــفت ســيارته الطــائرات الصــهيونية  - 

ا يف أ٢٠٠٥(عام   بناءها.م)، وكانت تصرب النساء والناس الذين أتوا ملواسا

رخينــا اإلســالمي، وال تــزال بفضــل هللا تتكــرر يــربز  -  هــذه بعــض النمــاذج املضــيئة الــيت تكــررت يف 

... ودفعهــم إلقــرار مــنهج هللا يف  فيها دور املرأة املسلمة العظيم يف صناعة الرجال... ونــذرهم 

جلهاد يف سبيله.. وهذا هــو الــدور منــوط أن تقــوم النســاء املســلمات بــه. . ال أن يصــرن األرض 

م عــن مهمــتهم الســامية يف قيــادة البشــرية مبــنهج هللا الــذي جعلــه هللا  فتنة وعائًقا للرجــال يقعــدو

 عز وجل رمحًة للعاملني.

ين ورمحًة للعاملني  رابًعا: اجلهاد محايًة للمنهج الر

  َِواْلُمْسَتْضَعف َِّ َني ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَّــِذيَن قال تعاىل ﴿َوَما َلُكْم َال تـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل ا

نَــا ِمــْن لَــُدْنَك يـَُقوُلوَن رَبـََّنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّاملِِ َأْهُلَها َواْجَعل َلَنا ِمْن لَــُدْنَك َوِليــا َواْجَعــل لَ 

َِّ َوالَِّذيَن َكَفُروا يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل الطَّاُغوِت فـََقاتُِلوا ) الَِّذيَن َآَمُنوا يـَُقاتُِلوَن ِيف َسبِ ٧٥َنِصريًا ( يِل ا

  ].٧٦-٧٥َأْولَِياَء الشَّْيَطاِن ِإنَّ َكْيَد الشَّْيَطاِن َكاَن َضِعيًفا﴾[النساء: 

ــا إىل القمــة  -  ــة، لريتقــي صــاعًدا  ين الفريــد النتشــال البشــرية مــن ســفح اجلاهلي ــر جــاء املــنهج ال

نيــة الس امقة.. ينتشلها من سفح الظلم واجلور إىل قمة العدالة والرمحة.. وينتشلها من ســفح األ

والشح إىل قمة اإليثار والتكافل.. وينتشلها من مستنقع الســفاح إىل قمــة اإلحصــان والطهــارة.. 

وينتشلها من سفح عبودية البشر للبشــر إىل قمــة عبوديــة هللا وحــده ال شــريك لــه، وينتشــلها مــن 

ســفح الســيادة للشــعب واحلكــم للطــاغوت إىل قمــة الســيادة للشــرع واحلكــم  عــز وجــل. جــاء 

خلـــريات والعدالـــة االجتماعيـــة... وجـــاءت منـــاهج اجلاهليـــة  ين لتـــنعم البشـــرية  هـــذا املـــنهج الـــر

لفساد والشقاء...  لتحظى البشرية 

الم يف األرض يف كـــل لــذلك ســتدفع منـــاهج اجلاهليــة بكـــل قــوة لتحـــول دون إقــرار مـــنهج اإلســ - 

بتة  .. أراد فهم طبيعتها من شاء! وتغافل عن حقيقتها من شاء!!قدراً  زمان.. وهذه سنة 
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ــد  -  يقــول الشــيخ ســيد قطــب: "إن هللا ســبحانه يعلــم أن هــذا األمــر تكرهــه امللــوك ويعلــم أنــه الب

ــ ــريقهم، ومــــنهج غــ ــق غــــري طــ ــه طريــ ــية أن يقــــاوموه. ألنــ ــحاب الســــلطان واملنــــاهج األرضــ ري ألصــ

ألمس فقط. ولكن اليوم وغًدا، ويف كل أرض، ويف كل جيل!  منهجهم، ليس 

وإن احلق حيمل اخلطر علــى الباطــل. والبــد أن جيــنح الشــر إىل العــدوان، والبــد أن يــدافع الباطــل عــن 

لقوة!  نفسه مبحاولة قتل احلق وخنقه 

  هذه جبلة! وليست مالبسة وقتية

  هذه فطرة! وليست حالة طارئة

البد من اجلهاد.. البد منه يف كــل صــورة.. والبــد أن يبــدأ يف عــامل الضــمري. مث يظهــر  ومن مث

خلــري املســلح.. والبــد مــن  فيشمل عامل احلقيقة والواقــع والشــهود. والبــد مــن مواجهــة الشــر املســلح 

ن هلـــم  بـــذل األمـــوال واألنفـــس كمـــا طلـــب هللا مـــن املـــؤمنني. وكمـــا اشـــرتى مـــنهم أنفســـهم وأمـــواهلم 

ــدره اجل ــة.. فإمـــا أن يقـــدر هلـــم الغلـــب، أو يقـــدر هلـــم االستشـــهاد، فـــذلك شـــأنه ســـبحانه وذلـــك قـ نـ

  .)١(املصحوب حبكمته"

  لذلك تؤكد لنا سورة (النساء) أننا أمام مفرق طريق ترمسه لنا بدقة وتعرضه لنا بوضوح.. - 

 :حنن أمام منهجني 

  منهج هللا. - 

 منهج اجلاهلية. - 

 متميزتني:وحنن أمام فريقني اثنني حتت رآيتني  

 الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل هللا لتحقيق منهجه. - 

ا. -   والذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت لتحقيق مناهج غري اليت أذن هللا 

 .والذين آمنوا مستندين إىل: والية هللا ومحايته ورعايته 

 .والذين كفروا مستندين إىل: والية الشيطان بشىت رايتهم وشىت مناهجهم 

                                                             
  ٧٤٢/ ٢) يف ظالل القرآن، ١(
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مــر هللا الــذين أمنــوا أن يقــاتلوا أوليــاء الشــيطان وال خيشــوا مكــرهم وال كيــدهم ﴿فـََقــاتُِلوا وهكذ -  ا 

ــلبة،  ـــْيَطاِن َكـــاَن َضـــِعيًفا﴾ وهكـــذا يقـــف املســـلمون علـــى أرض صـ ـــَد الشَّ ـــْيَطاِن ِإنَّ َكْي ــاَء الشَّ َأْوِليَـ

ــورهم إىل ركــــن شــــديد.. معتصــــمني بــــرب الربيــــة.. فمعــــركتهم  وحــــده ــه مســــندين ظهــ ، وملنهجــ

طـــل يقـــاتلون لتغليـــب منـــاهج البشـــر اجلاهليـــة حبظوظهـــا  وشـــريعته.. ومـــن يـــواجههم قوًمـــا أهـــل 

 ومصاحلها وأوضاعها.. وكل مناهج البشر جاهلية.

ت  ت احلق الظــاهرة أمــام إمكــا البد أن يتغلب املؤمن من أية هزمية نفسية تتطرق إليه لضعف إمكا

علــى أهــل احلــق مــىت أعلنــوا هــذه املفاصــلة.. والبــد أن يتقــرر الباطــل.. فكــل قــوى األرض ســتتكالب 

  ً ــا قبــل أن يــدخلوها.. ألنــه واثــق مــن النتيجــة أ ا مصــري هــذه املعركــة يف حــس املــؤمنني وتتحــدد 

 كانت..

ســواء استشــهد املــؤمن يف املعركــة.. أم بقــي حــىت غلــب، ورأى بعينيــه النصــر، فهــو واثــق مــن 

ــة املزكــاة األجــر العظــيم.. هكــذا حكــى ا لتــاريخ خــوارق اجلهــاد يف ســبيل هللا ملــا تتواجــد الفئــة املؤمن

ـــق أقصــــى  ـــة، ولكـــن اجلاهزيـــة والعـــدة وف ي كيفي ــة  ــارًا بـــدخول املعركــ ــر انتحـ ــيس األمـ املطهـــرة.. فلـ

نيني.. وحســن تــوكلهم علــى هللا عــز وجــل القــوي العزيــز.. خــالق ا ســتطاعة.. مــع وجــود املــؤمنني الــر

  هج.الكون.. وصاحب املن

وبذلك صار اجلهاد هو الوسيلة الوحيدة حلماية منهج اإلسالم وإقراره يف األرض، وإقامة مبادئــه  - 

ـــا.. وهكـــذا  وتقاليـــده ونظمـــه وأركانـــه، بعـــدما أزيلـــت مبـــادئ اجلاهليـــة وتقاليـــدها ونظمهـــا وأركا

بيل عرضت لنا سورة النساء مالمح منهج اإلسالم ومساته، وهكذا عرضت لنا الســورة أيًضــا الســ

  إلقرار املنهج وإقامته ومحاية وصوله إىل الناس كافة يف األرض قاطبة.

ين الــذي جــاء ليقــر يف  -  وهــذه هــي مــربرات اجلهــاد األصــيلة وبواعثــه املالزمــة لطبيعــة املــنهج الــر

األرض، وحيكم يف دنيــا النــاس، ال أن يــتم تنظــريه يف الكتــب أو ينطلــق يف الفــراغ.. بــل جــاء يقــام 

 ياة.يف الواقع واحل

لرضوخ حتت فتنة استعالء الباطل تباعوألن منهج اإلسالم: منهج عزة ورفعة فهو ال يرضى ال -  ه 

م، فالبــد مــن محايــة هــؤالء املستضــعفني  وهــم يتعرضــون للــذل والفتنــة يف ديــنهم واحملنــة يف عقيــد
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بدايـــة  املســـلمني الـــذين جـــاء مـــنهج اإلســـالم ليـــدافع عـــن حقـــوقهم املاديـــة واملاليـــة كمـــا رأينـــا يف

ــق  م حــىت ال يفتنــوا يف ديــنهم، ويرســم لنــا طري ــدافع مــنهج اإلســالم عــن عقيــد الســورة.. اآلن ي

َِّ َواْلُمْسَتْضــَعِفَني ِمــَن الّرَِجــاِل َوالنَِّســاِء َواْلوِْلــَدا ِن الــدفاع عــنهم ﴿َوَمــا َلُكــْم َال تـَُقــاتُِلوَن ِيف َســِبيِل ا

َنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّاملِِ َأْهُلَها َواْجَعل لََنــا ِمــْن لَــُدْنَك َوِليــا َواْجَعــل لَنَــا ِمــْن الَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبـََّنا َأْخرِجْ 

 ].٧٥َلُدْنَك َنِصريًا﴾[النساء: 

فاإلسالم ابتداًء دعا املسلمني للهجرة من دار احلرب لينضــموا إىل الفئــة املؤمنــة يف دار اإلســالم  - 

تمـــع املســـلم النظيـــف وهـــو حـــق كـــل ليســـتظلوا برايـــة اإلســـالم، وخي ضـــعوا لنظامـــه ويعيشـــوا يف ا

مسلم، ولكن الضعفاء الذين ال يستطيعون اهلجرة من الرجال والنساء والولدان هؤالء يتعرضون 

م وهي أشد فتنة يف الوجود، أشد من احملنة يف املال واألرض والنفس...  للفتنة يف عقيد

امــة املــؤمن وعاطفــة الرمحــة يف مشــهد مــؤثر مثــري للمــرأة لــذلك تســتثري اآليــة محيــة املســلم وكر 

م..  الكســـرية والولـــد الضـــعيف والشـــيوخ العجـــائز الـــذين ال ميلكـــون أن يـــدافعوا عـــن ديـــنهم وعقيـــد

تســتثريهم هــذه اآليــة لتــدعوهم إىل اجلهــاد يف ســبيل هللا الســتنقاذ هــؤالء الضــعفاء.. ولــذلك تســتنكر 

ت بعد كــل هــذه املــربرات والبو  اعــث احلثيثــة للجهــاد يف ســبيل هللا مــن القعــود عــن االســتجابة هلــا اآل

َْمــَواهلِِمْ  ِ  َِّ ــُر ُأوِيل الضَّــَرِر َواْلُمَجاِهــُدوَن ِيف َســِبيِل ا  َوأَنـُْفِســِهْم ﴿َال َيْســَتِوي اْلَقاِعــُدوَن ِمــَن اْلُمــْؤِمِنَني َغيـْ

َِْمــَواِهلِْم َوَأنـْفُ  ُ اْلُمَجاِهــِديَن  َّ ].. ولــيس بعــد ذلــك ٩٥ِســِهْم َعَلــى اْلَقاِعــِديَن َدَرَجًة﴾[النســاء: َفضَّــَل ا

 من قعود إال ألويل الضرر فقط وهم أصحاب األعذار املانعة والعجز احلقيقي.

.. فهــل بعــد ذلــك مــن قعــود أو ختلــف؟ بســبب فتنــة الزوجــة واألوالد واألمــوال.. ومــع تــرك النســاء 

  وترك الباطل يستعلي مبنهجه وطغيانه؟!واألوالد والشيوخ يفتنون يف دينهم؟!.. 

ت الـــيت حتـــث علـــى اجلهـــاد يف ســـبيل هللا، شـــارحة لنـــا حقيقـــة مربراتـــه  -  لقـــد اتضـــح بعـــد هـــذه اآل

  وفلسفة بواعثه، أن اجلهاد رمحة للعاملني:

 رمحة للعاملني.. ألنه جاء يقر منهج الرتاحم والعدالة يف األرض.

  ستضعفني ويستنقذهم.رمحة للعاملني.. ألنه خرج يدافع عن امل
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لشــرك  رمحة للعاملني.. ألنه مينع عن األرض عذاب االستئصال الذي قــد يعــم األرض بســبب الفتنــة 

  وفساده الكبري.

حيــة.. وظهــور الشــرك.. واضــطهاد املستضــعفني..   فعلو مناهج البشر وانتشــار الفســاد واإل

ـــالك الكـــافرين ـــزول عـــذاب االستئصـــال يف األرض  ــبًبا يف ن ــد  كـــان سـ ــاة املـــؤمنني بعـ ــدين وجنـ املعانـ

م يف تغيــري هــذه األوضــاع املعكوســة، فيتوجــه الرســل إىل هللا عــز وجــل يدعونــه  استنفاذ الرسل حملــاوال

ــه  ً هــائًال يليــق جبربوتــه وعزت أن ينــزل عــذاب علــى الكــافرين.. فيســتجيب هللا عــز وجــل وينــزل عــذا

ــزول عــذاب االستئصــال متــام الرمحـــة وغضــبه النتهــاك حرمتــه وحماربــة منهجــه ومنــع شــرعه.. و  كــان ن

  لبشرية ملنع استمرار الشرك والفساد والظلم..

جلهــاد يف  (ملسو هيلع هللا ىلص)أما مبجيء الرسالة اخلامتــة والرســول  يــدي املــؤمنني  صــار عــذاب الكــافرين 

ــــزِِهْم وَ  ـــِديُكْم َوُخيْـ ــ َْي ِ  َُّ ــذِّبْـُهُم ا ــ ــاتُِلوُهْم يـَُعـ ــ ــبيل هللا.. ﴿قَـ ــ ـــْوٍم سـ ـــــُدوَر قـَــ ــِف ُص ــ ـــْيِهْم َوَيْشـ ــ يـَْنُصـــــرُْكْم َعَل

].. لذلك صار اجلهاد يف سبيل هللا رمحة للعاملني.. فهو التشريع الذي جــاء بــه ١٤ُمْؤِمِنَني﴾[التوبة: 

  ].١٠٧﴿َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِْلَعاَلِمَني﴾[األنبياء:  (ملسو هيلع هللا ىلص)مع رسول الرمحة 

لعباد على ما فيه من قتل ودماء.. ألنه: وقــف الكــافرين بل اجل هاد هو أكثر الشرائع رمحة 

عنـــد حـــدهم.. ومنًعـــا لتمـــادي الشـــرك.. وإزالـــة للفســـاد.. وإقـــرارًا للخـــري والـــرتاحم.. وإقامـــة للعـــدل 

َن  والتكافل.. يعطي فرصــة للكــافرين للرجــوع واهلدايــة مل يعطوهــا يف عــذاب االستئصــال.. ﴿قُــْل ِللَّــِذي

ُهوا يـُْغَفْر َهلُْم َما َقْد َسَلَف﴾[األنفال:  تـَ   ].٣٨َكَفُروا ِإْن يـَنـْ

ســم نــيب الرمحــة دمحم  -  ســم التوبــة (ملسو هيلع هللا ىلص)وهــذه ســورة القتــال مسيــت  .. وهــذه ســورة اجلهــاد مسيــت 

ب العودة إىل   ...املستقيم هللا عز وجل طريق لفتح 

 املؤمنة ورفض للذل واالستكانةخامًسا: اهلجرة احنياز إىل الفئة 

  َــُتْم قَــاُلوا ُكنَّــا ُمْسَتْضــع ُفِســِهْم قَــاُلوا ِفــيَم ُكنـْ ِفَني ِيف قال تعاىل ﴿ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم اْلَمَالِئَكُة َظاِلِمي َأنـْ

َِّ َواِســـَعًة فـَتُـَهـــاِجُروا ِفيَهـــا فَُأولَئِـــَك َمـــ ْأَواُهْم َجَهـــنَُّم َوَســـاَءْت َمِصـــريًا اْألَْرِض قَـــاُلوا َأَملْ َتُكـــْن َأْرُض ا

ــَداِن َال َيْســَتِطيُعوَن ِحيلَــًة َوَال يـَْهتَــُدوَن َســِبيًال ٩٧(  ) ِإالَّ اْلُمْسَتْضــَعِفَني ِمــَن الّرَِجــاِل َوالنَِّســاِء َواْلِوْل



 
  - ٥٩٥  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

َُّ َعُفــوا َغُفــورًا ٩٨( ُهْم وََكــاَن ا َُّ َأْن يـَْعُفَو َعنـْ َِّ ٩٩() فَُأوَلِئَك َعَسى ا ) َوَمــْن يـَُهــاِجْر ِيف َســِبيِل ا

َِّ َوَرُســوِلِه مثَُّ يُ  ْدرِْكــُه اْلَمــْوُت جيَِــْد ِيف اْألَْرِض ُمَراَغًمــا َكثِــريًا َوَســَعًة َوَمــْن َخيْــُرْج ِمــْن بـَْيتِــِه ُمَهــاِجًرا ِإَىل ا

َُّ َغُفورًا رَِحيًما َِّ وََكاَن ا   ].١٠٠-٩٧﴾[النساء: فـََقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى ا

ت يقــول ابــن كثــري يف تفســريه: "روى ابــن أيب حــامت عــن ابــن عبــاس  -  وعــن ســبب نــزول هــذه اآل

إلســالم، فــأخرجهم املشــركون يــوم بــدر  قال: كان قوم من أهــل مكــة أســلموا، وكــانوا يســتخفون 

هلــم  معهم، فأصيب بعضهم، قال املســلمون: كــان أصــحابنا هــؤالء مســلمني وأكرهــوا، فاســتغفروا

ــُتْم قَــاُلوا ُكنَّــا ُمْسَتْضــَعِفنيَ  ُفِســِهْم قَــاُلوا ِفــيَم ُكنـْ  ِيف فنزلــت: ﴿ِإنَّ الَّــِذيَن تـََوفَّــاُهُم اْلَمَالِئَكــُة ظَــاِلِمي أَنـْ

ــَك َمــْأَواُهْم َجَهــنَُّم َوَســاءَ  َِّ َواِســَعًة فـَتُـَهــاِجُروا ِفيَهــا َفُأولَِئ ْت َمِصــريًا﴾ اْألَْرِض َقــاُلوا َأَملْ َتُكــْن َأْرُض ا

ــاء:  ــة: ال عــــذر لكــــم. قــــال: ٩٧[النســ ــــذه اآليــ ــب إىل مــــا بقــــى مــــن املســــلمني  ــال: فكتــ ]، قــ

 .)١(فخرجوا"

مــن كــان مبكــة مــن  (ملسو هيلع هللا ىلص)وقال الشيخ دمحم بن عبد الوهــاب: "ملــا أســلم األنصــار: أمــر رســول هللا  - 

هلجــرة إىل املدينــة فهــاجروا إليهــا، وأعــزهم هللا تعــاىل بعــد تلــك الذلــة فهــو قولــه تعــاىل  املســلمني 

ـــَآَواُكْم َوَأيَّـــ ـــَتَخطََّفُكُم النَّـــاُس َف ــاُفوَن َأْن يـَ ــَعُفوَن ِيف اْألَْرِض َختَـ ـــُتْم َقِليـــٌل ُمْسَتْضـ دَُكْم ﴿َواذُْكـــُروا ِإْذ أَنـْ

س مـــن املســـلمني مل ]، فقعـــد أ٢٦بَِنْصـــرِِه َوَرزََقُكـــْم ِمـــَن الطَّيِّبَـــاِت َلَعلَُّكـــْم َتْشـــُكُروَن﴾[األنفال: 

يهــاجروا، كراهــة مفارقــة األهــل والــوطن واألقــارب، فلمــا خرجــت قــريش إىل بــدر خرجــوا معهــم  

ســفوا علــى ذلــك،  لرمــي، فلمــا علــم الصــحابة أن فــالً قُتِــل وفــالً قُتِــل  كرًهــا، فقتــل بعضــهم 

ــيَم   وقــالوا: قتلنــا إخواننــا، فــأنزل هللا تعــاىل ﴿ِإنَّ الَّــِذيَن تـََوفَّــاُهمُ  اْلَمَالِئَكــُة ظَــاِلِمي أَنـُْفِســِهْم قَــاُلوا ِف

َُّ َعُفــــوا َغُفورًا﴾[النســــاء:  ــَعِفَني ِيف اْألَْرِض﴾ إىل قولــــه ﴿وََكــــاَن ا ــُتْم قَــــاُلوا ُكنَّــــا ُمْسَتْضــ ــ -٩٧ُكنـْ

٢( ]١٠٠(. 

 إذن هــذا الــنص يواجــه يف ســبب نزولــه: املســلمون الــذين ختلفــوا عــن اهلجــرة مــن مكــة إىل املدينــة - 

 وكانوا صنفني:

                                                             
  ٤٩٥/ ١) وإسناده عنده صحيح، ذكره ابن كثري يف تفسريه، عمدة التفسري، ١٠٢٦٠) رواه الطربي (١(
  ٤٥، دمحم بن عبد الوهاب، ص) خمتصر سرية الرسول ٢(



  - ٥٩٦  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

صنف حبستهم أمواهلم ومصاحلهم حيث تقوم قريش بتجريد من يهاجر من محل شيئ مــن مالــه،  .١

أو الذي حــبس هــذا الصــنف هــو إشــفاقهم وخــوفهم مــن مشــاق اهلجــرة حيــث ترتصــد هلــم قــريش 

 يف الطريق.

ب صنف حبسهم عجزهم احلقيقي من الشيوخ والنساء والولدان الذين ال يستطيعون حيلــة للهــر  .٢

 وال جيدون سبيًال للهجرة.

وبعد قيام دولــة اإلســالم ويف الوســع اهلجــرة واحليــاة يف ظــل مــنهج هللا وحتــت رآيتــه صــار الصــنف  - 

األول لـــيس لـــه أي عـــذر أو اضـــطرار للبقـــاء يف مكـــة.. ورغـــم ذلـــك قعـــدوا وختلفـــوا عـــن اهلجـــرة 

هلجــرة وصــًفا قاســًيا وارتضــوا التعــرض للفتنــة يف الــدين، فنــزل يف تصــوير ختلفهــم وقعــودهم عــن ا

ــم  حيث مساهم هللا عز وجل "ظاملي أنفسهم" بــل وتوعــدهم "جهــنم وســاءت مصــريًا".. ملــاذا؟ أل

ارتضوا احلياة الذليلة الضعيفة املضطهدة اخلانسة، وختلوا عن احلياة الرفيعة النظيفة الكرمية احلــرة 

 الطليقة يف ظل منهج هللا وشرعه.

ملست -  ضــعفني يف مكــة الــذين مل يهــاجروا فحســب؟ جييــب عــن هــذا ولكــن هــل هــذا احلكــم خــاص 

الســؤال احلــافظ بــن كثــري يف تفســريه قــائًال: "نزلــت هــذه اآليــة الكرميــة عامــة يف كــل مــن أقــام بــني 

ظهـــراين املشـــركني وهـــو قـــادر علـــى اهلجـــرة، ولـــيس متمكًنـــا مـــن إقامـــة الـــدين، فهـــو ظـــامل لنفســـه 

إلمجـــاع، وبـــنص هـــذه اآليـــة، ح َوفَّـــاُهُم اْلَمَالِئَكـــُة ﴿يـــث يقـــول تعـــاىل مرتكـــب حراًمـــا  ِإنَّ الَّـــِذيَن تـَ

ـــُتمْ ﴿أي: بـــرتك اهلجـــرة  ﴾ظَـــاِلِمي أَنْـُفِســـِهمْ  أي: مل مكثـــتم هاهنـــا وتـــركتم اهلجـــرة؟ ﴾ قَـــاُلوا فِـــيَم ُكنـْ

أي: ال نقدر علــى اخلــروج مــن البلــد وال الــذهاب يف األرض ﴾ قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفَني ِيف اْألَْرضِ ﴿

َِّ َواِسَعًة فـَتُـَهاِجُروا ِفيَها َفُأولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصريًا﴿  .)١(﴾َقاُلوا َأَملْ َتُكْن َأْرُض ا

سناده عن أيب عبيــد، قــال: وقــد روى عــن النــيب  -  ال تنقطــع «أنــه قــال:  (ملسو هيلع هللا ىلص)وخرج ابن عساكر 

 .)٢(»اهلجرة ما قوتل الكفار

                                                             
  ٤٩٥/ ١) خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة التفسري، ١(
  )٣٠٤/ ٢األستار ( ) رواه البزار بسند صحيح، كشف٢(



 
  - ٥٩٧  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

ســناده عــن أيب هريــرة  وخــرج -  مــن دعــي إىل اإلســالم «: (ملسو هيلع هللا ىلص)، قــال: قــال رســول هللا أيًضــا 

فأجاب، ودعي إىل اإلميان فأجاب، ودعي إىل اهلجرة فأجاب، ودعي إىل اجلهاد فأجاب، مل يدع 

 ».من اخلري مطلًبا وال من الشر مهرً 

أن اهلجرة عبادة دائمة وخطوة الزمة إلقامــة دولــة  )١(وقد حتدثنا بفضل هللا يف عرض سورة البقرة - 

 اإلسالم.

ت من سورة النساء عامة وهي توجــب هجــرة املســلمني مــن دار احلــرب -  وهــي كــل  -إن هذه اآل

لفئة املؤمنة مىت قامــت يف  -دار ال تقوم فيها شريعة اإلسالم وال تدين للقيادة املسلمة ليلحقوا 

ســتظلوا برآيــة مــنهج هللا وخيضــعوا لشــرعه ونظامــه.. بــل إن األرض وأصــبح هلــا قيــادة وســلطان لي

ديــد ملــن يظلــون قاعــدين هنالــك يف دار الكفــر وهــم قــادرون علــى  ت متثــل حتــذير و هــذه اآل

م فيعرضــون أنفســهم للفتنــة يف ديــنهم، حــىت تتوفــاهم املالئكــة ظــاملي  اهلجرة منها بدينهم وعقيــد

 ا.أنفسهم.. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصريً 

ــرية، ويهــــدف إىل  -  ـــاجل نفوًســــا بشــ ــرآن يعـ ت: "إن القــ ــذه اآل ــب عــــن هــ يقــــول الشــــيخ ســــيد قطــ

استجاشـــة عناصـــر اخلـــري واملـــروءة والعـــزة فيهـــا، وإىل مطـــاردة عوامـــل الضـــعف والشـــح واحلـــرص 

والثقلـــة.. لـــذلك يرســـم هـــذا املشـــهد.. إنـــه يصـــور حقيقـــة.. يف مشـــهد االحتضـــار بذاتـــه مشـــهد 

 رية وإظهار املالئكة يف املشهد يزيد النفس ارجتافًا وحتفًزا وحساسية..ترجتف له النفس البش

وهــاهم القاعــدون عــن اهلجــرة وقــد ظلمــوا أنفســهم. وقــد حضــرت املالئكــة لتتوفــاهم وهــذا حــاهلم.. 

مهــم  م فــيم أضــاعوا أ م يف صمت بل يقلبــون ماضــيهم ويســتنكرون أمــرهم! ويســألو ولكن ال يتوفو

 شغلهم ومههم يف الدنيا؟ ولياليهم؟ وماذا كان

  "قالوا: فيم كنتم؟" - 

ً كله مذلة، وحيسبونه معــذرة علــى مــا  وجييب هؤالء الظاملوا أنفسهم يف حلظة االحتضار جوا

  فيه من مذلة.

 
                                                             

  ٣٢٨) الرجوع إىل تفصيل عرض سورة البقرة ص١(



  - ٥٩٨  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

  "قالوا: كنا مستضعفني يف األرض". - 

ء.. كنا أذالء يف األرض ال منلك من أمر شيًئا.. وعلــى   كنا مستضعفني.. يستضعفنا األقو

كل ما يف هذا الرد مــن مهانــة تــدعوا إىل الزرايــة، فــإن املالئكــة ال يرتكــون هــؤالء املستضــعفني الظــاملي 

م على عدم احملاولة والفرصة قائمة:  أنفسهم بل يؤنبو

  "قالوا: أمل تكن أرض هللا واسعة فتهاجروا فيها"؟ - 

ان واالستضــعاف، إنــه مل يكــن العجــز احلقيقــي إذن هــو الــذي حيملهــم علــى قبــول الــذل واهلــو 

والفتنة عن اإلميان.. حرصهم علــى أنفســهم ومصــاحلهم ميســكهم يف دار الكفــر وهنــاك دار اإلســالم، 

ــال اآلالم  ـــع احتمــــ ــــتطاعة مـــ ـــــا مســ ــرة إليهـ ـــعة واهلجــــ ــ ـــاك أرض هللا الواسـ ـــ ــيق وهن ــ ـــكهم يف الضــ وميســـ

ْأَواُهْم َجَهــنَُّم َوَســاَءْت والتضحيات.. وهنا ينهي هذا املشهد املؤثر بذكر النهاية املخيفة: ﴿فَُأوَلئِــَك َمــ

 .)١(َمِصريًا﴾

  إن منهج اإلسالم يرفض الذل واالستكانة لغري هللا.. - 

هلوان والصغار..  إن منهج اإلسالم ال يقبل أن يعيش املسلم وميوت وهو راضي 

إن مـــنهج اإلســـالم يـــرفض أن يرضـــخ املـــؤمن لفتنـــة اســـتعالء الباطـــل حتـــت دعـــوى االستضـــعاف 

 واالضطهاد..

نـــه مـــنهج العـــزة والرفعـــة والكرامـــة والتحـــرر مـــن عبوديـــة البشـــر للبشـــر، وال يقبـــل إال شـــكل واحـــد أل

  للعبودية هي العبودية  وحده ال شريك له.

لــذلك إذا وجــدت فئــة مؤمنــة ودولــة مســلمة.. هلــا شــوكة وســلطان.. فقــد أوجــب مــنهج اإلســالم  - 

زًا إىل منعــتهم.. وخضــوًعا حلكــم اإلســالم هجرة املسلمني املعرضني للفتنة يف ديــنهم إلــيهم.. احنيــا

  وشرعه.. واحلياة يف ظل منهج اإلسالم ونظامه..

ـــم ال يزالـــون يف الفـــرتة  -  أمــا أن يقبـــع املســـلمون حتـــت فتنـــة اســـتعالء الباطــل هلـــم حتـــت دعـــوى: أ

 املكية!!.

                                                             
  ٧٢٠/ ٢) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ١(



 
  - ٥٩٩  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

جــه يف  الــذي تعرفنــا (ملسو هيلع هللا ىلص)فهــذا مــا يرفضــه مــنهج اإلســالم.. ومــا رفضــه رســول هللا  علــى 

% من قوته األساسية إىل احلبشــة بعــد عــامني فقــط مــن ٧٠أرسل  (ملسو هيلع هللا ىلص)، أنه )١(عرضنا لسورة البقرة

لدعوة، مث من بقي معه أخذ يبحث هلم عن خمرج جدي من هذه الفتنة بعدما  التعذيب بعد جهرهم 

وشــوكة يهــاجر إليهــا املســلمون.. ويقــيم انسدت أفاق الدعوة، فأخذ يتحني الفرصة لالحنياز إىل منعة 

 ا دولة اإلسالم لينشر الدين وحيرس الدعوة ويقيم املنهج.

  لذلك فاهلجرة ال تنقطع إىل يوم القيامة، واجلهاد ماض إىل يوم القيامة. - 

 وهذه هي خطوات ومراحل قيام دولة اإلسالم األوىل: - 

)١(  

 تكوين ودعوة

)٢(  

 هجرة وشوكة

)٣(  

 جهاد

)٤(  

 هللا فتح من

)٥(  

 دولة حتمي الدعوة وتنشرها

وال عذر بعد ذلك للبقاء يف دار الفتنة واالستضعاف بعد انسداد أفاق الدعوة فيها/ واســتمرار  - 

م، ال عــذر إال للعجــائز والنســاء والولــدان الــذين ال يســتطيعون  فتنة املسلمني يف دينهم وعقيــد

 دار اإلسالم.حيلة وال يهتدون سبيًال للهجرة من دار احلرب إىل 

 وعن املقصود بدار احلرب ودار اإلسالم يقول الشيخ سيد قطب: - 

لطــني ليتطلعــوا إىل الســماء، وأطلقهــم مــن قيــد الــدم.. قيــد  "لقد أطلق اإلســالم البشــر مــن اللصــوق 

البهيمــة.. لريتفعــوا يف عليــني.. وطــن املســلم الــذي حيــن إليــه ويــدفع عنــه لــيس قطعــة أرض، وجنســية 

وي إليها ويدفع عنها ليست قرابة املسلم اليت ي ا ليست جنسية حكم، وعشرية املسلم اليت  عرف 

ا ويستشهد حتتها ليست ر ادم، ور   ية قوم.اية املسلم اليت يعتز 

وكل أرض حتارب املسلم يف عقيدته، وتصّده عــن دينــه، وتعطــل عمــل شــريعته فهــي "دار حــرب" ولــو  

ارته.. وكل أرض تقوم فيها عقيدته وتعمل فيها شــريعته فهــي كان فيها أهله وعشريته وقومه وماله وجت

  .)٢("دار إسالم" ولو مل يكن له فيها أهل وال عشرية وال قوم وال جتارة"

                                                             
  ) ارجع للتفصيل يف عرض سورة البقرة١(
  ١٤٥/ ١٤٤) املعامل، سيد قطب، ٢(



  - ٦٠٠  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

وها هي "مكة" وطن املهاجرين، يعدها اإلسالم يف موضعها ذاك دار حرب، ويصفها "هــذه القريــة  

نهــا، ويــدعو املستضــعفني للخــروج منهــا.. الظــامل أهلهــا" ويــدعو املســلمني الســتنقاذ املستضــعفني م

ا بلدهم مل يغري وضعها يف نظر اإلسالم حني مل تقــم فيهــا شــريعة هللا ومنهجــه وحــني فــنت فيهــا  فكو

لنســبة هلــم هــم أنفســهم "دار حــرب" فلــم  م.. بــل اعتــربت  املؤمنون عن دينهم، وعذبوا يف عقيد

لــدفاع عنهــا ولــيس هــذا فحســب بــل أمــروا هــم م املســلمني  يــؤمروا  مبحاربــة أهلهــا إلنقــاذ أخــو

ــَداِن الَّــ ــاِل َوالنَِّســاِء َواْلوِْل ــَن الّرَِج َِّ َواْلُمْسَتْضــَعِفَني ِم ِذيَن منهــا.. ﴿َوَمــا َلُكــْم َال تـَُقــاتُِلوَن ِيف َســِبيِل ا

َلنَــا ِمــْن لَــُدْنَك َوِليــا َواْجَعــل لَنَــا ِمــْن لَــُدْنَك  يـَُقوُلوَن رَبـََّنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّــاملِِ َأْهُلَهــا َواْجَعــل

  ].٧٥َنِصريًا﴾[النساء: 

 

مث ميضي السياق القرآين يف معاجلة النفوس البشــرية الــيت تواجــه مشــاق اهلجــرة ومتاعبهــا وخماوفهــا،  

ت الســابقة بــذلك املشــهد امل ثــري لالرجتــاف واخلــوف، وتشفق من التعــرض هلــا، وقــد عاجلهــا يف اآل

فهو يعاجلها اآلن ببــث عوامــل الطمأنينــة يف حالــة اهلجــرة  -مشهد االحتضار وحضور املالئكة فيه

سواء وصل املهاجر إىل وجهته أو مات يف طريقه وذلك بضمان هللا للمهــاجر أنــه يف كنفــه منــذ أن 

َِّ َجيِْد ِيف اْألَْرِض ُمَراَغًمــا َكثِــريًا  خيرج من بيته مهاجًرا يف سبيله، قال تعاىل ﴿َوَمْن يـَُهاِجْر ِيف  َسِبيِل ا

َِّ َوَرُســوِلِه مثَُّ يُْدرِْكــُه اْلَمــْوُت فـََقــْد َوقَــَع َأْجــُرهُ  ْيِتِه ُمَهــاِجًرا ِإَىل ا َِّ وََكــاَن  َوَسَعًة َوَمْن َخيُْرْج ِمْن بـَ َعلَــى ا

َُّ َغُفورًا َرِحيًما﴾[النساء:    ].١٠٠ا

ت تب ث الطمأنينة يف مواجهــة أخطــار اهلجــرة احلقيقيــة، وخمــاوف الــنفس حينهــا طبيعيــة.. اآل

خماوف من املتاعب ومن مطاردة أعداءه ومن مصــريه ومــن رزقــه يف املكــان اجلديــد.. ومــنهج اإلســالم 

يراعي هذا ويعاجله فيعطي ضمانة هللا بوقوع األجر علــى هللا منــذ اخلطــوة األوىل مــن البيــت يف اهلجــرة 

هللا ورسوله،أجره كله: أجر اهلجــرة والرحلــة والوصــول إىل دار اإلســالم واحليــاة فيهــا، ومــع ضــمانة  إىل

ــورًا  َُّ َغُف ــاَن ا ملغفــرة للــذنوب والرمحــة يف احلســاب وهــذا فــوق الصــفقة األوىل ﴿وََك األجــر التلــويح 

 َرِحيًما﴾.



 
  - ٦٠١  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

 

َِّ جيَِ    ].١٠٠ْد ِيف اْألَْرِض ُمَراَغًما َكِثريًا َوَسَعًة﴾ [النساء: ﴿َوَمْن يـَُهاِجْر ِيف َسِبيِل ا

يقـــول ابـــن كثـــري: "املـــراغم" هـــو: "التمتـــع الـــذي يـَُتحصـــنَّ بـــه، ويـــراغم بـــه األعـــداء" أي يســـبب هلـــم 

  اإلغاظة.

ا عــدو هللا   يقول ابن القيم عن عبودية املراغمة: "مسى املهاجر الذي يهاجر إىل هللا مراغًما يراغم 

َنـَُّهــْم َال ُيِصــيبُـُهْم َظَمــأٌ وعد ِ وه. وهللا حيب من وليه مراغمة عدوه، وإغاظته كما قال تعاىل ﴿َذلِــَك 

َِّ َوَال َيَطئُــوَن َمْوِطًئــا يَِغــيُظ اْلُكفَّــاَر َوَال يـََنــاُلوَن ِمــْن َعــُدوٍّ  نـَــْيًال ِإالَّ   َوَال َنَصــٌب َوَال َخمَْمَصــٌة ِيف َســِبيِل ا

ــ ُــْم ِب ــَب َهل ََّ ال ُيِضــيُع َأْجــَر اْلُمْحِســِنَني﴾[التوبة: ُكِت ــٌل َصــاِلٌح ِإنَّ ا ]، ﴿يـُْعِجــُب الــزُّرَّاَع ١٢٠ِه َعَم

]. فمغايظة الكفــار غايــة حمبوبــة للــرب مطلوبــة لــه. فموافقتــه فيهــا ٢٩لَِيِغيَظ ُِِم اْلُكفَّار﴾[الفتح: 

إن كانــت «ي إذا ســها يف صــالته ســجدتني، وقــال: للمصــل (ملسو هيلع هللا ىلص)من كمــال العبوديــة. وشــرع النــيب 

مــة كانتــا ترغمــان أنــف الشــيطان . )١(ويف روايــة "ترغيًمــا للشــيطان" ومساهــا: "املــرغمتني"» صــالته 

ــه مــن عــدوه ومواالتــه إىل  هلجــرة يف ســبيل هللا، وجنات وبــذل العبــد مــن نفســه ومالــه  عــز وجــل 

  ه.أولياءه هلي إغاظة عظيمة للشيطان وأولياء

 سادًسا: التناسق املطلق للقرآن يف عرض املنهج احلركي

 ]﴾َلَوَجُدوا ِفيــِه اْخِتَالفًــا َكِثريًا َِّ النســاء: قال تعاىل ﴿َأَفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرَآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْريِ ا

٨٢.[  

يــه احملكمــة وألفاظــه البليغــة، قــال ابــن كثــري: "يقــول تعــاىل آمــًرا عبــاده بتــدبر القــرآن وعــن تفهــم معان 

وخمربًا هلم أنه ال اختالف فيه وال اضطراب، وال تضاّد وال تعارض ألنه تنزيل من حكيم محيد فهو 

 .)٢(حق من حق"

 إن هذه اآلية الكرمية تربز صفة مميزة من صفات القرآن الكرمي، صفة واضحة كل الوضوح  - 

                                                             
ذيب مدارج السالكني، ابن قيم اجلوزية، ١(  (١٢٦  
  ٤٨٠/ ١) خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة التفسري، ٢(



  - ٦٠٢  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

ذ ا صفة: "التناسق املطلق فيه وميكن للعقل البشري إدراكها ويُفتح له   ن هللا من أسرارها إ

ــدبر هــذا   الشــامل الكامــل" والــيت يقــول عنهــا الشــيخ ســيد قطــب: "هــي ظــاهرة ال خيطئهــا مــن يت

ــا ممــا ختتلــف العقــول واألجيــال يف إدراك مــداها. ولكــن كــل عقــل  ا وجماال القرآن أبًدا.. ومســتو

ــ ــه وجتربت ــه وثقافت ه وتقــواه، ومــن مث فــإن كــل أحــد، وكــل جيــل، وكــل جيــل جيــد منهــا حبســب قدرت

ذه اآليــة، ومســتطيع عنــد التــدبر وفــق مــنهج مســتقيم أن يــدرك مــن هــذه الظــاهرة ظــاهرة  خماطب 

 .)١(عدم االختالف أو ظاهرة التناسق"

طــن   ت فحسب، بل عليــه أن يغــوص إىل  وكل عقل وكل مؤمن عليه أال يكتفي بقراءة ظاهر اآل

، يعــين )٢(القــرآن" : "ثــوِّروارارها وكنوزها، كما يوصينا عبد هللا بن مسعود األلفاظ ليصل إىل أس

 ر األرض الستخرج كنوزها.هر لكم املعاين الدفينة كما نثوِّ بوا أساليبه لتظقـَلِّ 

إن هذا القرآن الكرمي متناســق يف ترتيبــه مــن الفاحتــة إىل النــاس حيــث يتجلــى فيــه حقيقــة: "الوحــدة  

ته وسوره، وتتناســق يف ترتيبهــا وتبويبهــا، وحيــث تعتــرب كــل املوضوعية للقرآن كل ه" حيث تتعانق آ

ا وهلا دور رئيسي يف الكل القرآين املتناسق البديع.  سورة فيه وحدة جزئية قائمة بذا

وكــل ســورة هلــا "وحــدة موضــوعية" تعــرب عنهــا، مث كــل جمموعــة ســور متجــاورة تشــد بعضــها الــبعض  

ــا"، حــىت يتناســق القــرآن كلــه لتتناسق وترتاص كلبنات متص لة تعرب عن "وحــدة موضــوعية خاصــة 

وتتعـــانق الوحـــدات املوضـــوعية فيـــه وتعطـــي لنـــا "نظامـــا واحـــًدا" ال تنـــاقض فيـــه وال اضـــطراب وال 

لغة هلذا الكتاب املعجز يقول عنها د. دراز: "لعمري لــئن كانــت للقــرآن  اختالف، وهذه معجزة 

ــريه معجـــزات، ويف أ ــزات، ويف يف بالغـــة تعبـ ـــه الصـــادقة معجـ ـــه معجـــزات، ويف نبوءات ــاليب تربيت سـ

تشــريعاته اخلالــدة معجــزات، ويف كــل مــا اســتخدمه مــن حقــائق العلــوم النفســية والكونيــة معجــزات 

 .)٣( ومعجزات، لعمري إنه يف ترتيب آيه على هذا الوجه هلو معجزة املعجزات!"

                                                             
  ٧٢١/ ٢) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ١(
). ويف لفظ آخر: "أثريوا القرآن" أي مناقشته ٨٦٦٦) أخرجه موقوًفا على عبد هللا بن مسعود الطرباين يف املعجم الكبري برقم (٢(

  ومدارسته والبحث فيه
  ٢١٨) النبأ العظيم، د. دمحم عبد هللا داراز، ٣(



 
  - ٦٠٣  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

ذن هللا وعونه وتوفيقه هو حماو   لة إبراز هذه املعجــزة العظيمــة، وذلــك بعــرض إن دور هذا البحث 

 املنهج احلركي للقرآن الذي يشتمل على هذه األقسام من التناسب والتناسق:

ـــا  .١ ــا عليهــ ــــوعية كبـــــرية، أطلقنـــ ـــدة موضـ ــة معهـــــا يف وحــ ـــور املرتابطـــ ــورة والســ ــ ـــني السـ ــب بــ التناســـ

 "السلسلة".

ة، أطلقنا عليها "الباقة" واليت التناسب بني السورة والسور املتجاورة القريبة داخل هذه السلسل .٢

. قات صغرية متناسقة سوً ا السلسلة من جمموعة   تتكون 

 التناسب بني مقاطع السورة الواحدة لتحقيق هدف السور وحمورها الرئيسي. .٣

 التناسب بني عناصر وموضوعات املقطع الواحد يف السورة لتكون لبنة متكاملة. .٤

 املتتالية.التناسب بني خواتيم وفواتح السور  .٥

قاته وسالسله. .٦  التناسب يف الوحدة املوضوعية للقرآن كله بني أوله وآخره، وبني 

وميثــل كتــاب "األســاس يف التفســري" للشــيخ ســعيد حــوى رمحــه هللا التفســري األبــرز الــذي تعــرض  - 

للقرآن كله على أنه وحدة موضوعية واحدة من أوله إىل آخره، بينما تفسري (يف ظــالل القــرآن) 

كيــد الشــيخ ســيد قطــب رمحــه هللا تنا ول الوحدة املوضوعية لكل سورة دون الربط بينهم برغم 

 على وجود هذا الرابط ولكن مل يتم إبرازه يف "الظالل" كما برز يف "األساس يف التفسري".

  وإن الذي يلتمس اخليط الــدقيق املتــني الــذي َنظَــَم القــرآن كلــه مــن الفاحتــة إىل النــاس ليجــد هــذه

 قة الكبرية:احلقي

أن القرآن "املدين" صار "برتتيبه النهائي" ميثل البناء الرئيسي يف مظهره اخلارجي، وصــار القــرآن  - 

"املكي" بعد ترتيبه النهــائي يف املصــحف ميثــل الطوابــق واحلجــرات والنوافــذ هلــذا البنــاء ليتشــكل 

ة هــي التفاصــيل املكملــة املــنهج احلركــي للقــرآن بقــواٍم أساســه الســور املدنيــة، بينمــا الســور املكيــ

 هلذا القوام..

ــة وهــي: (الفاحتــة) وانتهــى خبامتــة وهــي: (قــل هــو هللا أحــد، قــل أعــوذ بــرب  -  فــالقرآن بــدأ مبقدم

الفلق، قل أعوذ برب الناس) وأتت سورة البقرة لتمثل البداية الرئيسية للمنهج احلركي للقرآن، 

"، مث ســار املــنهج  واليت قامت بتكليف األمة املسلمة مبهمتها مهمة: "حــىت يكــون الــدين كلــه 



  - ٦٠٤  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

احلركي يف عرض خطة مرسومة طويلة لتحقيق هذه املهمــة بشــكل واقعــي يف حيــاة النــاس، خطــة 

تلتئم فيها الوحدة املوضوعية لكل سورة مًعا بشكل دقيق مث تسري يف خطوات واضحة لتحقيــق 

اية املصحف. اية اخلطة يف   مهمة األمة مع الوصول إىل 

و املـــنهج احلركـــي للقـــرآن يبشـــر يف ســـورة (النصـــر) املدنيـــة والـــيت نزلـــت بعـــد ســـورة وهـــا هـــ

 َِّ (التوبة)، ولكنها جاءت يف آخر املصحف ترتيًبا يبشــر بتحقــق أهــداف املهمــة: ﴿ِإَذا َجــاَء َنْصــُر ا

َواًجا (١َواْلَفْتُح ( َِّ َأفـْ ً ) فَ ٢) َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن ِيف ِديِن ا ْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن تـَوَّا َسبِّْح ِحبَْمِد رَبَِّك َواْستـَ

(صــلى هللا ]، وســورة (النصــر) حــني نزوهلــا أعلنــت عــن: انتهــاء مهمــة الرســول ٣-١)﴾[النصــر: ٣(

ونعتــه إىل الرفيــق األعلــى، بينمــا تعلــن نفــس الســورة يف موضــعها هــذا مــن املصــحف: أن  عليه وســلم)

نهج احلركي وفق خطته املرسومة والذي عرضــها الوحــدات املوضــوعية لكــل نتيجة السري على هذا امل

ــا األمــة يف ســورة البقــرة:  ا حتقــق املهمــة الــيت كلفــت  ســورة متصــلة وانتهــاًء إىل هــذا املوضــع مــن شــأ

 (فالدين يكون كله  بدخول الناس فيه أفواًجا).

الك املعــادين هلــذا الــدين لتبشري  واحملــاربني هلــذه الــدعوة، يف منــوذج  كما إن اكتمال اخلطة 

لعداء حني انطلقت، فحكمت عليه سورة املســد (بعــد  صب هذه الدعوة  هالك أبو هلب أول من 

سورة النصر) حكًما مسبًقا فيه حتدي بصدق هذا القرآن وحتقق ما وعد به يف الدنيا واآلخرة، بدليل 

وزوجتــه، حــىت عذابــه ســيكون مــن جــنس حتقــق حكمــه املســبق علــى عــدو األمــة األول أبــو هلــب هــو 

عمله هو وزوجته، وهكذا ينبئنا املنهج القرآين يف آخــره "بغلبــة الــدين وهــالك أعــداءه" وهــي النتيجــة 

املرجوة للمؤمنني يف الدنيا، إن التزمــوا خطــوات هــذا املــنهج وخطتــه املرســومة يف ســوره، والــيت عــربت 

  معة.عن تفاصيلها الوحدة املوضوعية هلذه السور جمت

يقول صاحب (مناهل العرفان): "القرآن الكرمي تقرؤه من أوله إىل آخــره فــإذا هــو حمكــم الســرد،  - 

تــه ومجلــه   دقيــق الســبك، متــني األســلوب، قــوي االتصــال أخــذ بعضــه برقــاب بعــض يف ســوره وآ

ــه  ت ألبصــار نظمــت حروفــه وكلماتــه ونســقت مجلــه وآ خــذ  ــه ســبيكة واحــدة وعقــد فريــد  كأن

 مساوًفا ألوله وبدأ أوله مواتًيا آلخره.وجاء آخره 

  



 
  - ٦٠٥  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

 

  ْيِهُم َأَملْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن ِقيَل َهلُْم ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم َوَأِقيُموا الصََّالَة َوَآُتوا الزََّكاَة فـََلمَّا ُكِتــَب َعلَــ﴿قال تعاىل

ُهْم َخيَْشْوَن النَّ  َنا اْلِقَتاَل اْلِقَتاُل ِإَذا َفرِيٌق ِمنـْ َِّ َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة َوقَاُلوا رَبـََّنا ِملَ َكتَـْبَت َعَليـْ اَس َكَخْشَيِة ا

  ].٧٧﴾[النساء: َلْوَال َأخَّْرتـََنا ِإَىل َأَجٍل َقرِيبٍ 

ـــذيبها  -  ــوله إىل النـــاس ومـــع اشـــتداد تع ــالم ومنـــع وصـ ــدة حلـــرب اإلسـ ـــريش تســـعى جاهـ ـــت ق كان

لمني وفق خطة حمــددة بعــدم االصــطدام املباشــر مــع أعــدائهم، لــيس للمسلمني يف مكة، ُأِمر املس

ألمــر بعــدم القتـــال  ــل التزاًمــا وانضـــباطًا  ــِدَيُكمْ ﴿عــن جــنب أو ذلـــة، ب ، وكـــان ﴾ِقيــَل َهلُــْم ُكفُّـــوا أَْي

م والكبــت علــى نفوســهم وهــم يتحرقــون ليشــتفوا مــن  املسلمون يعانون من الضــغط علــى أعصــا

ــا الطليعــة األوىل عدوهم، ولكنهم التزموا  وامر القيادة واليت كانت تراعي مالبسات معينة متــر 

لإلســـالم يف األرض، ووفـــق احلكمـــة اإلهليـــة الـــيت فيهـــا اخلـــري واملصـــلحة هلـــم  الـــيت ال يعلمهـــا إال 

ب التأمل والتفكر يف هذه احلكمة اإلهلية يقول ابــن كثــري يف تفســريه:  العليم احلكيم، ولكن من 

لنســبة إىل كثــرة عــدد "مل يكــن احلــا ل يف مكــة مناســًبا للقتــال ألســباب كثــرية منهــا: قلــة عــددهم 

م كـــانوا يف بلـــدهم وهـــو بلـــد حـــرام وأشـــرف بقـــاع األرض فلـــم يكـــن األمـــر  عـــدوهم، ومنهـــا كـــو

ملدينة ملا صارت هلم دار ومنعة وأنصار" جلهاد إال   .)١(لقتال فيه ابتداء الئًقا، فلهذا مل يؤمر 

 هذه األسباب االجتهادية الشيخ سيد قطب يف تفسريه وهي:  وذكر من - 

رمبا كان ذلك ألن الفرتة املكية كانت فرتة تربية وإعداد يف بيئة معينة لقــوم معينــني وســط ظــروف  .١

 معينة.

رمبا ألن الدعوة السلمية أشد أثًرا وأنفــذ، يف مثــل بيئــة قــريش ذات العنجهيــة والشــرف والــيت قــد  .٢

رات دموية جديدة.يدفعها القتال معها  دة العناد وإىل نشأة   يف مثل هذه الفرتة إىل ز

ً إلنشاء معركة ومقتلة يف داخل كل بيت، حيث مل تكن هناك ســلطة  .٣ ورمبا كان ذلك أيًضا اجتنا

 نظامية عامة هي اليت تعذب املؤمنني وتفتنهم، إمنا كان ذلك موكوًال إىل أولياء كل فرد.

                                                             
  ٤٧٨/ ١فسري، ) خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة الت١(



  - ٦٠٦  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

يعلمه هللا من أن كثريين من املعاندين الــذين يفتنــون أوائــل املســلمني عــن  ورمبا كان ذلك أيًضا ملا .٤

نفسهم ســيكونون مــن جنــد اإلســالم املخلــص، بــل مــن قادتــه..  م هم  م ويؤذو دينهم، ويعذبو

 أمل يكن عمر بن اخلطاب من بني هؤالء؟

ا أن تثــ .٥ ور للمظلــوم الــذي حيتمــل ورمبا كان ذلك أيًضا ألن النخوة العربية، يف بيئة قبلية من عاد

األذى وال يرتاجع مثل موقف ابن الدغنة الذي مل يرض أن يرتك أ بكــر يهــاجر وخيــرج مــن مكــة 

 ورأى يف ذلك عارًا على العرب.

ورمبا كان ذلك أيًضا لقلــة عــدد املســلمني حينــذاك واحنصــارهم يف مكــة حيــث مل تبلــغ الــدعوة إىل  .٦

احليــاد، تنتظــر مصــري موقــف معركــة داخليــة بــني قــريش بقيــة اجلزيــرة، وكانــت القبائــل تقــف علــى 

 وبعض أبنائها.

 (ملسو هيلع هللا ىلص)ورمبــا كــان ذلــك ألن األمــر األساســي يف هــذه الــدعوى كــان موجــوًدا يف شــخص الداعيــة  .٧

لقطــع! والنظــام القبلــي  وشخصه يف محايــة ســيوف بــين هاشــم فــال متتــد إليــه يــد إال وهــي مهــددة 

ة ختشــى أن تقــع يف حـــرب مــع بــين هاشــم إذا هــي امتــدت يـــدها إىل دمحم الســائد جيعــل كــل قبيلــ

 ".(ملسو هيلع هللا ىلص)

مـــر  ــا أن  ــت حكمـــة هللا معهـ ـــا اقتضـ ـــت بعـــض م ــا فيمـــا حنســـب كان ــارات كلهـ هـــذه االعتبـ

املســلمني بكــف أيــديهم وإقامــة الصــالة وإيتــاء الزكــاة لتــتم تــربيتهم وإعــدادهم، ليقــف املســلمون يف 

 .)١(يادة، ويف الوقت املناسب"انتظار أمر الق

  ولنا هذه املالحظات التالية على مرحلة (كفوا أيديكم): - 

ـــذه الظـــروف  أوًال: أن هـــذه االعتبـــارات ختـــص مرحلـــة معينـــة مرتبطـــة بظـــروف معينـــة، هـــذه املرحلـــة 

انقضت من األمة بعد اكتمال الدين وإمتام التشريع، فتشــريع فــرض القتــال مــر مبراحــل زمنيــة تدرجييــة 

 تراعي ظروف واقعية وقت تشريعه وهي مراحل:

                                                             
  ٧١٥، ٧١٤/ ٢) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ١(
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)٢( )١( 

َنـَُّهْم ظُِلُموا﴾ ﴿ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم﴾                        ِ  ﴿ُأِذَن ِللَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن 

)٤( )٣( 

َِّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َوَال تـَْعَتُدوا﴾  رِِكَني َكافًَّة َكَما يـَُقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة﴾﴿َوَقاِتُلوا اْلُمشْ  ﴿َوَقاتُِلوا ِيف َسِبيِل ا

وبنــزول احلكــم النهــائي يف املرحلــة الرابعــة، اعتــرب احلكــم املرحلــي بـــ "كفــوا أيــديكم" انتهــى يف وقتــه،  

لقتال انتهى يف وقته.   كذلك حكم اإلذن 

ــ -  ْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم وهذه هي طبيعة األحكام الشرعية النهائيــة املســتقرة بعــد نــزول قولــه تعــاىل ﴿اْليـَ

ْسَالَم ِديًنا﴾[املائدة: ِديَنُكْم َوَأْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكمُ    ].٣اْإلِ

نــه مت وفــق خطــة حمــددة  -  وكمــا تعرضــنا هنــا يف بدايــة ســورة (النســاء) لتــدرج تشــريع حتــرمي اخلمــر، 

 طويلة اقتضت املرحلية املراعية للواقع.

)٣( )٢( )١( 

َيْســأَُلوَنَك َعــِن اْخلَْمــِر َواْلَمْيِســِر ﴿

ُقْل ِفيِهَما ِإْمثٌ َكِبٌري َوَمَناِفُع ِللنَّــاِس 

ُر ِمْن نـَْفِعِهَما﴾  َوِإْمثُُهَما َأْكبـَ

ــــُتْم  ـــ ـــ ــَالَة َوَأنـْ ــــ ــ ــ ــوا الصَّ ــــ ُــــ ﴿َال تـَْقَرب

ــــا  ـــ ــ ــوا َم ــــ ـــ ــىتَّ تـَْعَلُم ــ ــ ـــَكاَرى َحـــ ـــ ــ ُسـ

 تـَُقوُلوَن﴾

ـــ ــ َـ ــــوا ِإمنَّ ــ ـــِذيَن َآَمُن ــ ـــا الـَّ ــ ا ﴿َ أَيـَُّهـ

ــــاُب  ــُر َواْألَْنَصــ ــ ــ ـــــُر َواْلَمْيِس اْخلَْمـ

ـــِل  ــ ــ ــ ــْن َعَم ــــ ــــٌس ِمـــ ـــ ــ َواْألَْزَالُم رِْج

 الشَّْيطَاِن َفاْجَتِنُبوُه﴾

وهــذا الواقــع الــذي اقتضــى هــذه املرحليــة انتهــى مــع اســتقرار احلكــم الشــرعي النهــائي، فالــذين  - 

إىل مرحلــة ﴿َال  يريد أن يتحدث على أن األمة يف مرحلــة (كفــوا أيــديكم)، يريــد أن ترجــع األمــة

ألحـــرى إىل مرحلـــة ﴿قُـــْل ِفيِهَمـــا ِإمثٌْ َكبِـــٌري َوَمنَـــاِفُع ِللنَّـــاِس  ـــُتْم ُســـَكاَرى﴾ أو  تـَْقَربُـــوا الصَّـــَالَة َوأَنـْ

ــع  ــد أن الـــوحي انقطـ ــر، واملقصـ ـــدرج تشـــريع حتـــرمي اخلمـ ـــا﴾ كمـــا يف ت ـــْن نـَْفِعِهَم ـــُر ِم َوِإْمثُُهَمـــا َأْكبـَ

ألحكــام النهائيــة ولكــن تنظــر فقــط يف تــوفر والتشريع اكتمل، فاألمــة حــىت قيــ ام الســاعة تعمــل 
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 يتنــزلالقــدرة واالســتطاعة، وإال ســنظل قــابعني حتــت مرحلــة (كفــوا أيــديكم) مئــات الســنني ولــن 

وحي علينا لننقل إىل املرحلة التالية وستتملكنا الــدنيا وتتســع الفــوارق املاديــة مــع أعــداء وحنــن 

 يف مكة!! حتت وهم أن األمة هناك الزالت

يت هــذا  ت حتث على (اجلهــاد)، فلــم  نًيا: (كفوا أيديكم) جاءت يف سورة مدنية وسط آ

احلكــم األويل يف تشــريع القتــال يف ســورة مكيــة يتناســب مــع زمــن نزولــه، إمنــا جــاء يف ســورة (النســاء) 

يت الوقــت املناســب ا كانــت خطــوة تكتيكيــة للتكــوين واإلعــداد حــىت  ويــتم االنتقــال  املدنية ليؤكد أ

للخطـــوة التاليـــة، خطـــوة تكتيكيـــة يف خطـــة مرســـومة طويلـــة للجهـــاد يف ســـبيل هللا ولـــيس اجلهـــاد هـــو 

ا أم ال؟  اخلطوة التكتيكية، تتشاور األمة تقوم 

  إذن (كفوا أيديكم) مالبسة وقتية..و(اجلهاد) ليس مالبسة وقتية. - 

 ئة.(كفوا أيديكم) حالة طارئة.. و(اجلهاد) ليس حالة طار  

  (كفوا أيديكم) مرحلة زمنية.. و(اجلهاد) ليس مرحلة زمنية.

لســور املكيــة؟ تقــوم األمــة مبدارســتها وتعلمهــا  ــا: ملــاذا مل يبــدأ القــرآن يف ترتيبــه النهــائي  لًث

خــذه مــن الــزمن، ملــاذا مل يبــدأ  خــذ مــا  واملكــث حــىت تقــوم مبقتضــى واجبــات هــذه الســور العمليــة 

ن االبــتالءات والســجن ألصــحاب الــدعوات كســورة (يوســف)؟ ملــاذا بــدأ القــرآن بســورة تتحــدث عــ

كمله؟   القرآن بسورة مدنية ظلت مفتوحة يف نزوهلا لتستوعب العهد املدين 

لسور املدنية األربع اليت تتحدث عن أمة أُنشئت ودين اكتمل وتشريع مت؟   ملاذا بدأ القرآن 

  آين ليؤكد:إن إعجاز تناسق الرتتيب النهائي للمنهج القر 

"أن بنيــان الــدين اكتمــل وارتفــع فــال يقبــل املســلمون أن ينــتقص منــه قيــد لبنــة واحــدة أو حبــة رمــل 

واحــدة"، ولكــن إن عــادت األمــة يف مرحلــة زمنيــة بظــروف ومالبســات شــبيهة بتلــك املرحلــة املكيــة 

وات وراء األوىل، فيجـــب علـــى املســـلمني أال يقبعـــوا فيهـــا ويستســـلموا هلـــا أجيـــال وراء أجيـــال وســـن

ــدرة  ـــل لتملـــك القـ ـــدعوة والتأهي ــرس وال ــوا إىل مراحـــل التكـــوين والغـ ــيهم أن ينهضـ ســـنوات، إمنـــا علـ

ا..   واالستطاعة واجلاهزية واليت ال يتم الواجب إال 
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تمع املسلم   سابًعا: قواعد منهج اإلسالم يف القانون الدويل حلماية ا

  ِقال تعاىل ﴿َفَما َلُكْم ِيف اْلُمَناِفِقَني ف ُ َّ َُّ َأرَْكَسُهْم ِمبَا َكَســُبوا َأُترِيــُدوَن َأْن تـَْهــُدوا َمــْن َأَضــلَّ ا تَـْنيِ َوا ئـَ

َُّ فـََلْن َجتَِد َلُه َسِبيًال ( َتُكونُــوَن َســَواًء فَــَال تـَتَِّخــُذوا ٨٨َوَمْن ُيْضِلِل ا ) َودُّوا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفــُروا فـَ

ـــاَء َحـــىتَّ  ُهْم َأْولَِي ـــُث َوَجـــْدُمتُوُهْم َوَال ِمـــنـْ ـــوُهْم َحْي ـــِإْن تـََولَّـــْوا َفُخـــُذوُهْم َواقْـتُـُل َِّ َف  يـَُهـــاِجُروا ِيف َســـِبيِل ا

ُهْم َوِليــا َوَال َنِصــريًا ( ُهْم ِميثَــاٌق َأْو َجــاُءوُكْم ٨٩تـَتَِّخُذوا ِمنـْ ــنـَ ــَنُكْم َوبـَيـْ ) ِإالَّ الَّــِذيَن َيِصــُلوَن ِإَىل قـَــْوٍم بـَيـْ

َُّ َلَســلََّطُهْم َعَلــْيُكْم فـََلَقــاتـَُلوُكْم فَــ َحِصــَرتْ  ــْوَمُهْم َولَــْو َشــاَء ا ِإِن ُصــُدورُُهْم َأْن يـَُقــاتُِلوُكْم َأْو يـَُقــاتُِلوا قـَ

ــِبيًال ( ــْيِهْم َس َُّ َلُكــْم َعَل ــَل ا ــا َجَع ــَلَم َفَم ــْيُكُم السَّ ــْوا ِإَل ــاتُِلوُكْم َوأَْلَق ــْم يـَُق َل ــوُكْم فـَ َتِجُدوَن ) َســ٩٠اْعتَـَزُل

ــِإْن  ــا َف نَــِة ُأرِْكُســوا ِفيَه ــْوَمُهْم ُكــلَّ َمــا ُردُّوا ِإَىل اْلِفتـْ ــوا قـَ ََْمُن ــوُكْم َو ََْمُن ــُدوَن َأْن  َملْ يـَْعَتزِلُــوُكْم َآَخــرِيَن يُرِي

ــ ــُث ثَِقْفُتُم ــوُهْم َحْي ــِديـَُهْم َفُخــُذوُهْم َواقْـتُـُل ــوا أَْي ــَلَم َوَيُكفُّ ــْيُكُم السَّ ــوا ِإَل ــا َلُكــْم َويـُْلُق ــِئُكْم َجَعْلَن وُهْم َوُأوَل

ً ُمِبيًنا﴾[النساء:    ].٩١-٨٨َعَلْيِهْم ُسْلَطا

ين جمتمًعا مسلًما طاهًرا جديًدا، بعدما طهر رواسب اجلاهلية مــن النفــوس، وأزال   أنشئ املنهج الر

تمع، ومنع التلقي من منــاهج اجلاهليــة يف كــل صــور  ا من ا ها، مث وضــع تقاليدها وأوضاعها وأركا

لنظام الــداخلي لــه، وفيمــا  تمع املسلم الناشئ فيما يتعلق  الشرائع والتنظيمات اليت حتمي هذا ا

تمعات والدول احمليطة به. لنظام الدويل مع ا  يتعلق 

أســس مــنهج اإلســالم لفلســـفته يف التعامــل مــع النظـــام الــدويل علــى مبـــدأ: "حريــة إبــالغ الـــدعوة  

دون أية عوائق"، وطاملا حتقق هذا املبدأ دون أية حــروب فاألصــل هــو اختيــار  وحرية اختيار الناس

اإلسالم للسلم مع كفالة األمن للمسلمني وعدم تعريضهم للفتنة وطاملا الدعوة اإلسالمية منطلقــة 

 يف ربوع األرض..

ها ينطلق بينما الثابت يف سنن هللا أن الباطل سيتصدى هلذه الدعوة، ليحول بينها وبني الناس حين 

اجلهاد إلزالته من طريق املبدأ املســتقر: حريــة إبــالغ الــدعوة وحريــة اختيــار النــاس، ولكــن يف ذات 

تمع املسلم الناشئ هو موقــف التصــدي  تمعات احمليطة  الوقت لن يكون موقف كل الدول وا

ات ترغــب يف لدعوته واحملارب ملنهجه وعقيدته.. ستكون هنــاك جمتمعــات ميكــن حتييــدها.. وجمتمعــ



  - ٦١٠  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

تمــع  ــدأ املســتقر.. ولــيس مطلــوً حينهــا أن يــدخل ا ملب املهادنــة وعقــد االتفاقــات الــيت ال ختــل 

 املسلم الناشئ يف مواجهة مفتوحة مع كل أهل األرض يف آن واحد..

ــداء وأذى مـــع كـــل   ــدخول يف عـ ــا الـ ـ ــه تشـــريعات يكـــف  ــله ورمحتـ ــن فضـ ــز وجـــل مـ ـــرع هللا عـ َفشَّ

تمعات والدول احمل تمع املسلم ختفيًفا لعبء كان سيتضاعف على عــاتق املســلمني طاملــا ا يطة 

لدنيــة يف  م، وال رضــا  أن ليس يف هذا كله تفريط يف شيء من دينهم، وال متييع لشيء من عقيــد

طلــب الســلم الرخيصــة، فالســلم الكــرمي بعــزة ونديــة واجلهــاد مــاض إىل يــوم القيامــة، وبــذلك أنشــئ 

ي توازً فريًدا بني السماحة واحلســم هــذه يف موضــعها، وتلــك يف موضــعها، وطبيعــة املنهج اإلسالم

 املوقف وحقيقة الواقعة هي اليت حتدد هذه وتلك...

ت الســابقة قســمت املعســكرات األخــرى الــيت يتعامــل معهــا املعســكر اإلســالمي إىل: حماربــة.   اآل

ت عن الطو   ائف التالية:ومهادنة. وخمالفة. وحمايدة، حيث حتدثت اآل

 طائفة املنافقني غري املقيمني يف املدينة الذين كانوا يظاهرون املشركني. .١

 طائفة ترتبط بقوم بينهم وبني املسلمني ميثاق. .٢

 طائفة حمايدة تضيق صدورهم حبرب املسلمني أو حرب قومهم كذلك وهم على دينهم. .٣

لعقيدة تظهر اإلسالم يف املدينة مث إذا عاد .٤  وا إىل مكة يظهرون الكفر.طائفة متالعبة 

 :ت مواجهة الطائفة األوىل والرابعة ومهادنة الثانية وحمايدة الثالثة كالتايل  فقررت اآل

َُّ َأرَْكَســُهْم   الطائفة األوىل، يقول تعاىل عن قواعد التعامل معهم: ﴿َفَما َلُكْم ِيف اْلُمَناِفِقَني ِفئَـتَـــْنيِ َوا

َــا َكَســُبوا َأُترِيــُدوَن  ــُه َســِبيًال (ِمب ــْن جتَِــَد َل َل َُّ فـَ َُّ َوَمــْن ُيْضــِلِل ا ــْن َأَضــلَّ ا ) َودُّوا لَــْو ٨٨َأْن تـَْهــُدوا َم

 َِّ ُهْم َأْوِلَياَء َحــىتَّ يـَُهــاِجُروا ِيف َســِبيِل ا َتُكونُوَن َسَواًء َفَال تـَتَِّخُذوا ِمنـْ فَــِإْن تـََولَّــْوا  َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا فـَ

ُهْم وَ َفُخُذو  ُلوُهْم َحْيُث َوَجْدُمتُوُهْم َوَال تـَتَِّخُذوا ِمنـْ  ].٨٩-٨٨لِيا َوَال َنِصريًا﴾[النساء:ُهْم َواقْـتـُ

ويف احلــديث الــذي رواه ابــن أيب حــامت عــن أيب ســلمة بــن عبــد الــرمحن وعكرمــة وجماهــد عــن 

إلســالم، وكــانوا يظــاه رون املشــركني. فخرجــوا العويف عن ابن عباس: نزلت يف قوم كانوا قــد تكلمــوا 

س.. وإن املــؤمنني ملــا  من مكة يطلبون حاجة هلم. فقالوا: إن لقينا أصحاب دمحم فلــيس علينــا مــنهم 

م يظــاهرون  م قد خرجوا من مكة، قالت فئة من املــؤمنني: اركبــوا إىل اجلبنــاء فــاقتلوهم، فــإ أخربوا أ
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أتقتلون قوًما قد تكلمــوا مبثــل مــا  -كما قالواعدوكم. وقالت فئة أخرى من املؤمنني: سبحان هللا: أو  

رهــم نســتحل دمــاءهم وأمــواهلم؟ فكــانوا كــذلك  ــم مل يهــاجروا، ومل يرتكــوا د تكلمــتم بــه؟ مــن أجــل أ

فئتـــني، والرســـول عنـــدهم ال ينهـــي واحـــًدا مـــن الفـــريقني عـــن شـــيء، فنزلـــت: "فمـــا لكـــم يف املنـــافقني 

 فئتني؟"

املؤمنني فئتني يف أمر املنافقني، ويتعجب من حالة من التميع وهنا يستنكر النص القرآين انقسام  - 

يف مواجهة النفاق واملنافقني، ويتعجب من قلة احلسم يف موضع احلسم يف معاملة املــؤمنني هلــم.. 

تمـــع املســـلم الناشـــئ يف هـــذه الظـــروف يســـتدعى احلســـم القـــاطع يف مـــن يســـاعد عـــدو  فهـــذا ا

  قًا وال موضع هنا للتسامح أو اإلغضاء.املسلمني الظاهرين، واعترب ذلك نفا

ت عـــن اختـــاذ أوليـــاء مـــنهم، حيـــث أنـــه كانـــت مـــا تـــزال للـــروابط والوشـــائج العائليـــة  -  مث تنهــي اآل

والقبليــة بقــا يف نفــوس املســلمني يف املدينــة ورمبــا كــان للمصــاحل االقتصــادية أيًضــا، فهنــا يعــاجل 

ُهْم َأْولِيَــاَء املنهج القرآين هذه الرواســب، ويقــرر لألمــة املســل مة قواعــد ارتباطهــا ﴿فَــَال تـَتَِّخــُذوا ِمــنـْ

تُـُلــوُهْم َحْيــُث َوَجــْدُمتُوُهْم َوَال تـَتَِّخــُذوا  َِّ فَــِإْن تـََولَّــْوا َفُخــُذوُهْم َواقـْ ُهْم َحــىتَّ يـَُهــاِجُروا ِيف َســِبيِل ا ِمــنـْ

 ].٨٩َوِليا َوَال َنِصريًا﴾[النساء: 

ممــن هــم  مــن يــدعي اإلســالم ويظــاهر املشــركنييف دار اإلســالم، وبــني  وهنا ال والية بني املسلمني - 

يف دار احلــرب.. ال واليــة حــىت يهــاجر أولئــك الــذين يتكلمــون بكلمــة اإلســالم ويظهــروا صــدق 

م  ويف ســبيل هللا، فــإن مل يفعلــوا ذلــك  تمع املســلم حيــث تكــون هجــر والءهم وينضموا إىل ا

 فاحلكم هو: األسر والقتل.

ــنَـُهْم الط -  ــَنُكْم َوبـَيـْ ــْوٍم بـَيـْ ائفة الثانية، يقول تعاىل عن قواعد التعامل معهم ﴿ِإالَّ الَِّذيَن َيِصــُلوَن ِإَىل قـَ

 ].٩٠ِميثَاٌق﴾[النساء: 

وهنــا خيتــار اإلســالم الســلم الــذي ال يتعــارض مــع منهجــه األساســي وهــو: حريــة اإلبــالغ وحريــة  - 

عهــد ذمــة أو عهــد  -ويعــيش بــني قــوم معاهــدين االختيار "فيجعل اإلسالم كــل مــن يلجــأ ويتصــل

 شأنه شأن القوم املعاهدين. يعامل معاملتهم ويسامل مساملتهم. -هدنة
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ــل معهــــم ﴿َأْو َجــــاُءوُكْم َحِصــــَرْت ُصــــُدورُُهْم َأْن  -  ــد التعامــ ــن قواعــ ــاىل عــ الطائفــــة الثالثــــة، يقــــول تعــ

 َُّ َلــْم يـَُقــاتُِلوُكْم يـَُقاتُِلوُكْم َأْو يـَُقاتُِلوا قـَْوَمُهْم َوَلْو َشاَء ا َزلُــوُكْم فـَ َلَقاتـَُلوُكْم فَــِإِن اْعتـَ  َلَسلََّطُهْم َعَلْيُكْم فـَ

َُّ َلُكــْم َعلَــْيِهْم َسِبيًال﴾[النســاء:  ــَلَم َفَمــا َجَعــَل ا ]. حصــرت صــدورهم أي: ٩٠َوأَْلَقْوا ِإلَْيُكُم السَّ

موعــات ضاقت مبغضني أن يقاتلوكم، السلم أي: املساملة والصلح وهم  األفراد أو القبائل أو ا

اليت تريد أن تقف على احلياد، فيما بني قومهم وبني املسلمني مــن قتــال. إذ تضــيق صــدورهم أن 

يقـــاتلوا املســـلمني مـــع قـــومهم. كمـــا تضـــيق صـــدورهم أن يقـــاتلوا قـــومهم مـــع املســـلمني. فيكفـــوا 

ؤالء أو هؤال  ء.أيديهم عن الفريقني بسبب هذا التحرج من املساس 

وهنــا اســتثناهم اإلســالم مــن األســر والقتــل، ومل يلــزمهم أن يكونــوا معــه أو عليــه. فقــد كــان 

.. كمــا أنــه كــان املرجــو مــن أمــرهم أن ينحــازوا إىل اإلســالم حينمــا تــزول )١(حســبه يف أال يكونــوا عليــه

لفعل.  املالبسات اليت حترجهم من الدخول فيه، كما وقع 

ََْمُنــوُكْم  الطائفــة الرابعــة، فيقــول تعــاىل -  عــن قواعــد التعامــل معهــم ﴿َســَتِجُدوَن َآَخــرِيَن يُرِيــُدوَن َأْن 

َنــِة ُأرِْكُســوا ِفيَهــا فَــِإْن َملْ يـَْعَتزِلُــوُكْم َويـُْلُقــوا ِإلَــْيكُ  ََْمُنوا قـَْوَمُهْم ُكلَّ َمــا ُردُّوا ِإَىل اْلِفتـْ ــَلَم َوَيُكفُّــوا َو ُم السَّ

ً ُمِبيًنا﴾[النســاء: َأْيِديـَُهْم َفُخُذوُهْم َواقْـ  ُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم َوُأوَلِئُكْم َجَعْلَنا َلُكْم َعلَــْيِهْم ُســْلَطا تـُ

٩١.[  

تــون النــيب  ا نزلت يف قوم من أهــل مكــة كــانوا  ء،  (ملسو هيلع هللا ىلص)حكي ابن جرير عن جماهد، أ فيســلمون ر

ن، يبتغــون بــ ــا.. أوردهــا ابــن كثــري يف مث يرجعــوا إىل قــريش يعبــدون األو ــا وهاهن منــوا هاهن ذلك أن 

 تفسريه، فأمر بقتاهلم وأسرهم إن مل يعتزلوا ويصلحوا.

ــة  ــة بعــد موقــف الســماحة والســلم مــع الطــائفتني الثاني وهكــذا عــاد املــنهج إىل موقــف احلســم واجلدي

احلســم والســماحة  والثالثة، هذه يف موضعها وتلك يف موضعها يف توازن فريــد للمــنهج اإلســالمي بــني

م. تمعات األخرى احمليطة    يف عالقات املسلمني مع املعسكرات وا

                                                             
  ) عدلت هذه األحكام يف سورة التوبة، حني تقرر أنه ال ميكن أن يتعايش دينان يف اجلزيرة العربية.١(
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  ين وكيفيــة الــدفاع ويف ختام املقطع الثالث من سورة النساء، والذي حتدث عن محاية املــنهج الــر

هلجرة واجلهاد يف سبيل هللا واليت تتطلب بيــع العبــد املــؤمن لــدنياه، وختليــه عنهــا رغبــة في مــا عنه 

  :عند هللا عز وجل.. نعرض هذا املقصد

 

ْآلَِخَرِة﴾[النساء:  -  ِ َيا  نـْ َِّ الَِّذيَن َيْشُروَن اْحلََياَة الدُّ َقاِتْل ِيف َسِبيِل ا   ].٧٤قال تعاىل ﴿فـَْليـُ

ــم يبيعــون احليــاة يشــرون أي يبيعــون، و"شــرى" أي: أعطــى شــيًئا وأخــ ذ بدلــه، واملعــىن هنــا أ

اهــدون دنيــاهم ليشــرتوا مــا عنــد هللا عــز وجــل يف دار   ع ا الدنيا وخيتــارون عليهــا اآلخــرة.. وهكــذا 

 كرامته.

ويف بيان األجر العظيم والفضل الكبــري الــذي أعــده هللا عــز وجــل للمجاهــدين يف ســبيله، مــا 

إن يف اجلنــة مائــة درجــة أعــدها هللا «قال:  (ملسو هيلع هللا ىلص)رسول هللا  رواه أيب سعيد اخلدري يف الصحيحني، أن

  ».للمجاهدين يف سبيله، ما بني كل درجتني كما بني السماء واألرض

وقال األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة، عــن عبــد هللا بــن مســعود قــال: قــال رســول 

  »..درجة من رمى بسهم فله أجره: «(ملسو هيلع هللا ىلص)هللا 

ا ليست بعتبة أمــك. مــا بــني الــدرجتني «فقال رجل:  رسول هللا، وما الدرجة؟ فقال:  أما إ

  ».مائة عام

ا رسول هللا  -  ، حنسب أننا اليوم أقدر على تصــورها، بعــد (ملسو هيلع هللا ىلص)ولتخيل هذه املسافات اليت ميثل 

مــن جنــم إىل كوكــب يف مئــات الســنني  الذي عرفناه من بعض أبعاد الكون. حىت إن الضوء ليصل

  الضوئية!

وهذا األجر العظيم الذي أعده هللا عز وجل للمجاهدين يف سبيله، وهــو مــا دفــع دمحم بــن احلنفيــة أن 

رًا ذلك بقوله: ت مربَّ لعمل الصاحل والطاعات والقر  حيثك على تزكية نفسك وتطيبها 



  - ٦١٤  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

  .)١(بيعوها بغريها""إن هللا عز وجل جعل اجلنة مثًنا ألنفسكم فال ت

ــا ــــ ــ ــ ـــــة رَّ ـــ ــنفس النفيســ ــ ــــ لــ ــن  ــ ــ ـــ ِمـ   أ
 

ــــنْ   ــــ ـــُم َمثـَـ ــــ ـــق ُكلَّهـــ ــ ــ ــ ـــــا يف اخلل ــــيَس هلـــــ ــ ــ   ولَـ
 

ــا ــرى فـــــإن أ بِعُتهـــ ــك األخـــ   ـــــا ُمتلـــ
 

ــــنبْ   ــو الغَــ ـــذاك هــــ ــــدنيا فـــ ـــن الــ ــيء مـــ ــ   بشــ
 

ــيبها ـــدنيا أصــ ـــي بـ ــــْت نفسـ ـــِئْن ذَهَب   لَـ
 

ــب الـــثمنْ   ـــد ذهـ ــت نفســـي وق   لقـــد ذهبـ
 

  و شادي هو:والسؤال الذي يسأله الدكتور خالد أب - 

"هل اشرتيُت اجلنة حًقا وبعت نفسي ومايل ودنياي يف سبيلها؟ وما الدليل على ذلــك؟ وأي 

عقـــل يف التـــأخر عـــن صـــفقة كهـــذه؟! أو االنشـــغال عنهـــا بغريهـــا؟! مـــن يهـــب نفســـه اليـــوم لربـــه وقـــد 

ع فليبادر"  .)٢(اشرتاها، ومن 

هللا عز وجل اشــرتى منــك نفســك ومالــك فاحلقيقة أنك ال تبيع دنياك لتشرتي اجلنة، احلقيقة أن  - 

َِنَّ َهلـُـُم اْجلَنَّــ ََّ اْشــتَـَرى ِمــَن اْلُمــْؤِمِنَني أَنـُْفَســُهْم َوَأْمــَواَهلُْم  َة وجعــل الــثمن: اجلنــة.. قــال تعــاىل ﴿ِإنَّ ا

َِّ فـَيَـْقتـُُلوَن َويـُْقتَـُلوَن﴾[التوبة:    ].١١١يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل ا

لعزة هلالج لج بنفســه، وجعــل مثنــه مــا ال عــني رأت وال أذن مسعــت وال خطــر عقد بيعه عقده رب ا

يعهم وهللا فأغلى مثنهم"  .)٣(على قلب بشر، قال احلسن البصري وقتادة: "

إذن حنن أمام صــفقة يف هــذه احليــاة، ســّلم واســتلم، واملــؤمن الكــيس الفطــن يبــادر فيشــري احليــاة  - 

ــع نفســه ومالــه وكــ ــع  (إن هللا اشــرتى)، الــدنيا أي يبيعهــا، يبي ل مــا ميلــك ولكــن يبيــع ملــن؟ يبي

  ليستلم ماذا؟ الثمن: اجلنة، وطريقة التسليم: القتال يف سبيل هللا.

وهــو أصــغر األنصــار ســًنا فقــال:  ) من البعثــة، قــام أســعد بــن زرارة ١٣ويف بيعة احلرب عام ( - 

رســول هللا، إن إخراجــه  هنعلــم أنــ رويــًدا  أهــل يثــرب!! إ مل نضــرب إليــه أكبــاد املطــي إال وحنــن

                                                             
  ١٧٧/ ٣) حلية األولياء ١(
  ٢٢/ ١) ليلى بني اجلنة والنار، د. خالد أبو شادي، ٢(
  ٥١٥/ ٢) تفسري ابن كثري، ٣(



 
  - ٦١٥  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

اليــوم مفارقــة العــرب كافــة، وقتــل خيــاركم، وأن تعضَّــكم الســيوف، فإمــا أنــتم قــوم تصــربون علــى 

عضَّ السيوف إذا مسَّتكم وعلى قتل خيــاركم وعلــى مفارقــة العــرب كافــة، فخــذوه وأجــركم علــى 

هللا، فقالوا مجيًعا: أمــط يــدك هللا، وإما أنتم ختافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند 

خــذ علــيهم نســتقيلها أسعد، فوهللا ال نذر هــذه البيعــة وال  ، فقــاموا إليــه يبايعونــه رجــًال رجــًال، 

 شرطه ويعطيهم على ذلك اجلنة.

 واعجًبا!!

جلنة ومل ميض على إسالمهم سوى برهة قصرية من الزمن، فمنهم مــن أســلم منــذ  قوم أيقنوا 

من أسلم مــن يــومني، ومــنهم مــن أســلم مــن شــهر أو شــهرين، وأقــدمهم إســالًما مــن  يوم واحد، ومنهم

أسلم منذ سنتني!! وبرغم ذلك ومع أن اجلنة غيب مل يروه، فهم يبذلون يف سبيلها أغلى مــا ميلكــون: 

النفس واملال ويتعرضون ألخطر ما يكــون، وحنــن نســمع عــن اجلنــة مــذ وعينــا طــوال عمــر ومــا دفعنــا 

  .)١(فهل أيقنت نفوسنا هذا اليقني؟! وهل حنن على استعداد لنفس البذل؟!نفس الثمن، 

 

 :يشمل املقطع الرابع يف سورة النساء العناصر التالية  

تمع للقمة السامقة.  أوًال: املنهج اإلسالمي الفريد يرقى 

  هج إىل الشرك.نًيا: االحنراف عن املن

  لًثا: اختاذ أعداء الدين أولياء أحد مظاهر االحنراف عن املنهج 

  مع عرض بصائر حتت عنوان: "سنة التأييد واخلذالن".

  رابًعا: قيمة العدالة كركيزة أساسية يف منهج اإلسالم.

  خامًسا: املنافقون العدو الداخلي للمجتمع املسلم.

  مجتمع املسلم.سادًسا: اليهود العدو اخلارجي لل

                                                             
  ٢٦/ ١يلى بني اجلنة والنار، د. خالد أبو شادي، ) ل١(



  - ٦١٦  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

. (ملسو هيلع هللا ىلص)النيب  اتباعسابًعا: وجوب    والعمل بشريعته اخلامتة وأمهية االعتصام 

 

 ــْنيَ ال ــَتْحُكَم بـَ ْحلَــقِّ ِل ِ ــاَب  ــَك اْلِكَت ــا ِإَلْي َّ أَنـَْزْلَن َُّ َوَال َتُكــْن ِلْلَخــائِِنَني قــال تعــاىل ﴿ِإ َــا َأرَاَك ا نَّــاِس ِمب

ََّ َكــاَن َغُفــورًا َرِحيًمــا (١٠٥َخِصــيًما ( ََّ ِإنَّ ا ) َوَال ُجتَــاِدْل َعــِن الَّــِذيَن َخيَْتــاُنوَن ١٠٦) َواْســتَـْغِفِر ا

ً أَثِيًما﴾[النس ََّ َال حيُِبُّ َمْن َكاَن َخوَّا   ].١٠٧-١٠٥اء: َأنـُْفَسُهْم ِإنَّ ا

ت أن نفًرا من األنصار  غزوا مع  -قتادة بن النعمان وعمه رفاعة -وروى يف سبب نزول هذه اآل

يف بعض غزواته، فسرقت درع ألحدهم (رفاعة) فحامت الشبهة حــول رجــل مــن  (ملسو هيلع هللا ىلص)رسول هللا 

فقال: إن طعمة  (ملسو هيلع هللا ىلص)هللا األنصار من أهل بيت يقال هلم: بنو أبريق. فأتى صاحب الدرع رسول 

بن أبريق سرق درعي. فلما رأى السارق ذلك عمد إىل الدرع فألقاها يف بيت رجل يهودي (امســه 

زيــد بــن الســمني). وقــال لنفــر مــن عشــريته: إين غيبــت الــدرع. وألقيتهــا يف بيــت فــالن. وســتوجد 

فقــالوا:  نــيب هللا: إن صــاحبنا بــرئ، وإن الــذي ســرق الــدرع  (ملسو هيلع هللا ىلص)عنده، فانطلقوا إىل رسول هللا 

فالن، وقد أحطنــا بــذلك علًمــا. فاعــذر صــاحبنا علــى رؤوس النــاس، وجــادل عنــه، فــإن مل يعصــمه 

أن الــدرع وجــدت يف بيــت اليهــودي، قــام فــربأ ابــن  (ملسو هيلع هللا ىلص)هللا بــك يهلــك.. وملــا عــرف رســول هللا 

ْحلـَـقِّ لِــَتْحُكَم بـَــْنيَ النَّــاِس ِمبَــا أبريق وعذره على رؤوس ا ِ َزْلنَــا ِإلَْيــَك اْلِكَتــاَب  َّ أَنـْ لناس.. فنزلت: ﴿ِإ

َُّ َوَال َتُكْن ِلْلَخائِِنَني َخِصيًما﴾ خصيًما أي: حمامًيا ومدافًعا وجمادًال عنهم.  َأرَاَك ا

ده إىل رفاعــة.. وكــان هــذا احلكــم مل يكــن جمــرد لســالح فــر  (ملسو هيلع هللا ىلص)فلما نزل القــرآن أتــى رســول هللا  

ام، وإن كانت تربئة بريء أمــًرا هــائًال ثقيــل الــوزن يف  مرت عليه عصبة لتوقعه يف اال تربئة بريء، 

ميزان هللا، إمنا كانت أكرب من ذلك.. كانت املسألة هي إقامة امليزان الــذي ال مييــل مــع اهلــوى وال 

ين يطهــر مــع العصــبية، إقامــة العــدل حــىت  ، وكانــت املســألة هــي مــنهج ر ً لــو كــان صــاحبه: يهــود

تمع املسلم اجلديد من عناصر الضعف ورواسب اجلاهلية مث هو بذلك يقدم هــذا املــنهج موقًفــا  ا

ن القــرآن وهــذا الــدين البــد أن  ال تعرف هلا األرض نظريًا، وال تعرف هلــا البشــرية شــبيًها، لتشــهد 

نفســهم إىل هــذا يكــون مــن عنــد هللا وأن ا ــائعهم ال ميكــن أن يرتفعــوا  لبشــرية مهمــا اســتقامت طب

 املستوى الراقي إال بوحي من هللا، ومنهج من صنع هللا.



 
  - ٦١٧  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

 

  ِــَر َســِبيل َ لَــُه اْهلـُـَدى َويـَتَّبِــْع َغيـْ بَـــنيَّ اْلُمــْؤِمِنَني نـَُولِّــِه َمــا  قال تعاىل ﴿َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َمــا تـَ

ــَوىلَّ َوُنْصــِلِه َجَهــنََّم َوَســاَءْت َمِصــريًا ( ــَك ١١٥تـَ ََّ َال يـَْغِفــُر َأْن ُيْشــَرَك بِــِه َويـَْغِفــُر َمــا ُدوَن َذِل ) ِإنَّ ا

َِّ فـََقْد َضلَّ َضَالًال بَِعيًدا﴾[النساء:  ِ   ].١١٦-١١٥ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشِرْك 

 -لغــة -، ويعترب مشاقته كفر وشرك وردة، واملشاقة(ملسو هيلع هللا ىلص)النص كل حالة مشاقة للرسول  يواجه - 

خــذه اآلخــر. والــذي يشــاق الرســول  خــذ املــرء شــًقا مقــابًال للشــق الــذي  هــو الــذي  (ملسو هيلع هللا ىلص)أن 

خذه النيب  .(ملسو هيلع هللا ىلص) خذ له شًقا وجانًبا وصًفا غري الصف واجلانب والشق الذي 

ــا الرســول  -  (صــلى هللا يقول ابن كثري يف تفسري اآلية: "ومن سلك غري طريق الشريعة اليت جــاء 

فصار يف شق والشرع يف شق، وذلــك عــن عمــد منــه بعــدما ظهــر لــه احلــق وتبــني لــه  عليه وسلم)

ــه،  ﴾ واتضــح ل ــَوىلَّ ــا تـَ ــاره لنفســه،﴿نـَُولِّــِه َم وحنســن يف صــدره ونــزين لــه  أي: ُخنَــِل بينــه ومــا اخت

َُّ قـُلُــوبـَُهْم﴾، كقولــه تعــاىل   -اســتدراًجا لــه -الطريق الذي اختاره وســار فيــه َلمَّــا زَاغُــوا َأزَاَغ ا ﴿فـَ

ــن لــــه طريــــق إال النــــار يــــوم  ــرج عــــن اهلــــدى مل يكــ ــريه يف اآلخــــرة، ألن مــــن خــ ــار مصــ وجعــــل النــ

االحنــراف عــن طريــق الرســول .. وهــذا ختويــف شــديد ووعيــد رهيــب لكــل مســلم مــن )١(القيامــة

 .(ملسو هيلع هللا ىلص)والسري على غري منهجه فهو بذلك قد شاق الرسول  (ملسو هيلع هللا ىلص)

يقول الشيخ سيد قطب عن هذه اآلية: "ومعــىن هــذا أن مــن يتخــذ لــه منهًجــا للحيــاة كلهــا غــري  - 

جاء حيمل  (ملسو هيلع هللا ىلص).. فالرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)شاقه  ، واختار له طريًقا غري طريقه فقد(ملسو هيلع هللا ىلص)منهج الرسول 

مــن عنــد هللا منهًجــا كــامًال للحيــاة يشــتمل علــى العقيــدة والشــعائر التعبديــة، كمــا يشــتمل علــى 

الشريعة والنظام الواقعي جلوانب احلياة البشرية كلها.. وهذه وتلك كلتا مها جسم هــذا املــنهج، 

املنهج إذا شطر جسمه فأخذ منه شق وطرح شق.. وذلك بعدما تبني هلم  حبيث تزهق روح هذا

اهلدى مث اختــاروا الضــاللة.. فعندئــذ يكتــب هللا عليــه الضــالل جــزاًءا الختيــاره وهــذه مــن رمحتــه 

قامة احلجة أوًال على عبادة بتبيني اهلدى هلم.. فمــن مل يــرض مبــنهج هللا الــذي تبــني لــه  سبحانه 

لكفــار واملشــركني الــذين توجــه يكتــب هللا عليــه ال ضــالل ويوليــه الوجهــة الــيت توالهــا، ويلحقــه 

                                                             
  ٥٠٦/ ١) خمتصر تفسري ابن كثري، عمدة التفسري، ١(



  - ٦١٨  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

غــري هديــه  اتبــاعألنــه  (ملسو هيلع هللا ىلص)منــاهج اجلاهليــة يف أي زمــان هــو مشــاقة للرســول  اتبــاعف )١(إلــيهم"

 .(ملسو هيلع هللا ىلص)ومنهجه وطريقه 

ــلة األوىل ل -  ــرآن جـــاءت السلســ ــي للقــ ــنهج احلركـ ــراط ويف تسلســـل املــ ـــان الصــ ــَول ببي لســـبع الطُّــ

املستقيم حيــث، بينــت لنــا ســورة البقــرة طريــق اهلــدى والرشــاد واحلــق املبــني يف إقامــة هــذا الــدين 

﴾[البقــرة:  ]، مث بينــت لنــا ســورة (آل عمــران) ســبيل املــؤمنني ٢٥٦﴿قَــْد تـَبَـــنيََّ الرُّْشــُد ِمــَن اْلَغيِّ

ـــو  ـــِذيَن َآَمنُـــــوا ِإْن ُتِطيُعــ ـــا الَّــ ـــاِنُكْم  ﴿َ أَيـَُّهــ ـــُردُّوُكْم بـَْعـــــَد ِإميَــ ــ ــوا اْلِكتَـــــاَب يـَ ــِذيَن ُأوتُـــ ــ ــَن الـَّ ا َفرِيًقـــــا ِمـــ

ذا اهلدى أهــل احلــق والرشــاد ﴿رَبـََّنــا َآَمنَّــا ِمبَــا أَنْـَزلْــَت ١٠٠َكاِفرِيَن﴾[آل عمران:  ]، فتمسك 

َنــا َمــَع الشَّــاِهِديَن﴾[آل عمــران:  نــه أهــل الزيــغ والضــالل ] واحنــرف ع٥٣َواتـَّبَـْعنَــا الرَُّســوَل فَاْكتُـبـْ

نَــِة َواْبِتغَــاَء َِْويِلــهِ   َوَمــا يـَْعلَــُم َِْويلَــُه ﴿فَأَمَّا الَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم زَْيٌغ فـَيَـتَِّبُعوَن َما َتَشــابََه ِمْنــُه اْبِتغَــاَء اْلِفتـْ

ََّ﴾[آل عمران:   ]...٧ِإالَّ ا

ــه  (ملسو هيلع هللا ىلص)الرســول  مث أتــت ســورة (النســاء) حتــذر أن الــذي ينحــرف عــن طريــق بعــدما تبــني ل

اهلــدى، ويتبــع غــري ســبيل املــؤمنني فإنــه مصــريه احملتــوم هــو عــذاب النــار وبــئس املصــري ﴿َوَمــْن ُيَشــاِقِق 

ــَوىلَّ َونُ  ــَر َســِبيِل اْلُمــْؤِمِنَني نـَُولِّــِه َمــا تـَ َ لَــُه اْهلـُـَدى َويـَتَِّبــْع َغيـْ ْصــِلِه َجَهــنََّم َوَســاَءْت الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َمــا تـَبَـــنيَّ

 ].١١٥َمِصريًا﴾[النساء: 

 

  َْن َجتَْعلُــوا قال تعاىل ﴿َ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمــْؤِمِنَني َأُترِيــُدوَن أ

ً ُمِبيًنا﴾[النساء: َِِّ    ].١٤٤ َعَلْيُكْم ُسْلَطا

يتوجــه اخلطــاب القــرآين حمــذرًا للمــؤمنني أن يســلكوا طريــق املنــافقني الــذين ظــاهروا الكــافرين مــن  - 

ً أَِليًمــا ( َِنَّ َهلُْم َعــَذا ِر اْلُمَناِفِقَني  لِيَــاَء ِمــْن ) الَّــِذيَن يـَتَِّخــُذوَن اْلَكــاِفرِيَن َأوْ ١٣٨دون املؤمنني ﴿َبشِّ

يًعا﴾[النســـاء:  تَـغُـــوَن ِعْنـــَدُهُم اْلِعـــزََّة فَـــِإنَّ اْلِعـــزََّة َِِّ مجَِ ].. وهـــذا ١٣٩ -١٣٨ُدوِن اْلُمـــْؤِمِنَني َأيـَبـْ

                                                             
  ٧٥٩/ ٢) يف ظالل القرآن، سيد قطب، ١(



 
  - ٦١٩  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

حتذير شديد من بطــش هللا ونقمتــه، وذلــك بتصــوير مصــري املنــافقني املفــزع املهــني ﴿ِإنَّ اْلُمنَــاِفِقَني 

ْرِك اَألْسَفِل ِمنَ   النَّاِر َوَلْن جتََِد َهلُْم َنِصريًا﴾. ِيف الدَّ

ت ومصــاحل مــع غــري املســلمني، ولكــن أن  -  تمــع املســلم الناشــئ الزالــت جتمعــه صــالت وقــرا وا

ت واملصاحل مع من يناصبون هــذا الــدين العــداء ســواء أظهــروا ذلــك  تكون هذه الصالت والقرا

ين بدعوة املــؤم ــاء هــذه اآلصــرة أو أبطنوه.. فحينها يقوم املنهج الر نني لقطــع هــذه الوشــيجة وإ

تمع املســلم يف عقيدتــه ويتمــايز يف منهجــه، وإال  حىت لو كانت وشيجة وآصرة الرحم، لتحمي ا

فالدرك األسفل بســبب الذبذبــة بــني ذلــك ال إىل هــؤالء وال إىل هــؤالء، كمــا كــان يفعــل املنــافقون 

م يف مصافهم، مث يعود  ون إىل قريش ليوالوهم ويظاهروهم.يذهبون للمؤمنني يعلنون أ

ــزة  -  ــ ــــون مــــنهم الع ـــدين يطلب ـــداء الـ ـــذهبون إىل أعـ ـــايف ال يـ ين الصـ ــر ــ ـــنهج ال ــحاب املـ ــذلك فأصــ ــ ل

م واالســتعالء مبــنهجهم  ــر م ألن العــزة والنصــرة يف االعتصــام ب ــوهم وينصــرو والنصــرة.. أو يوال

 (فإن العزة  مجيًعا).

 بصائر: سنة التأييد واخلذالن

 قال تعاىل َِّ ََمانِيُِّكْم َوال َأَماِينِّ َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن يـَْعَمْل ُسوًءا ُجيَْز بِِه َوال َجيِْد َلُه ِمْن ُدوِن ا ِ   ﴿َلْيَس 

  ].١٢٣َوِليا َوال َنِصريًا﴾[النساء: 

تقــر هــذه اآليــة ســنة ال تتخلــف مــن ســنن هللا وقــانون ال حيــايب أحــد، قــانون تســتوي أمامــه األمــم  - 

ماعات، فليس أحد ميت إىل هللا سبحانه وتعاىل بنسب وال صهر، كما ادعى اليهــود: ﴿َحنْــُن واجل

ــُتْم َبَشــٌر ِممَّــْن َخَلَق﴾[املائــدة:  َِّ َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل َفِلَم يـَُعذُِّبُكْم ِبُذنُوِبُكْم َبْل أَنـْ َناُء ا ]، إذن لــيس ١٨َأبـْ

ــا ســنة: أحد ُخيرق له هــذا القــانون، وختــالف مــن أجلــه هــ ذه الســنة، وتعطــل لــه هــذه القاعــدة.. إ

"التأييد واخلذالن".. فكما تعرضنا بفضل هللا يف سورة (آل عمران) إىل سنة "النصــر واهلزميــة" يف 

ــيب  ــوان هللا علـــيهم يف وجـــود النـ ــحابة رضـ ـــا ســـنة مل حتـــايب الصـ معهـــم، وهـــؤالء  (ملسو هيلع هللا ىلص)احلـــرب وأ

يت الصحابة هم خري أهل األرض  ة ولــن  بعد األنبياء، ورغم ذلك فهذه السنن ماضية دون حما

أحد بعد قرون طويلة فوق هذه السنن، أما سنة "التأييد واخلــذالن" تــرتبط بقــدر االســتقامة علــى 



  - ٦٢٠  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

مـــنهج هللا، فمـــن اســـتقام علـــى مـــنهج هللا فلـــه التأييـــد اإلهلـــي، ومـــن احنـــرف عـــن مـــنهج هللا فلـــه 

 اخلذالن اإلهلي.

 عز وجل دقيق يف الثواب والعقاب ليس موكوًال إىل األماين، فصاحب السوء جمــزي إن ميزان هللا - 

حلسنة، وهذه هي صفة العدالة اإلهلية املطلقة مــع العبــاد.. وال  لسوء، وصاحب احلسنة جمزي 

شــك أن املــؤمن حــني يــدرك حبــق هــذه الســنة البــد أن يــنعكس ذلــك علــى اســتقامته يف التصــور 

حيــة،  حيــة أخــرى.. الفكري من  ين اخلــالص مــن  واســتقامة يف الواقــع العملــي علــى املــنهج الــر

ــم كــانوا  فلقد هزت هذه اآلية كيان الصحابة رضــوان هللا علــيهم هــًزا، ورجفــت هلــا نفوســهم.. أل

خذون األمر جًدا.. ويعرفون صدق وعد هللا حًقا. ويعيشون هذا الوعد ويعيشــون اآلخــرة وهــم 

داية القرآن وبصائره بعد يف الدنيا.. وأ ﴿َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيــِه ولئك هم املتقون املنتفعون 

 ].٢ُهًدى ِلْلُمتَِّقَني﴾[البقرة: 

ــن أيب زهــري، قــال:  -  ــن منــري، حــدثنا إمساعيــل، عــن أيب بكــر ب قــال اإلمــام أمحــد: حــدثنا عبــد هللا ب

ََِمــانِيُِّكْم َوال قال: " رسول هللا كيف الفالح بعــد  "أخربت أن أ بكر  هــذه اآليــة؟" ﴿لَــْيَس 

: (ملسو هيلع هللا ىلص)َأَمــاِينِّ َأْهــِل اْلِكَتــاِب َمــْن يـَْعَمــْل ُســوًءا ُجيْــَز بِــِه﴾ فكــل ســوء عملنــاه ُجزينــا بــه؟ فقــال النــيب 

"غفر هللا لك  أ بكر. ألست مترض؟ ألست تنصب؟ ألست حتزن؟ ألســت تصــيبك الــألواء؟" 

 : "فهو مما جتزون به".. رواه احلاكم يف مستدركه.قال: بلى. قال

 

  ْلِقْسِط ُشَهَداَء َِِّ َوَلْو َعَلى أَنـُْفِسُكْم َأِو ِ  قال تعاىل ﴿َ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمَني 

ْلــُووا اْلَواِلَدْيِن َواْألَقْـَرِبَني إِ  َُّ َأْوَىل َِِمــا فَــَال تـَتَِّبُعــوا اْهلـَـَوى َأْن تـَْعــِدُلوا َوِإْن تـَ ْن َيُكــْن َغِنيــا َأْو فَِقــريًا فَــا

ْعَمُلوَن َخِبريًا﴾[النساء:  ََّ َكاَن ِمبَا تـَ   ].١٣٥َأْو تـُْعِرُضوا َفِإنَّ ا

اإلســالم، وهــو مــن أهــم تكــاليف  إن إقامة العدل بني الناس يعترب ركيزة أساســية مــن ركــائز مــنهج - 

مهمة اجلماعة املسلمة يف األرض. إقامة العدل هو أساس احلكم يف اإلسالم ﴿َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَــْنيَ 

ْلَعْدِل﴾[النساء:  ِ ] احلكم بني الناس وفق شرع هللا الواجب التحــاكم إليــه ٥٨النَّاِس َأْن َحتُْكُموا 

لعــد ل الشــامل لكــل النــاس، ال عــدل بــني املســلمني بعضــهم والتقاضــي بــه، احلكــم بــني النــاس 



 
  - ٦٢١  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

وبعــض فحســب، وال عــدًال مــع أهــل الكتــاب، دون ســائر النــاس.. وإمنــا هــو حــق لكــل إنســان 

" أســود أو أبــيض.. عــريب أو عجمــي.. صــديق أو عــدو.. مــؤمن أو كــافر، عــدل  ً بوصــفه "إنســا

فــة أو هــوى أو مصــلحة، متجــردة تتعامل فيه الفئة املؤمنة مــع هللا مباشــرة، فتخلصــه مــن كــل عاط

من كل اعتبــار آخــر غــري تقــوى هللا ومرضــاته.. العــدل الــذي رأينــا منوذًجــا منــه يف الــدرس العملــي 

وعلــى اجلماعــة املســلمة يف حــادث  (ملسو هيلع هللا ىلص)الــذي ألقــاه هللا ســبحانه وتعــاىل بذاتــه العليــا علــى النــيب 

 اليهودي الذي سلف ذكره.

ــط والعـــدل يف أداء ومـــن أول ســـورة (الن -  ــى النـــاس هـــي القسـ ـــيت تفـــرض علـ ـــات ال ســـاء) والواجب

ــــم أبــــــًدا  ــــور أو الظلــ ـــدم اجلــ ــــوق، وعـــ ــاَن ُحــــــوً  احلقــ ـــُه َكــــ ـــَواِلُكْم ِإنَّـــ ــوا َأْمــــــَواَهلُْم ِإَىل َأْمـــ ﴿َوَال َُْكلُــــ

َتاَمى﴾، ﴿َفِإْن ِخْفُتمْ ٢َكِبريًا﴾[النساء:   َأالَّ تـَْعِدُلوا﴾. ]، ﴿َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسُطوا ِيف اْليـَ

 ﴾.َال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ ﴿فلن يستخلف الظاملني يف األرض على عهد هللا إلقرار منهجه  - 

ت كثــرية، لتحــث املــؤمنني علــى إقامــة هــذه  -  كما حتدثت السورة عن العدالــة اإلهليــة املطلقــة يف آ

ألخص الضعفاء واملستضعفني، و  ت الــيت حتــدثت عــن العدالــة الركيزة اهلامة بني الناس و من اآل

 اإلهلية املطلقة:

  ُـــْن َلد ــــ ــ ـــْؤِت ِم ـــ ـــ ـــاِعْفَها َويـُ ــــ ــــَنًة ُيَضــ ــــ ـــُك َحَسـ ــ ـــ ــــاَل َذرٍَّة َوِإْن تَـ ــــ َقـ ـــُم ِمثـْ ــ ـــ ََّ ال َيْظِلـ ــــًرا ﴿ِإنَّ ا ـــ ــ ــــُه َأْج ــ ــ نْـ

 ].٤٠َعِظيًما﴾[النساء:

  ٌر ِلَمِن اتـََّقى َوَال َيا َقِليٌل َواْآلَِخَرُة َخيـْ نـْ تــيًال: قــدر ف]، ٧٧ُتْظَلُموَن فَِتيًال﴾[النســاء: ﴿ُقْل َمَتاُع الدُّ

 اخليط الرقيق يف شق النواة.

كما تعترب سورة (النساء) من أكثر السور اليت احتوت على أمساء هللا احلسىن فقــد تكــررت فيهــا  - 

ــة ٢٦مــا يقــرب مــن ســتة وعشــرين اًمســا ( ) اســم مــن أمســاء هللا احلســىن، ميكــن تقســيمها إىل ثالث

 جمموعات هي:

 قدرة مثل: (العزيز/ احلكيم/ الوكيل/ القدير..)ال - 

 العلم مثل: (اخلبري/ احمليط/ الشهيد..) - 

 الرمحة مثل: (الرحيم/ الغفور/ العفو/ التواب..) - 
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موعـــات الـــثالث (القـــدرة/ العلـــم/ الرمحـــة) هـــي مثلـــث: العـــدل فلـــو غابـــت واحـــدة  هـــذه ا

عدل بدون علم، وال يكون عدل بدون الختل ميزان العدل، فال يكون عدل بدون قدرة، وال يكون 

 رمحة.

ومــن هنــا جنــد أن قضــية (العــدل) واحلــث عليهــا ظــاهرة بشــكل مباشــر وبشــكل غــري مباشــر "عــن  - 

ا ســورة تــدعو إىل عــرض مــنهج اإلســالم ومالحمــه..  طريق أمساء هللا احلسىن" يف سورة النساء، أل

ــا النــاس، والعــدل هــو ا ألســاس الــذي يقيمــه مــنهج اإلســالم ملــاذا؟ للتحــاكم إليــه وإقامتــه يف دني

ْلِقْســطِ ﴿ ِ ُقــوَم النَّــاُس  ْلبَـيَِّنــاِت َوَأنـَْزْلَنــا َمَعُهــُم اْلِكَتــاَب َواْلِميــَزاَن لِيـَ ِ [احلديــد: ﴾َلَقــْد َأْرَســْلَنا ُرُســَلَنا 

٢٥.[  

 

هــر اإلميــان وتقــدير الشــرع، ولكنهــا تــبطن كراهيــة ال خيلو جمتمع مسلم يف كل عصر من طائفة تظ - 

املؤمنني وترفض التحاكم لشرعه سبحانه وتعــاىل، فهــم ميثلــون العــدو الــداخلي للمجتمــع املســلم، 

ــا فيظهــر زيــف إدعــائهم، كمــا يُكشــف  يفتضــح أمــرهم يف الشــدائد واملواجهــات فهــم ال حيتملو

طــل ســوى أوامــر هللا أمــرهم عنــد التحــاكم لشــرع هللا عــز وجــل، فهــم يريــدون  التحــاكم إىل كــل 

م وموضــًحا لكيفيــة  ورســوله، لــذلك يفضــحهم القــرآن الكــرمي يف كــل زمــان ومكــان معرًفــا بصــفا

  التعامل معهم.

 

ــد مــن  -  تمــع املســلم اجلدي ــه ا ــافقني املذمومــة لينتب وقــد كشــفت ســورة (النســاء) عــن صــفات املن

تمع وإسقاط احلكم اإلسالمي، كما حــذرت الســورة عدوه الداخلي الذ ي لو ترك لقام بتدمري ا

  املؤمنني من الوقوع يف أي صفة من هذه الصفات املذمومة:

 الكسل إذا قاموا إىل الصالة. )١

ــالِة قَــــاُموا ُكَساَىل﴾[النســــا:  ــ ـــا ١٤٢قــــال تعــــاىل ﴿َوِإَذا قَــــاُموا ِإَىل الصَّ خريهـ ــك  ــن ذلــ ] ومــ

 اء وخاصة يف اجلماعات.قل األدواإلحساس بث
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ء يف األعمال: )٢   الر

 ].١٤٢قال تعاىل ﴿يـَُراُءوَن النَّاَس﴾[النساء:  - 

ي طاعة أو عمل خري ليشهدهم الناس ويتخلفون عن الطاعة الــيت ال يــرون فيهــا غالًبــا   فهم يقومون 

، وعــن )١(»وصــالة الفجــر أثقل الصالة على املنافقني صــالة العشــاء« (ملسو هيلع هللا ىلص)كما ثبت عن رسول هللا 

مــن أحســن الصــالة حيــث يــراه النــاس وأســاءها حيــث خيلــو «: (ملسو هيلع هللا ىلص)عبــد هللا قــال: قــال رســول هللا 

ا ربه عز وجل  .)٢(»فتلك استهانة  استهان 

  ذكر هللا قليًال: )٣

ََّ ِإالَّ َقِليال﴾[النساء:  -   ].١٤٢قال تعاىل ﴿َوال َيْذُكُروَن ا

م غري خاشعني، ال يــدرون مــا يقولــون ســاهون ال جيري ذكر  هللا على ألسنتهم إال قليًال وهم يف صال

تلك صالة املنافق تلــك صــالة املنــافق تلــك صــالة  (ملسو هيلع هللا ىلص)الهون، فعن أنس بن مالك قال رسول هللا 

ر هللا فيهــا إال املنافق جيلس يرقب الشمس حــىت إذا كانــت بــني قــرين الشــيطان قــام فنقــر أربًعــا ال يــذك

 .)٣(قليًال"

  يعتقدون أن أمرهم يروج عند هللا عز وجل: )٤

ـــم كمـــا خـــدعوا النـــاس بظـــاهرهم وأســـرو الكفـــر، وكمـــا أظهـــروا احلســـن  جلهلهـــم يعتقـــدون أ

فعهم عند هللا عز وجل وسريوج ذلك عنده سبحانه وتعاىل  ﴿ِإنَّ اْلُمَنــاِفِقَني  وكتموا القبح، أن ذلك 

 ََّ ََّ ِإالَّ ُخيَــاِدُعوَن ا ــْذُكُروَن ا ــَراُءوَن النَّــاَس َوال َي ــاُموا ُكَســاَىل يـُ ــالِة َق ــاُموا ِإَىل الصَّ ــاِدُعُهْم َوِإَذا َق ــَو َخ  َوُه

ـــم كـــانوا علـــى االســـتقامة  ١٤٢َقِليال﴾[النســـاء:  ـــم حيلفـــون  عـــز وجـــل يـــوم القيامـــة أ ] لدرجـــة أ

يًعـــا فـَيَ  َُّ مجَِ َعـــثـُُهُم ا بـْ ــْوَم يـَ ْحِلُفـــوَن لَـــُه َكَمـــا َحيِْلُفـــوَن َلُكـــْم َوَحيَْســـُبوَن أَنـَُّهـــْم َعلَـــى َشـــْيٍء َأَال ِإنـَُّهـــْم ُهـــُم ﴿يـَ

ادلة:  ]، لذلك فــا عــز وجــل يســتدرجهم يف ضــالهلم وخيــذهلم يف الــدنيا واآلخــرة ١٨اْلَكاِذبُوَن﴾[ا

يِّ  َُّ َيْكُتُب َما يـُبـَ  ].٨١ُتوَن﴾[النساء: فهو سبحانه وتعاىل عامل مبا يضمرون  ﴿َوا

                                                             
  )٥٦٣) أخرجه البخاري يف مواقيت الصالة (١(
  )٢٩٠/ ٢) أخرجه البيهقي يف السنن (٢(
  )١٩٥) أخرجه مسلم يف املساجد (٣(
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  التحاكم إىل غري شرع هللا عز وجل: )٥

ــاء:  -  ــاكم إىل شــــرع هللا عــــز وجــــل، ﴿يُرِيــــُدوَن َأْن يـََتَحــــاَكُموا ِإَىل الطَّاُغوِت﴾[النســ يرفضــــون التحــ

ُ َوِإَىل الرَُّسوِل رَأَْيَت الْ ٦٠ َّ َعاَلْوا ِإَىل َما أَنـَْزَل ا ُمَناِفِقَني َيُصــدُّوَن ]، ويقول تعاىل  ﴿َوِإَذا ِقيَل َهلُْم تـَ

 ].٦١َعْنَك ُصُدوًدا﴾[النساء: 

 احلرية والرتدد بني اإلميان والكفر: )٦

هــم دائًمــا يف شــك وشــبهة وحــرية بــني اإلميــان والكفــر ففــي مواقــف يكونــوا مــع املــؤمنني ويف 

َُّ فـََلْن جتََِد مواقف أخرى مع الكافرين ﴿ُمَذْبَذِبَني بـَْنيَ َذِلَك ال ِإَىل َهُؤالِء َوال ِإَىل َهُؤال ِء َوَمْن ُيْضِلِل ا

َردَُّدوَن﴾[التوبة: ١٤٣َلُه َسِبيًال﴾[النساء:  َبْت قـُُلوبـُُهْم فـَُهْم ِيف رَْيِبِهْم يـَتـَ  ].٤٥]، ﴿َواْرَ

  مواالة الظاملني والكافرين: )٧

ــذُ  ـــِذيَن يـَتَِّخــ ملــــودة ﴿الـَّ ــــيهم  ــرون إل ــن دون املــــؤمنني ويســ ــاء مــ وَن يتخــــذون أعــــداء هللا أوليــ

يًعا﴾[ تَـُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزََّة فَِإنَّ اْلِعزََّة َِِّ مجَِ  ].١٣٩النساء: اْلَكاِفرِيَن َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَني أَيـَبـْ

  يظهرون توافقهم مع املؤمنني مث يتخلون عنهم: )٨

ملــؤمنني ويظهــرون هلــم التوافــق معهــم "ويقولــون طاعــة" مث إذا خرجــو  ا مــن عنــدهم جيتمعــون 

ــَر الَّــِذي  ُهْم َغيـْ يسرون فيما بينهم عكس ما أظهروه للمؤمنني ﴿فَِإَذا بـَــَرُزوا ِمــْن ِعْنــِدَك بـَيَّــَت طَائَِفــٌة ِمــنـْ

َِّ وَِكيًال﴾[النســاء: ِ َِّ وََكَفــى  ُهْم َوتـَوَكَّْل َعلَــى ا يُِّتوَن فََأْعِرْض َعنـْ َُّ َيْكُتُب َما يـُبـَ فــإذا ]، ٨١ تـَُقوُل َوا

ــم مــا ختلــوا عــنهم ألعــدائهم إمنــا أردوا  م املصائب رجعوا إىل املؤمنني يعتذرون هلم ويقولون أ وقعت 

 َِّ ِ ُهْم ُمِصيَبٌة ِمبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم مثَُّ َجاُءوَك َحيِْلُفــوَن   ِإْن اإلحسان والتوفيق بينهم  ﴿َفَكْيَف ِإَذا َأَصابـَتـْ

َ ِإالَّ ِإْحسَ  ً َوتـَْوِفيًقا﴾[النساء: َأَرْد  ].٦٢ا

ا عن الناس: )٩ ملعاصي والقبائح وخيفو   جياهرون هللا 

َِّ َوُهــَو َمَعُهــْم ِإْذ يـُبَـيِّتُــوَن َمــا ال يـَْرَضــى  قال تعاىل ﴿َيْسَتْخُفوَن ِمَن النَّاِس َوال َيْسَتْخُفوَن ِمــَن ا

َُّ ِمبَا يـَْعَمُلوَن حمُِ    ].١٠٨يًطا﴾[النساء: ِمَن اْلَقْوِل وََكاَن ا

 



 
  - ٦٢٥  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

 

  . اإلعراض عنهم مع وعظهم:١

مســاء إلعراض عنهم مع وعظهــم وتــرك ســرائرهم إىل هللا فــاختص النــيب وجه هللا عز وجل نبيه 

م، فــا علــيم مبــا بعضهم حلذيفة بن اليمان  لصفح عنهم وعدم تعنيفهم علــى مــا يف قلــو ، وأمر 

م فيمــا بينــك يف قلــ هــم عمــا يف قلــو ُهْم﴾ وانصــحهم وا ــنـْ ــَأْعِرْض َع م وســيجزيهم علــى ذلــك ﴿َف و

ُفِســ ـُـْم ِيف أَنـْ ــْوًال بَِليًغا﴾[النســاء:وبيــنهم ﴿َوقُــْل َهل ُهْم ٦٣ِهْم قـَ ــَأْعِرْض َعــنـْ ــُب َمــا يـُبَـيُِّتــوَن َف َُّ َيْكُت ]،﴿َوا

َِّ وَكَ  َِّ وَكِ َوتـَوَكَّْل َعَلى ا ِ   ].٨١يًال﴾[النساء:َفى 

م:٢   . عدم مواال

َولَّــْوا َفُخــُذوُهْم َواقْـ  ــِإْن تـَ َِّ َف ــِبيِل ا ــاِجُروا ِيف َس ــاَء َحــىتَّ يـَُه ُهْم َأْولَِي ــنـْ ــوُهْم يقــول تعــاىل ﴿َفــَال تـَتَِّخــُذوا ِم تُـُل

ــاء:  ــا َوَال َنِصريًا﴾[النســ ــ ُهْم َولِي ـــنـْ تَِّخــــُذوا ِمـ ـــْدُمتُوُهْم َوَال تـَ ــُث َوَجـ ـــوا َال ]٨٩َحْيــ ـــا الَّــــِذيَن َآَمنُـ ، ﴿َ أَيـَُّهـ

ـــــْيكُ  ــ ــوا َِِّ َعلَـــ ــ ــ ــ ـــُدوَن َأْن َجتَْعُلــ ـــ ــ ـــــْؤِمِنَني أَُترِيــ ــْن ُدوِن اْلُمـــــ ــــ ــ ـــاَء ِمــ ــــ ــ ـــاِفرِيَن َأْوِليَـ ـــ ــ ـــُذوا اْلَكــ ــــ تَِّخـــ ً تـَ ــْلَطا ــ ــ ـــ ْم ُسـ

  ].١٤٤ُمِبيًنا﴾[النساء:

 

   من العدو اخلارجي للمجتمع املسلم، أال وهم اليهود الذين حتولتمث تنقلنا سورة النساء لتحذر 

كــراهيتهم ألمــة اإلســالم بســبب نــزول الرســالة اخلامتــة علــيهم إىل عــداوة أزليــة لألمــة، فتقــوم الســورة   

ئهــم األوائـــل مــن بـــين إســرائيل مؤكـــدة علـــى  ــم امتـــداد لصـــفات أ م املذمومـــة وأ ببيــان بعـــض صــفا

  .(ملسو هيلع هللا ىلص)النيب اخلامت اتباعهللا و  ع حلكمرفضهم اخلضو 

  بعض صفات اليهود املذمومة:

وقد جاءت كثري من هذه الصفات املذمومة يف سورة البقرة، وأكدت ســورة النســاء علــى بعضــها  - 

  وكشفت عن جزء آخر من هذه الصفات املذمومة:



  - ٦٢٦  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

 َِ َُّ َأْعَلــُم  ت بعداوة املسلمني الدائمة ﴿َوا ]، وســيظل ٤٥ْعَداِئُكْم﴾[النســاء: وصفتهم اآل

 هذا هو نعتهم املستمر يف كل زمان.

لضالل بعد معرفة اهلدى:١   . ارتضوا 

ــَر ِإَىل الَّــِذيَن ُأوتُــوا َنِصــيًبا ِمــَن اْلِكَتــاِب َيْشــتَـُروَن الضَّــَاللََة َويُرِيــُدوَن َأْن  يقــول هللا تعــاىل: ﴿َأَملْ تـَ

  .]٤٤َتِضلُّوا السَِّبيَل﴾[النساء: 

لنـــيب  ــه هلـــوى نفوســهم ﴿يـَُقولُـــوَن اتباعـــوصــفاته يرفضــون  (ملسو هيلع هللا ىلص)وبعــد معــرفتهم  ه واإلميــان ب

َنا﴾[النساء:  ْعَنا َوَعَصيـْ   ] وهذا لعنادهم.٤٦مسَِ

  . يتمنون الضالل للمسلمني:٢

  ].٤٤يقول هللا تعاىل: ﴿َويُرِيُدوَن َأْن َتِضلُّوا السَِّبيَل﴾[النساء: 

  كالم هللا عز وجل بتفسريه على غري مراده:  . حيرفون٣

  ].٤٦يقول هللا تعاىل: ﴿ُحيَّرُِفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه﴾[النساء: 

  :(ملسو هيلع هللا ىلص). يسيئون للدين وللنيب ٤

َْلِســَنِتِهْم َوَطْعًنــا ِيف الــدِّ  ِ ــَر ُمْســَمٍع َورَاِعَنــا لَيــا  يِن َولَــْو أَنـَُّهــْم َقــاُلوا يقــول هللا تعــاىل: ﴿َواْمسَــْع َغيـْ

ُ ِبُكْفــــرِِهْم فَــــَال  َّ ُهُم ا ــْم َوَأقْـــــَوَم َوَلِكــــْن َلَعــــنـَ ــًرا َهلـُـ ــ ــاَن َخيـْ ــا َواْمسَــــْع َواْنظُــــْرَ َلَكــ ْعنَــــا َوَأطَْعَنــ ــوَن ِإالَّ  مسَِ يـُْؤِمنُــ

  ].٤٦َقِليًال﴾[النساء: 

  . يزكون أنفسهم:٥

ــم ال خطــا وذلك حبديثهم عن أنفسهم ومــدحهم هلــا ﴿َحنْــُن  َِّ َوَأِحبَّــاُؤُه﴾ويزعمون أ نَــاُء ا َأبـْ

َُّ يـُزَكِّــي َمــْن َيَشــاُء وَ  َــِل ا ــوَن َأنـُْفَســُهْم ب ــَر ِإَىل الَّــِذيَن يـُزَكُّ َال ألبنــائهم وال ذنــوب يقــول هللا تعــاىل: ﴿َأَملْ تـَ

  ].٤٩ُيْظَلُموَن َفِتيًال﴾[النساء: 

  . اإلميان والتحاكم لغري هللا وشرعه:٦



 
  - ٦٢٧  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

ـــِت  ــــ ْجلِْب ِ ــــوَن  ــ ـــاِب يـُْؤِمنُـ ـــ ـــَن اْلِكتَـ ــــ ـــيًبا ِم ـــوا َنِصــــ ــ ــ ــِذيَن ُأوُت ــ ــ ــــَر ِإَىل الـَّ ــ ــــاىل: ﴿َأَملْ تـَـ ــول هللا تعـــ ــــ يقـ

م بكل معبود من دون هللا والتحاكم لغري هللا وشرعه.٥١َوالطَّاُغوِت﴾[النساء:    ]، وهو إميا

  . البخل والشح:٧

]، أي ٥٣ِك َفِإًذا َال يـُْؤُتوَن النَّاَس نَِقريًا﴾[النســاء: يقول هللا تعاىل: ﴿َأْم َهلُْم َنِصيٌب ِمَن اْلُملْ 

لو كان هلم نصيب من امللك خيافون أن يذهب ما يف أيديهم خبًال وشــًحا فــال يعطــوا أحــًدا مــن النــاس 

  شيًئا.

  . احلسد:٨

َُّ ِمْن َفْضِلِه﴾[النساء ُهُم ا َ ]، ومن ذلــك ٥٤: يقول هللا تعاىل: ﴿َحيُْسُدوَن النَّاَس َعَلى َما َآ

  على ما رزقه هللا من النبوة العظيمة لكونه من العرب وليس من بين إسرائيل. (ملسو هيلع هللا ىلص)حسدهم النيب 

ت:٩ ملاد   : اإلميان 

ــاء:  ً ِمــــَن السََّماِء﴾[النســ ــْيِهْم ِكَتــــا ــزَِّل َعَلــ ــاِب َأْن تـُنَـــ ــول هللا تعــــاىل: ﴿َيْســــأَُلَك َأْهــــُل اْلِكَتــ يقــ

ً من السماء كما نزلــت التــوراة علــى موســى  (ملسو هيلع هللا ىلص)د سألوا رسول هللا ]، فق١٥٣ أن ينزل عليهم كتا

  مكتوبة وهذا من تعنتهم وكفرهم وضالهلم.

  . نقض امليثاق:١٠

ْتِلِهُم اْألَْنِبيَ يقول هللا تعاىل:  َِّ َوقـَ ِت ا َ َِ   اَء ِبَغْريِ َحقٍّ َوقـَْوهلِِْم قـُُلوبـَُنا﴿َفِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَُهْم وَُكْفرِِهْم 

َها ِبُكْفرِِهْم َفَال يـُْؤِمُنوَن ِإالَّ َقِليًال﴾[النساء:   َُّ َعَليـْ   ].١٥٥ُغْلٌف َبْل طََبَع ا

  . ظلمهم وحتايلهم على أوامر هللا عز وجل وعدم االمتثال هلا:١١

ــاهم عــن الــر فتنــاولوه وأحلــوه ألنفســهم ﴿َوَأْخــِذِهُم الــرَِّ  فتحــايلوا علــى أوامــر هللا بعــدما 

ً أَِليًما﴾[ال ُهْم َعــَذا َ ِلْلَكــاِفرِيَن ِمــنـْ ْلَباِطِل َوَأْعَتْد ِ ]، ١٦١نســاء: َوَقْد نـُُهوا َعْنُه َوَأْكِلِهْم َأْمَواَل النَّاِس 

ــم شــاقوا علــى أنفســهم ﴿فَــِبُظْلٍم ِمــَن الَّــِذيَن َهــ اُدوا َحرَّْمَنــا َعَلــْيِهْم فاســتحقوا أن يضــيق هللا علــيهم أل

َِّ َكِثريًا﴾[النساء:  ِهْم َعْن َسِبيِل ا   ].١٦٠َطيَِّباٍت ُأِحلَّْت َهلُْم َوِبَصدِّ



  - ٦٢٨  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

  والعمل بشريعته اخلامتة وأمهية االعتصام  (ملسو هيلع هللا ىلص)النيب  اتباعسابًعا: وجوب 

ورسالته اخلامتة والتمســك بشــريعته  (ملسو هيلع هللا ىلص) النيب اتباعتدعو سورة النساء البشرية كلها إىل وجوب  - 

ــه قــال تعــاىل  ْحلَــقِّ ِمــْن رَبُِّكــْم ﴿وإقامــة منهجــه والعمــل بكتاب ِ ــْد َجــاءَُكُم الرَُّســوُل  ــا النَّــاُس َق َ أَيـَُّه
ـــَماَواِت َواْألَرْ  ـــ ــ ــــا ِيف السَّ ــ ــ ــــِإنَّ َِِّ َم ــــ ـــُروا َف ــ ــ ـــْم َوِإْن َتْكُفـ ــــ ــًرا َلُكـ ـــ ـــ ـــَآِمُنوا َخيـْ ــ ــ ـــا فَـ ــ ــ َُّ َعِليًمـ ـــاَن ا ــ ِض وََكـــ

ــا َزْلنَـــا ١٧٠[النســاء: ﴾َحِكيًم ]، وقـــال تعــاىل ﴿َ أَيـَُّهــا النَّـــاُس قَــْد َجــاءَُكْم بـُْرَهـــاٌن ِمــْن رَبُِّكــْم َوَأنـْ

ــا ( َِّ َواْعَتَصــُموا بِــِه َفَســُيْدِخُلُهْم ِيف َرْمحَــ١٧٤ِإلَــْيُكْم نُــورًا ُمِبيًن ِ ٍة ِمْنــُه َوَفْضــٍل ) فَأَمَّــا الَّــِذيَن َآَمُنــوا 

  ].١٧٥-١٧٤َويـَْهِديِهْم ِإلَْيِه ِصَراًطا ُمْسَتِقيًما﴾[النساء: 

فبعد عرض السورة ملنهج اإلسالم ومساتــه ومالحمــه، ختاطــب ســورة (النســاء) كــل البشــرية يف نــداء  - 

( أيها الناس) يف أواخر السورة، كمــا خــاطبتهم بــنفس النــداء يف أول آيــة حينمــا توجهــت ســورة 

م من ( ن خالقهم وضع هلم منهًجا ينظم هلم كافة شؤون حيا النساء) إىل البشرية كلها تذكرهم 

املــيالد إىل الوفــاة، عــرب كــل العصــور، مــنهج هــو النــور ألنــه كاشــف للظلمــات الــيت تعــيش فيهــا 

هـــا منـــاهج وضـــعية يعرتيهـــا اجلهـــل واهلـــوى والضـــعف اتباعالبشـــرية حـــني بُعـــدها عـــن مـــنهج هللا، و 

ــا﴾ والربهــان أي والقصــ ــْيُكْم نُــورًا ُمِبيًن ــا ِإَل َزْلَن ــْد َجــاءَُكْم بـُْرَهــاٌن ِمــْن رَبُِّكــْم َوَأنـْ ــا النَّــاُس َق ور ﴿َ أَيـَُّه

الدليل القاطع ألي عذر، واحلجة املزيلة ألي شبهة أن هــذا املــنهج هــو مــن عنــد صــانع اإلنســان 

 وخالقه 

َِّ َواعْ  -  ِ ــِديِهْم ِإَلْيـــِه ِصـــَراطًا ﴿فَأَمَّــا الَّـــِذيَن َآَمنُــوا  ــِه َفَســـُيْدِخُلُهْم ِيف َرْمحَـــٍة ِمْنــُه َوَفْضـــٍل َويـَْه َتَصـــُموا ِب

ً خاًصــا وهــو نــداء هلــا لالعتصــام  ُمْسَتِقيًما﴾ وأمــا الفئــة املؤمنــة فلهــا أيًضــا يف ختــام الســورة خطــا

الـــنفس حقيقـــة هللا ، واالعتصـــام  مثـــرة مالزمـــة لإلميـــان بـــه مـــىت صـــح اإلميـــان مـــىت عرفـــت 

ين يف  وعرفت حقيقة العبودية.. فــال يبقــى أمــام الفئــة املؤمنــة حــني تــنهض إلقــرار هــذا املــنهج الــر

األرض إال أن تعتصــم  وحــده وهــو صــاحب الســلطان والقــدرة وحــده.. انظــر كــم مــرة تتكــرر 

َُّ ُكـــال  ُ َواِســـًعا َحِكيًمـــا و مـــا يف الســـموات واألرض ﴿ َوِإْن يـَتَـَفرَّقَـــا يـُغْـــِن ا َّ ِمـــْن َســـَعِتِه وََكـــاَن ا

ـــْبِلُكْم ١٣٠( ــْن قـَ ــاَب ِمـ َنا الَّـــِذيَن ُأوتُـــوا اْلِكتَـ ـــيـْ ـــا ِيف اْألَْرِض َولََقـــْد َوصَّ ــَماَواِت َوَم ـــا ِيف السَّـ ) َوَِِّ َم

ــَما ََّ َوِإْن َتْكُفــُروا َفــِإنَّ َِِّ َمــا ِيف السَّ ُكــْم َأِن اتـَُّقــوا ا َّ يــًدا َوِإ َُّ َغِنيــا محَِ َواِت َوَمــا ِيف اْألَْرِض وََكــاَن ا



 
  - ٦٢٩  -  سورة النساء هداية املنان يف مراد سور القرآن

َِّ وَِكــيًال (١٣١( ِ ــا ِيف اْألَْرِض وََكَفــى  ــَماَواِت َوَم ــا ِيف السَّ ُــْذِهْبُكْم َأيـَُّهــا ١٣٢) َوَِِّ َم ) ِإْن َيَشــْأ ي

َُّ َعَلــى َذلِــَك قَــِديًرا ( ََِخــرِيَن وََكــاَن ا َِْت  َِّ ١٣٣النَّــاُس َو َيا َفِعْنــَد ا ــَواَب الــدُّنـْ ) َمــْن َكــاَن يُرِيــُد ثـَ

يًعــا َبِصريًا﴾[النســاء:  َُّ مسَِ ــَواُب الــدُّنـَْيا َواْآلَِخــَرِة وََكــاَن ا ]... فمــاذا يفيــد تكرارهــا ١٣٣-١٣١ثـَ

 هنا؟

أن مالــك الســموات واألرض هــو صــاحب الســلطان يف ملكــه وهــو صــاحب حــق التشــريع ملــن  - 

 لك فاألمران متالزمان.حيتويهم هذا امل

ومن له ملكية السموات واألرض هو وحده الذي ُخيشى وخياف، فهو قــادر علــى الــذهاب بكــل  - 

ــيء بغــريهم، فعــالم خيشــى املــؤمنني إن هــم متســكوا مبــنهجهم بوضــوح ونقــاء؟ لــو   من يف ملكــه وا

ت كــل أهــل األرض واجهــوهم.. فيكفــي املــؤمنني اعتصــامهم بصــاحب الســلطان مالــك الســموا

 واألرض.

حكام الكاللة وهو امليت بال أب أو ابــن، وهنــا يف حالــة األخــوة األشــقاء بينمــا  -  مث ختتم السورة 

يف أول السورة ذكرت أحكام الكاللة يف حالة األخوة مــن األم، ومناســبة اخلامتــة مــع بدايــة ســورة 

 هي: أعلم املائدة وهللا

ــا، وهــو مــا تبــدأ بــه ســورة الكاللــة نــوع مــن العقــود وهــي املواريــث فوجــب علــى املــ .١ ؤمنني الوفــاء 

ْلُعُقوِد﴾. ِ  (املائدة) ﴿َأْوُفوا 

ُ يـُْفتِـــيُكمْ ﴿فيمـــا شـــرع وحيكـــم  (ملسو هيلع هللا ىلص)طاعـــة هللا ورســـوله  .٢ َّ ، كمـــا جـــاء يف أول ﴾َيْســـتَـْفُتوَنَك قُـــِل ا

ََّ َحيُْكُم َما يُرِيُد﴾.سورة املائدة   ﴿ِإنَّ ا

ــا كــان لغريهــا ملــا هــو أوثــق منهــا أحــرى الكاللة من أضعف الرو  .٣ ابط يف نظام املواريث فمــن أوىف 

 يف الوفاء.

 

جاءت سورة (النساء) لتزيل رواسب اجلاهلية يف النفوس ويف العادات والتقاليــد ﴿َ َأيـَُّهــا الَّــِذيَن  - 

ُتْم ُسَكاَرى حَ  تمــع ٤٣ىتَّ تـَْعَلُموا َما تـَُقوُلوَن﴾[النســاء: َآَمُنوا َال تـَْقَربُوا الصََّالَة َوأَنـْ ]، ولتطهــري ا

 من مبادئ وقيم اجلاهلية ﴿َ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ال حيَِلُّ َلُكــْم َأْن َترِثُــوا النَِّســاَء َكْرًهــا َوال تـَْعُضــُلوُهنَّ 



  - ٦٣٠  -  سورة النساء  املنهج احلركي للقرآن

ُتُموُهنَّ﴾[النســاء:  ــبَـْعِض َمــا َآتـَيـْ ــَر ِإَىل ]، ومتحــو مظــاه١٩ِلَتــْذَهُبوا ِب ر التحــاكم إىل البشــر ﴿َأَملْ تـَ

ْجلِْبِت َوالطَّاُغوِت﴾[النساء:  ِ   ]..٥٢الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب يـُْؤِمُنوَن 

ـــعفاء  ــون الضــ ــاحلًا يصـــ ــًدا صـــ ــلًما جديـــ ــا مســـ ــئ جمتمًعـــ ــاء) لتنشـــ ــورة (النســـ ــت ســـ ـــذلك أتـــ وبــ

ُ يُـ  َّ ِيت ﴿َوَيْستَـْفُتوَنَك ِيف النَِّساِء ُقِل ا لَــى َعَلــْيُكْم ِيف اْلِكتَــاِب ِيف يـَتَــاَمى النَِّســاِء الــالَّ ْفِتيُكْم ِفيِهنَّ َوَمــا يـُتـْ

ــ ــوُهنَّ َواْلُمْسَتْضــَعِفَني ِمـــَن اْلوِلْــَداِن َوَأْن تـَُقوُم وا ِلْليَـتَـــاَمى َال تـُْؤتُــونـَُهنَّ َمــا ُكتِــَب َهلـُــنَّ َوتـَْرَغبُــوَن َأْن تـَْنِكُح

ْلِقْســِط َوَمــا تـَفْ  ََّ َكــاَن بِــِه َعِليًما﴾[النســاء: ِ َتــاَمى ١٢٧َعُلــوا ِمــْن َخــْريٍ فَــِإنَّ ا ]، قــال تعــاىل ﴿َوَآتُــوا اْليـَ

]، ويكــرم املــرأة ﴿ِللّرَِجــاِل َنِصــيٌب ِممَّــا تـَــَرَك اْلَوالِــَداِن َواْألَقْـَربُــوَن َوِللنَِّســاِء َنِصــيٌب ٢َأْمَواَهلُْم﴾[النساء: 

 ].٧َواْألَقْـَربُوَن ِممَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكثـَُر َنِصيًبا َمْفُروًضا﴾[النساء:  ِممَّا تـََرَك اْلَواِلَدانِ 

ْلَعْدِل﴾[النســاء:   ِ جمتمع يقــيم العــدل بــني النــاس مبــنهج هللا ﴿َوِإَذا َحَكْمــُتْم بـَــْنيَ النَّــاِس َأْن َحتُْكُمــوا 

ــْن ٥٨ َْتِــَني اْلَفاِحَشــَة ِم ــْنُكْم ]، وحيــارب الفاحشــة ﴿َوالــالَِّيت  ــًة ِم ِنَســاِئُكْم فَاْسَتْشــِهُدوا َعَلــْيِهنَّ َأرْبـََع

ــا َُّ َهلُـــنَّ َسِبيال﴾[النسـ ـــوِت َحـــىتَّ يـَتَـَوفَّـــاُهنَّ اْلَمـــْوُت َأْو َجيَْعـــَل ا ُي ء: فَـــِإْن َشـــِهُدوا فََأْمِســـُكوُهنَّ ِيف اْلبـُ

ــوا١٥ ــِذيَن َآَمنُــــوا َأِطيُعــ ــا الَّــ ــوَل َوُأوِيل اْألَْمــــِر  ]، جمتمــــع يقــــيم مــــنهج هللا ﴿َ أَيـَُّهــ ََّ َوَأِطيُعــــوا الرَُّســ ا

]، ويتحـــاكم إىل شــرعه ﴿فَـــال َورَبِّـــَك ال يـُْؤِمنُــوَن َحـــىتَّ ُحيَكُِّمــوَك ِفيَمـــا َشـــَجَر ٥٩ِمْنُكْم﴾[النســاء: 

نَـُهْم مثَُّ ال َجيُِدوا ِيف أَنْـُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما﴾[النس   ].٦٥اء: بـَيـْ

 -  َِّ ين ﴿َوَمــا َلُكــْم َال تـَُقــاتُِلوَن ِيف َســِبيِل ا مث دعت سورة النساء املؤمنني إىل محايــة هــذا املــنهج الــر

 يَــِة الظَّــاملِِ َواْلُمْسَتْضــَعِفَني ِمــَن الّرَِجــاِل َوالنَِّســاِء َواْلِوْلــَداِن الَّــِذيَن يـَُقولُــوَن رَبـََّنــا َأْخرِْجَنــا ِمــْن َهــِذِه اْلَقرْ 

 ].٧٥َأْهُلَها َواْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َوِليا َواْجَعل لََنا ِمْن َلُدْنَك َنِصريًا﴾[النساء: 

ــم ﴿َ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمنُــوا  -  لوفــاء بعهــدهم مــع ر مث جاءت سورة (املائدة) بعدها تطالــب املــؤمنني 

ْلُعُقوِد﴾[املائدة:  ِ ــا يف إقامــة ]، وتؤكد هلم السورة ١َأْوُفوا  أن أهم هذه العقود هو ميثاقها مع ر

ْعَنــا َوَأَطْعنَــا َواتـَّ  َِّ َعَلْيُكْم َوِميثَاقَُه الَِّذي َواثـََقُكْم بِــِه ِإْذ قـُْلــُتْم مسَِ ََّ ِإنَّ منهجه ﴿َواذُْكُروا نِْعَمَة ا ُقــوا ا

ََّ َعِليٌم ِبَذاِت الصُّــُدوِر﴾[املائدة:  ــنَـُهْم ]، وعهــدها بتحكــيم ك٧ا تابــه يف األرض ﴿َوَأِن اْحُكــْم بـَيـْ

َُّ إِلَْيكَ  ــَزَل ا ــا أَنـْ ــْع َأْهــَواَءُهْم َواْحــَذْرُهْم َأْن يـَْفِتنُـــوَك َعــْن بـَْعــِض َم تَِّب َُّ َوَال تـَ ــَزَل ا ﴾[املائـــدة: ِمبَــا أَنـْ

٤٩.[ 
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ة مبنهج هللا يف وبذلك اتصل املنهج احلركي للقرآن، يف تكليف األمة املسلمة مبهمة قيادة البشري - 

ــى النَّـــاِس﴾[البقرة:  ـــَهَداَء َعلَـ ــوا ُش ــطًا لَِتُكونُـ ــًة َوَسـ ـــاُكْم ُأمَّـ ـــَذِلَك َجَعْلَن ــورة البقـــرة ﴿وََك ]، ١٤٣سـ

ذه املهمة ﴿َوقَــاُلوا  ا على القيام  ين وأخذت عهد مع ر وأعلنت األمة استجابتها للتكليف الر

ـــا﴾[البقرة:  ـــا َوَأَطْعَن ْعَن ـــة املؤمنـــة ]، مث جـــاء٢٨٥مسَِ ـــل الفئ هي عـــداد و ــورة (آل عمـــران)  ت سـ

املصــطفاة مـــن األمـــة للقيــام بتكـــاليف وأعبـــاء هــذه األمـــة ﴿َولْـــَتُكْن ِمــْنُكْم أُمَّـــٌة يَـــْدُعوَن ِإَىل اْخلـَــْريِ 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾[آل عمران:  نـْ ْلَمْعُروِف َويـَ ِ َُْمُروَن  ] مث جاءت ١٠٤َو

ين املطلوب إقامته يف األرض..  سورة (النساء) تعرض مالمح ومسات املنهج الر

ا يف إقامــة هــذا   لوفاء بعهدها مع ر يت سورة (املائدة) بعد ذلك لتطالب الفئة املؤمنة املؤهلة  مث 

تكرميهــا  املنهج وحتكيم هذا الشرع، كمــا جــاءت ســورة (املائــدة) لتحــذر هــذه الفئــة املؤمنــة مــن أن

ــقَ ﴿واصــطفاءها لــيس أبــدً  ــُتْم َبَشــٌر ِممَّــْن َخَل ــْل أَنـْ لوفــاء  ﴾َب تفعــل معــه مــا تشــاء، ولكنــه مرهــون 

ــا ملــا حــدث مــع بــين إســرائيل فكــان أمامهــا إمــا  بعهــدها.. فتقــدم ســورة (املائــدة) للمــؤمنني منوذًج

َّ أَنْـَزْلَنا التـَّْورَاَة ِفيَها هُ  َــا النَِّبيُّــوَن الَّــِذيَن َأْســَلُموا ِللَّــِذيَن الوفاء بعهدها وميثاقها ﴿ِإ ًدى َونُــوٌر َحيُْكــُم ِ

َِّ وََكــانُ  نِيُّوَن َواْألَْحبَــاُر ِمبَــا اْســُتْحِفُظوا ِمــْن ِكتَــاِب ا َّ ]، إذن ٤٤وا َعَلْيــِه ُشــَهَداَء﴾[املائدة:َهاُدوا َوالرَّ

َُّ ِإّينِ َمعَ  ـــُتْم ِبُرُســـِلي فاملعيـــة والتأييـــد اإلهلـــي ﴿َوقَـــاَل ا ـــُتُم الزََّكـــاَة َوَآَمنـْ ُكـــْم لَـــِئْن َأَقْمـــُتُم الصَّـــَالَة َوَآتـَيـْ

ََّ قـَْرًضا َحَسًنا َألَُكفَِّرنَّ َعْنُكْم َســيَِّئاِتُكْم َوَألُْدِخَلــنَُّكْم َجنَّــاتٍ  َجتْــِري ِمــْن َحتِْتَهــا  َوَعزَّْرُمتُوُهْم َوَأقْـَرْضُتُم ا

َهــاُر َفَمــْن َكَفــرَ  ــِبيِل﴾[املائدة:  اْألَنـْ ــَك ِمــْنُكْم فـََقــْد َضــلَّ َســَواَء السَّ ]، وإمــا نقــض العهــد ١٢بـَْعــَد َذِل

ـــيًال  ــ ُهْم ِإالَّ َقِل ـــَزاُل َتطَِّلـــــُع َعَلـــــى َخائَِنـــــٍة ِمـــــنـْ ــ ـــِه َوَال تـَ ــــا ِممـَّــــا ذُكِّـــــُروا بِــ ـــوا َحظـ ــة ﴿َوَنُســ ـــة األمانـــ وخيانــ

ُهْم﴾[املائـــدة:  ﴿َفِبَمـــا نـَْقِضـــِهْم ِميثَـــاقـَُهْم َلَعنَّـــاُهْم َوَجَعْلَنـــا ] فحينهـــا اللعـــن والغضـــب اإلهلـــي ١٣ِمنـْ

 ]. ١٣قـُُلوبـَُهْم قَاِسَيًة﴾[املائدة: 

ً حامسًــا للفئــة املؤمنــة الــيت كلفــت حبمــل مــنهج هللا وقيــادة  لــذلك توجــه ســورة (املائــدة) خطــا

ا.. إما أن تدفع ضريبة كرامتها ﴿اْدخُ  ُلوا اْألَْرَض اْلُمَقدََّســَة البشرية به، ويف رقبتها عهد وميثاق مع ر

َُّ َلُكــْم﴾ وإمــا أن تــدفع ضــريبة ذهلــا ﴿فَِإنـََّهــا ُحمَرََّمــٌة َعلَــْيِهْم َأْربَِعــَني َســَنًة يَِتيُهــوَن ِيف ا ْألَْرِض الَِّيت َكتَــَب ا

ََْس َعَلى اْلَقْوِم اْلَفاِسِقَني﴾.   َفَال 
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ــاء اجلميــل و  صــلى هللا علــى ســيد دمحم وآلــه وســلم مت عــرض ســورة النســاء و احلمــد والثن

   واحلمد  رب العاملني
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  بسم اللـه الرحمن الرحيم

  وما تـوفيقي إال بـاللـه 

  مـقدمـة سـورة الـمـائـدة

 ورد في نزول سورة المائدة 

سورة املائدة وهو راكب  عن عبد هللا بن عمر رضى هللا عنه أنه قال : أنزلت على رسول هللا  - 

 . )١(على راحلته ، فلم تستطع أن حتمله، فنزل عنها

عن جبري بن نـَُفْري قال : حججت فدخلت على عائشة ، فقالت يل:  ُجبري ، تقرأ املائدة؟  - 

ا آخر سورة نزلت، فما وجدمت فيها من حالل فاستحلوه، وما فقلت: نعم .فق الت : أما أ

بينما روى ابن عباس أن آخر سورة أنزلت هي : ﴿إذا جاء  )٢(وجدمت فيها من حرام فحرموه

 ] . ١نصر هللا والفتح ﴾ [سورة النصر:

   . ا   جو نزول السورة ومالبسا

ت كثرية أن هذه السورة نزلت بعد سورة الفتح بعد احلديبية يف العام السادس من  -  وردت روا

ا نزلت مرة واحدة فيما عدا اآلية الثالثة ﴿اليوم أكلمت  ت تذكر ا اهلجرة، وبعض هذه الروا

ا نزلت يف حجة الوداع والنيب  لكم دينكم .. ﴾ حيث روى البخاري ومسلم يف صحيحيهما أ

 ف بعرفة أي يف السنة العاشرة من اهلجرة . واق 

  ا ولكن موضوعات السورة مع أحداث السرية ترجح عدم نزوهلا دفعة واحدة وهللا أعلم، وأ

ا نزلت يف أزمنة وأمكنة  نزلت متفرقة ويف أوقات خمتلفة ، فقد ذكر السيوطي أن بعض آ

ت قوة ونفوذ اليهود يف املدي  ﴿ِمنَ  نة وتعنتهم مع رسول هللا خمتلفة حيث تصور بعض اآل

نـَُهم َجآُؤوَك فَاْحُكم ِلَقْوٍم آَخرِيَن.....﴾، ﴿َفِإن َمسَّاُعونَ  ِلْلَكِذبِ  َمسَّاُعونَ  الَِّذيَن ِهاُدواْ   َأوْ  بـَيـْ

ُهْم....﴾  َأْعِرضْ   .  ]٤٢:  ٤١املائدة: [َعنـْ

                                                             

 ) ، وقال أمحد شاكر : إسناده صحيح .  ٦٦٤٣رواه أمحد يف مسنده (  )١(

) ، وأمحد  ١١١٣٨رواه احلاكم وقال : صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ، والنسائي يف " الكربى " (  )٢(
 ) . ٢٥٥٨٨يف مسنده (
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  املدينة حىت وقعة بىن قريظة عقب والسرية النبوية تؤكد أن قوة ونفوذ اليهود ظلتا قائمتني يف

هـ ما ٦هـ ، حىت تطهرت املدينة منهم، ومل يكن لليهود بعد احلديبية عام ٥غزوة اخلندق عام 

م إىل هذا احلد كقوله تعاىل ﴿ َزالُ  َوالَ  يدعو إىل العناية بشأ ُهمْ  َخآئَِنةٍ  َعَلىَ  َتطَِّلعُ  تـَ نـْ  َقِليالً  ِإالَّ  مِّ

ُهُم فَاْعفُ  نـْ ، والذي البد أن يكون سابقًا على هذه الفرتة ]١٣املائدة : [َواْصَفْح ﴾  ُهمْ َعنْـ  مِّ

 الزمنية . 

  ت اخلاصة مبوقف بىن كما أن حديث املقداد بن عمرو املشهور يف غزوة بدر ، يؤيد نزول اآل

ت من  إسرائيل :  ٢٠مع نبيهم موسى عليه السالم ونكوهلم عن دخول األرض املقدسة (اآل

غزوة بدر يف السنة الثانية اهلجرية ، حيث روى البخاري يف صحيحه أن املقداد بن  قبل )٢٦

وهو يدعو على املشركني يوم بدر فقال له : وهللا  رسول هللا ال نقول   عمرو أتى رسول هللا 

: ﴿ فاذهب أنت وربك فقاتال إ هاهنا قاعدون﴾ ولكنا نقاتل ملوسى إسرائيلكما قالت بنو 

يشرق لذلك  عن ميينك وعن يسارك ومن بني يديك ومن خلفك . فرأيت وجه رسول هللا 

 .  )١(وُسًر بذلك 

  لذلك فالراجح وهللا أعلم هو : أن سورة املائدة نزلت متفرقة حيث نزل معظمها بعد صلح

له تعاىل ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ....﴾ من أواخر ما نزل من هـ ، وفيها قو ٦احلديبية عام 

ا قبل غزوة اخلندق عام   هـ. ٥القرآن ، بينما نزلت بعض آ

ا    قصة (املائدة) ورمزيتها ودالال
ــونَ  قــــال تعــــاىل ﴿ِإذْ  ــى َ  قَــــاَل اْحلََوارِيُّــ ــْرميََ  ابْــــنَ  ِعيَســ ــَتِطيعُ  َهــــلْ  َمــ ــزِّلَ  رَبـُّـــكَ  َيْســ َنــــا َأن يـُنَـــ  َعَليـْ

ـــــَدةً  ــــنَ  َمآئِـ ــ ــَماء مِّ ــ ــ ــالَ  السَّ ـــ ــواْ  قَـ ــ َّ  اتـَُّقــ ــْؤِمِننيَ  ِإن ا ــ ــ ــُتم مُّ ــ ـــــاُلواْ ﴾ ١١٢﴿ ُكنــ ـــــدُ  قَـ ـــلَ  َأن نُرِيـ ـــــا َُّْكـــ َهـ  ِمنـْ

ــــِئنَّ  ــمَ  َوَتْطَم ــ ـــا َونـَْعَل ـــدْ  َأن قـُُلوبـُنَـ ـــونَ  َصــــَدقْـتَـَنا قَـ ــا َوَنُكـ ــ َه ــــنَ  َعَليـْ ــاِهِدينَ  ِم ــ ــــالَ  ﴾١١٣﴿ الشَّ ـــى َق  ِعيَسـ

ـــنُ  ـــْرميََ  اْب ـــمَّ  َم ـــا اللَُّه ـــِزلْ  رَبـََّن ــا َأن نَـ ـــَدةً  َعَليـْ ــنَ  َمآِئ ـ ـــونُ  مِّ ـــَماء َتُك ــا السَّ ــداً  َلنَـ ـــا ِعيـ َوَّلَِن ـــِرَ  ألِّ ـــةً  َوآِخ نـــكَ  َوآَي  مِّ

ـــا ـــــرُ  َواْرزُقْـنَــ ــــَت َخيـْ ــرَّازِِقنيَ  َوَأنـ ــــالَ ﴾ ١١٤﴿ الــــ ُّ  قَـ َـــــا ِإّينِ  ا ــــْيُكمْ  ُمنَـزُِّهل ـــرْ  َفَمــــــن َعلَـ ــنُكمْ  َيْكُفــ ـــُد ِمــــ  بـَْعــ

ً  ُأَعذِّبُهُ  َفِإّينِ  نَ  َأَحًدا ُأَعذِّبُهُ  الَّ  َعَذا   ]١١٥ -١١٢املائدة : [﴾   اْلَعاَلِمنيَ  مِّ
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ـــن  ــــة مـــ ــــة خارقــ ــزول آيــ ــ ــاره نــ ــ ــــالم وأنصــ ــــه الســ ـــى عليــ ـــاع عيســـ ــم أتبـــ ــ ــون وهــ ــ ـــب احلواريــ طلـــ

ــالته ،  ــ ــديقاً لرســ ــ ــــيهم وتصــ ً بنبـ ــزدادوا إميــــــا ـــ ــأكلوا منهــــــا وي ــ ــــام ليــ ــا طعـ ــ ــدة عليهــ ــ ــــي مائـ الســـــماء وهــ

م  ً  مث يكونوا شهودًا لدى بقية قإوتزداد قلو   .  ومهم على وقوع هذه اآلية الباهرةميا

ـــتطي ــ ـــل يســ ـــوهلم ﴿هــــ ـــدرة هللا وقــــ ــ ــكهم يف قــ ــ ـــرون ألن شـــ ـــا املفســــ ـــف فيهــــ ـــك ﴾ اختلــــ ــ ع ربــ

ــى اإلرادة  ـــ ــل االســــــتطاعة علـ ـــا أن حتمــــ ــــريه : " إمـــ ـــني يف تفســ ــــن عثيمـــ ــ ـــال اب ــ ــر ، فقـ ــ ــ ـــتلزم الكف ــ يسـ

ــاج  ــدرة هللا بكـــــل شـــــيء ولكـــــن حيتـــ ــا لـــــديهم اإلميـــــان بقـــ ــد ربـــــك ؟ ، وإمـــ ــل يريـــ ـــون املعـــــىن : هـــ فيكــ

ـــان ـــتطاع اإلنســ ــىن االســ ــ ــــا معــ ـــه ، وإمـ دة طمأنينتــ ـــك ربــــــك إىل ز ــ ـــل يطيع ــة ، أي: هــ ـــو اإلطاعــــ ــ ة ه

ــن القــــراءات ﴿ هــــل تســــتطيع  ـــراءة مــ ــا يف قـ ــك ؟ بينمــ ـــا مائــــدة أو ال يطيعــ ــزل علينـ إذا ســــألته أن ينــ

   )١(ربك ﴾ واملعىن : هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة ؟  

ــ ـــفوة املــــؤمنني بنــ ــل يليــــق بصـ يت الســــؤال : هــ ــاين الســــابقة  ــن املعــ ً كــــان املعــــىن مــ يب هللا وأ

ـــتيقنوا أن عيســـــى  ـــة ليســ ــة خارقــ ــ ــة ماديـ ــــه نـــــزول آيـــ ــوا منـ ــــالم أن يطلبـــ ــــه السـ ــرمي عليـ ــن مـــ ــى بـــ عيســـ

ــــرة  ــــه والنصـ ـــديق لـ ـــى التصــ ــ ـــدوا عل ــ ــــذين تعاه ـــم : الـ ــون هــ ــ ـــدقهم ؟ واحلواريـ ـــد صــ ــــالم قــ ــه السـ ـــ علي

ـــا ــ ـــال تعـــــاىل ﴿فـََلمَّ ــالته ، قــ ــؤازرة لرســـ ـــسَّ  واملـــ ــى َأَحــ ُهُم اْلُكْفـــــرَ  ِعيَســـ ـــنـْ ـــالَ  ِمــ ـــنْ  قَــ ِّ  ِإَىل  َأنَصـــــاِري َمــ  ا

ــالَ  ــ ــونَ  قَـ ــــارُ  اْحلََوارِيـُّــ ــــُن أَنَصـ ِّ  َحنْـ ــا ا ِّ  آَمنَّـــ ـــَهدْ  ِ ـــِلُمونَ  ََِّ  َواْشــ ـــا﴾٥٢﴿ ُمْســ ــ ــا رَبـََّن ــا آَمنَّـــ ــ ـــتْ  ِمبَـ  َأنَزلَــ

َنا الرَُّسولَ  َواتـَّبَـْعَنا   .  ]٥٣ -٥٢آل عمران: [َمَع الشَّاِهِديَن ﴾  َفاْكتُـبـْ

ــزات  ــ ـــذين رأوا املعجـــ ـــم الــــ ــيهم وهــــ ـــ ـــــا نبــ ــ ــاء  ـــ ــيت جــ ـــ ــرية الــ ــــة الكثـــــ ت اخلارقـــ ـــــة واآل املاديــ

ــوالً  ــدْ  َأّينِ  إســــرائيل بَــــِين  ِإَىل  عيســــى عليــــه الســــالم ﴿َوَرُســ ــــُتُكم قَــ ــةٍ  ِجئـْ يَــ ــــن ِ ــم َأْخلُــــقُ  رَّبُِّكــــْم َأّينِ  مِّ  َلُكــ

ــــنَ  ــــنيِ  مِّ ـــةِ  الطِّ ئَـ ــأَنُفخُ  الطـَّـــْريِ  َكَهيـْ ـــونُ  فَــ َيُكـ ـــِه فـَ ــــًرا ِفيـ ِّ  ِِْذنِ  َطيـْ ـــهَ  أُبْــــِرئُ وَ  ا ـــي األْكَمـ ــــَرَص َوُأْحيِـــ  واألَبـْ

ِّ ........ ِإنَّ  ِِْذنِ  اْلَمْوَتى   ]٤٩آل عمران : [مُّْؤِمِنَني ﴾  ُكنُتم ِإن لَُّكمْ  آليَةً  َذِلكَ  ِيف  ا

ـــاب هللا  ــــ ــيهم يف كت ــ ــ ـــى نبـ ـــ ـــــت علـ ــيت نزلــ ــــ ــاطعات الـ ــ ـــات الســـ ــ ــ ـــدَّقوا البين ـــــذين صــــ ــم الــ ــ وهـــ

ــــل ـــدَّ اإلجني ــور ، كمــــا صـ ــ ــن اهلــــدى والن ــاء فيهمــــا مــ ــا جــ ــ ـــوراة وم ــاب هللا التـ ــه يف كتــ ــ ــاء قبل ــــا جــ قوا م
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ـــن  ــم بعيســــى ابـ رهــ ــى آ ـــاىل ﴿ وقفينــــا علــ ـــال تعـ ــات أخــــرى ، قـ ـــب أي بينــ الــــذي يكفــــيهم عــــن طلـ

مـــرمي مصـــدقاً ملـــا بـــني يديـــه مـــن التـــوراة وآتينـــاه اإلجنيـــل فيـــه هـــدى ونـــور ومصـــدقاً ملـــا بـــني يديـــه مـــن 

  .  ]٤٦املائدة: [ني ﴾ التوراة وهدى وموعظة للمتق

ــــبحانه  ــــه سـ ــان بـ ـــم اإلميـــ ـــداًء وأهلمهــ ــة ابتــ ـــ هلداي ــــيهم  ـــل علـ ــــز وجــ ـــنت هللا عـ ــذين امــ ــ ـــم الـ وهــ

ـــة العظيمـــــة  ــذه النعمــ ــكر هـــ ـــل شـــ ــالم ، فهــ ـــرمي عليـــــه الســـ ــن مــ ــى ابـــ ـــوهلم عيســـ ـــان برســ ــاىل واإلميــ وتعـــ

ـــن  ـــالم مـ ــه السـ ــ ــى علي ـــه عيســ ـــا جــــاءهم بـ ــوا  وليصــــدقوا مبـ ــ ـــر ليؤمن ـــيًال آخـ ـــب دلـ يســــتوجب طلـ

  حلق ؟ ا

ــوهلم  ــ ــــن رســـ ـــون مـــ ــــه احلواريــــ ــا طلبـــ ـــ ــــان دالالت مــ ـــاؤالت وبيـــ ــذه التســــ ـــ ـــى هــ ــــة علــــ ولإلجابـــ

ـــف لنــــا احلــــوار  ـــه هللا : " ويكشـ ــب رمحـ ــول الشــــيخ ســــيد قطــ ـــالم ، يقــ ـــن مــــرمي عليــــه السـ ـــى ابـ عيسـ

ـــم  ـــنهم وهــ ــــني مــ ــى املستخلصـ ــوم عيســـ ـــة قـــ ــن طبيعــ ــــون ـ عـــ ـــه الســـــالم واحلواريـ ـــى عليــ ـــني عيســ بــ

  فرق بعيد ...  حاب رسولنا احلواريون .. فإذا بينهم وبني أص

ـــــهدوا  ـــــآمنوا وأشــ ــى . فــ ــ ــوله عيســـ ــ ـــــه وبرســـ ـــان بــ ــ ـــم هللا اإلميــ ـــذين أهلمهــــ ـــــون الــــ ـــم احلواريــ ــــ إ

ـــون  ـــا رأوا ، يطلبـ ـــى مـ ــزات عيسـ ـــن معجــ ـــدما رأوا مـ ــم بعـ ـــع هــــذا فهــ ــالمهم ... ومـ ـــى اســ عيســــى علـ

  خارقة جديدة! . 

م صد ا نفوسهم ، ويعلمون منها أ ا له ملنتطمئن    . وراءهم قهم ، ويشهدون 

  فأما أصحاب دمحم  م فلم يطلبوا منه خارقة واحدة بعد إسالمهم ... لقد آمنت قلو

 ىواطمأنت منذ أن خالطتها بشاشة اإلميان . ولقد صدقوا رسوهلم فلم يعودوا يطلبون عل

 )١(.  "صدقه بعد ذلك الربهان ولقد شهدوا له بال معجزة إال هذا القرآن

  ويقول الشيخ سعيد حوى رمحه هللا عن طلب احلواريون آية من رسوهلم عليه السالم : (الحظنا

ت على الرسل ليس هو األدب مع هللا ورسله ، وأن االستجابة يف هذه احلالة  ان اقرتاح اآل

يرافقها شروط ، ويشبه ما ورد هنا ما وقع لرسولنا عليه الصالة والسالم يف احلديث الذي رواه 
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: ادع لنا ربك أن  إلمام أمحد عن ابن عباس رضى هللا عنهما قال : قالت قريش للنيب ا

ه جربيل فقال : إن  جيعل لنا الصفا ذهبًا ونؤمن بك! قال : " وتفعلون ؟ " قالوا نعم . قال فأ

ربك يقرأ عليك السالم، ويقول لك : إن شئت أصبح هلم الصفا ذهبًا ، فمن كفر بعد ذلك 

ب التوبة والرمحة ؟ قال : " عذبته عذا ً ال أعذبه أحدًا من العاملني، وإن شئت فتحت هلم 
ب التوبة والرمحة"  . )٢(﴾ )١(بل 

  ومما سبق جند أنه ما كان ينبغي للحواريني أن يطلبوا هذه اآلية اخلارقة من نبيهم عيسى عليه

ا،  ت البينات اليت جاء  السالم، وهم الفئة املؤمنة املناصرة لنبيها ، واليت شهدت بصدق اآل

سى ، حيث رد عليهم عي]١١٢املائدة: [ولذلك قال هلم نبيهم: ﴿اتقوا هللا إن كنتم مؤمنني﴾ 

هم من طلب هذه اخلارقة ... ألن املؤمنني ال يطلبون اخلوارق، وال  عليه السالم حمذرًا إ

يقرتحون على هللا ، ولكن احلواريون كرروا الطلب معلنني عن علته وأسبابه ﴿ قالوا نريد أن 

كل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ﴾ 

 .]١١٣املائدة:[

  وكلها أسباب تصور مستوى معينًا دون مستوى أصحاب دمحم عليه  فهؤالء طراز آخر

 . )٣(ملوازنة مع هذا الطراز 

ـــه ،  ــ ــع ربـ ــ ــىب مــ ــ تــ ــــد ا ـــدعوه يف أدب العبــ ــه يـــ ــ ــــه الســــــالم إىل ربــ ــــه عيســــــى عليــ ـــذ اجتــ عندئـــ

ـــب ـــماء بطلـــ ـــن الســـ ــدة مـــ ــ ـــزول املائــ ــؤاله بنـــ ــ ـــدأ يف ســ ـــا ﴾ ومل يبـــ ــم ربنـــ ــ ـــه ﴿اللهــ ــــرا إليـــ ــــه مفتقــ  فيناجيــ

ــل أراد نـــــىب هللا  ــ ــا ﴾ ، ب ـــل منهــ كـ م ﴿نريــــد أن  ـــبا ـــون يف بيـــــان أسـ ـــدأ احلواريـ ـــا بـ ـــل منهــــا كمـ األكـ

ـــة هلــــ ــل، وآي ــا عيــــدًا يتقربـــون بــــه إىل هللا عـــز وجــ ــالم أن يكــــون نزوهلـ ــدرة عيســـى عليــــه السـ ــى قــ م علـ

يت ــن  ــل وملـــ ــز وجـــ ــاءه  هللا عــ نيـــــة مث خـــــتم دعـــ ـــزة الر ـــة املعجــ ــذه اآليــ ـــن مل يشــــهد هـــ ـــدهم ممــ مـــــن بعــ

                                                             

) وقال :" صحيح على شرط مسلم ومل  ٢/٣١٤) واحلاكم ( ٣٢٢٣،  ٢١٦٦رواه أمحد يف مسنده ( )١(
 خيرجاه " 

 .١٥٤٨/  ٣وى ـ األساس يف التفسري ـ سعيد ح)٢(

 .  ١٠٠٠/  ٣يف ظالل  القرآن،  )٣(
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ـــه  ـــ ــرزق بقول ــ ــ ــــًا لل ــ ــا و ﴿طالب ــ ــ ــــه أوارزقن ــــام ربــ ــ ـــرتف مبق ــد املعـــ ــ ــــف العبــ ــ ــرازقني﴾ يف موق ــ ــ ــري ال ــ ــــت خــ ــ ن

  سبحانه وتعاىل... 

ــه  ــني عيســـــى عليـــ ا بـــ ــرى بشـــــأ ــا جـــ ــن قصـــــة (املائـــــدة﴾ ومـــ ـــديث عـــ ت احلــ ــت اآل مث ختمـــ

ــــاىل  ـــــه تعــ ــون بقول ـــالَ ﴿الســـــالم واحلواريــــ ــ ُّ  َق ــا ِإّينِ  ا ــ ــْيُكمْ  ُمنَـزُِّهلـَـ ــ ـــــن َعلَــ ــــرْ  َفَم ــنُكمْ بَـ  َيْكُفــ ــ ـــُد ِمــ ـــِإّينِ  ْعــ  فَـــ

ً  ُأَعذِّبُهُ  نَ  َأَحًدا ُأَعذِّبُهُ  الَّ  َعَذا   .  ]١١٥املائدة:[اْلَعاَلِمَني﴾  مِّ

ـــىت ال  ــــالل هللا ، حـــ ـــق جبــ ــ ـــــد الالئـ ــــو احلـ ــــذا هــ ــب : " فهــ ــــيد قطــــ ـــيخ ســ ـــول الشـــ ــــا يقـــ ــ وهن

ـــم دون  ـــان املفحـ ـــد الربهـ ـــرون بعـ ــذين يكفـ ــ ــىت ال ميضــــى ال ــوًا وحــ ـــلية وهلــ ـــوارق تسـ يصــــبح طلــــب اخلـ

  جزاء رادع ! . 

لرسل بعد املعجزة .. وقد مضت سنة هللا من  الك من يكذبون  وقد مضت سنة هللا من قبل 

ال لرسل بعد املعجزة "  كقبل    )١(من يكذبون 

ديده ، واختلف العلما -   -:ء يف نزول (املائدة) إىل قولنيويسكت سياق القصة بعد وعد هللا و

﴿إىن منزهلا ال خيلف امليعاد، وقد قال تعاىل  منهم من قال : إن هللا أنزهلا ، ألن وعده احلق وهو

لعذابعليكم﴾ مث توعد من كفر بعد إنزال هذه اآلية   العظيم.  اخلارقة 

ً يوم القيامة ثالثة :  وقد روى ابن جرير عن عبد هللا بن عمرو قال :" إن أشد الناس عذا

سر  )٢(املنافقون ، ومن كفر من أصحاب املائدة، وآل فرعون  ، وروى ابن ايب حامت عن عمار بن 

ليها خبز وحلم ، وأمروا أال خيونوا وال يرفعوا لغد ، عن النىب ملسو هيلع هللا ىلص قال :" نزلت املائدة من السماء ع

ر دالة على أن  )٣(فخانوا وادخروا ورفعوا، فمسخوا قردة وخنازير " ورواه ابن جرير .... وهذه اآل

م عيسى ابن مرمي إجابة من هللا  لدعوته .  إسرائيلاملائدة نزلت على بىن    أ
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  ).١٣٠١٤) مث رواه  بنحوه موقوفا على عمار (١٣٠١٢الطربي (  )٣(
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 م ومنهم من قال : إن املائدة مل تنزل، ألن هللا  اشرتط (فمن يكفر بعد منكم فإىن أعذبه﴾، وأ

هو مثل ضربه   :بهم ، فروى عن جماهد أنه قاللعن طملا رأوا هذا الشرط الثقيل خافوا فعدلوا 

اهللا ومل ينزل شيء رواه ابن اىب حامت، وروى عن احلسن أنه قال :   )١(مل تنزل ذكره الطربي إ

ا نزلت   . ) ٢(..... ولكن الذي عليه اجلمهور أ

  ت عند هذا السياق ويف كال القولني سواء نزلت املائدة أم مل تنزل سنتوقف عند توقف اآل

ت ليس كمن  ت ورؤيتها ، فمن رأى اآل ويكفينا هذا الوعيد الشديد ملن يكفر بعد نزول اآل

 يراها . 

  مسها، ملعرفة داللة هذه مع رمزية قصة هللا ونقف اآلن بعون (املائدة) واليت مسيت السورة 

 التسمية ومغزاها وهللا سبحانه وتعاىل أعلم :ـ 

قصة (املائدة ) ترمز إىل طلب خواص املؤمنني بعيسى عليه السالم آية مادية خارقة ليزدادوا  )١

، على  ]١١٣ املائدة :[إميا بنبيهم وبصدق رسالته ﴿ وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا﴾ 

ا رسوهلم عيسى عليه السالم من إبراء األكمة  ت املادية اخلارقة اليت جاء  الرغم من وجود اآل

ت فيما أنزله هللا عز وجل  ذن هللا ، أو سواء كانت هذه اآل ذن هللا وإحياء املوتى  واألبرص 

 جنيل على عيسى عليه السالم مصدقا ملا معهم من التوراة ... من اإل

لفئة املؤمنة املناصرة لرسوهلا ورسالته ، والشاهدة على صدق ما معه أن ال تسئل عن  فاألوىل 

ا، وعندهم كتاب هللا فيه األدلة الدامغة والبينات الواضحة على  خارقة أدلة وبينات يؤمنون 

ع له تبا يف اإلميان بكتاب هللا من صدق االصدق احلق الذي جاء به رسوهلم ، بل إن عليهم تكال

  وحسن العمل به . 

ــب بــــديالً  ــا حيملــــه مــــن احلــــق ، وطلــ ــاب هللا ومــ ــن خاللــــه  إن تــــرك كتــ ــق مــ ــاع احلــ آخــــر التبــ

ـــى هللا عـــز وجـــل عنـــه أهـــل الكتـــاب ، قـــال  وتصـــديقه هـــو مغـــاالة يف الـــدين بغـــري احلـــق، وهـــو مـــا 

ــواْ  الَ  اْلِكتَـــــابِ  َأْهـــــلَ  َ  تعـــــاىل ﴿قُـــــلْ  ـــــرَ  ِديـــــِنُكمْ  ِيف  تـَْغلُـــ ــقِّ ﴾  َغيـْ ـــدة : [اْحلـَــ ــاملؤمن إذا  ]٧٧املائــ ، فـــ
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ــن  داء تكاليفــــه مــ ـــه اســــتقام عليــــه وقــــام  ـــدَّق بـ ــن عــــرف احلــــق وصـ ـــال حســ ــــه، قـ ــل ب ــه والعمــ اتباعــ

ُعــــواْ  تعــــاىل ﴿َوِإَذا ــا مسَِ ـــِزلَ  َمــ ــــَرى الرَُّســــولِ  ِإَىل  أُنـ ـــنَـُهمْ  تـَ ْمعِ  َتِفــــيضُ  َأْعيُــ ـــدَّ ـــواْ  ِممَّــــا ِمــــَن الـ ـــنَ  َعَرفُـ ـــقِّ  ِمـ  اْحلَـ

ــا يـَُقولُــــونَ  ــا رَبـََّنــ َنــــا آَمنَّــ ــــاِهِدينَ  َفاْكتُـبـْ ــْؤِمنُ  الَ  َلَنــــا َوَمــــا﴾ ٨٣﴿ َمــــَع الشَّ ــ ِّ  نـُ َ  َوَمــــا ِ ــاء اْحلَــــقِّ  ِمــــنَ  َجــ

ـــعُ  ـــــْدِخَلَنا َأن َوَنْطَمــــ ــا يُــ ــ ـــعَ  رَبـََّنـــ ـــْومِ  َمــــ ــاِحلِنيَ  اْلَقــــ ـــ ــ ــــدة : [﴾  الصَّ ــــيخ  ٨٤ – ٨٣املائـــ ــــول الشـــ )، ويقـــ

ــم ت : " هــ ـــذه اآل ــن هـ ثــــروا  ســــيد قطــــب رمحــــه هللا عــ ـــذين  ــق الـ ـــلبيا مــــن احلــ ــون موقفــــاً سـ ال يقفــ

ــق موقفـــًا  ــا يتخـــذون مـــن هـــذا احلـ ـــأثر ، إمنـ ــذا الت ـــه هـ ـــاً إب ـــه  جيابي ــان ب ــق واإلميـ ـــربهن قبـــوهلم هلـــذا احلـ ي

 ...  

ـــاىل أن إ ــــبحانه وتعــ ـــه سـ ــ ـــوه، مث يدعون ــــذي عرفــ ـــق الـ ــذا احلــ ــ ـ م  م إميـــــا ـــــر ـــون ل ــ ــم أوالً: يعلن ـــ

ـــه يف  ــ ــــة عليــ ــة القائمـــ ـــلك األمـــــ ـــلكهم يف ســــ ــ ــق، وأن يســ ـــــذا احلـــــ ـــاهدين هلــ ـــة الشــــ ـــمهم إىل قائمــــ يضــــ

ـــا  ا وبعملهـــــا وحبركتهــ ــا ــذه الشـــــهادة بلســـ ـــق، وتـــــؤدى هـــ ـــه احلــ نــ ـــدين  ـــيت تشـــــهد هلـــــذا الــ األرض الــ

  . )١(حياة البشر "  إلقرار هذا احلق يف

صروا رسوهلم  هذا هو دور الفئة املؤمنة املناصرة للحق الواجب عليها، واحلقيقة أن احلواريني 

به، ولكن تكاليف اإلميان  إسرائيلعيسى بن مرمي وثبتوا حوله يف وقت كفر الكثري فيه من بىن 

نه أو اهلبوط دون املستوى حلق توجب االستقامة على تبعاته، واملضي يف طريقه دون الرجوع ع

  الالئق مبناصرته أو طلب بدائل أخرى للتصديق به. 

م ومع  )٢ قصة (املائدة) ترمز إىل : العهد وامليثاق الذي أخذه احلواريون على أنفسهم مع ر

َها ﴿َوَنُكونَ قال تعاىل مام قومهم بعد نزول آية املائدة اخلارقة أرسوهلم يف أداء حق الشهادة   َعَليـْ

اإلميان برسوهلم ، واحلواريون أصًال يف أعناقهم عهد وميثاق ]١١٣املائدة : [الشَّاِهِديَن ﴾  ِمنَ 

ِّ  َحنُْن أَنَصارُ  اْحلََوارِيُّونَ  الكتاب الذي أنزل إليه ﴿َقالَ ونصرته وتصديق  ِّ  آَمنَّا ا  ََِّ  َواْشَهدْ  ِ

َنا الرَُّسولَ  َواتـَّبَـْعَنا َأنَزَلتْ  ِمبَا آَمنَّا رَبـََّنا ﴾٥٢﴿ ُمْسِلُمونَ  بـْ آل عمران : [َمَع الشَّاِهِديَن﴾  فَاْكتـُ

على نعمة هداية هللا هلم إىل هذا احلق،  الشكركما أن احلواريني عليهم واجب   ]٥٣ - ٥٢

يستشعرون عظمة تبعة العهد وامليثاق مع هللا، وخيشون من التقصري يف الوفاء به  واملؤمنون دوماً 
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﴿ فَِبَما  ألن نقض امليثاق مع هللا يستوجب اللعن والغضب اإلهلي دوماً  أو النكوص عنه

يثَاقـَُهمْ  نـَْقِضِهم   . ]١٣املائدة :[َقاِسَيًة﴾  قـُُلوبـَُهمْ  َوَجَعْلَنا َلعنَّاُهمْ  مِّ

ته وصدقها، يستوجب حسن أداء هذه الشهادة  وااللتزام بعهد هللا وميثاقه يف الشهادة 

سلوكًا وعمًال وجهادًا ، كما يستوجب إقامة أمانة إبالغها وعدم التلكؤ عنها، كما يستوجب يف 

ا وترك النواهي اليت  ليف تكا املؤمنون حبق ت عنها وإذا وىفاألساس إقامة الفرائض اليت جاءت 

ُّ  َأَخذَ  وكتابه لكفاهم هللا وأيدهم ﴿َوَلَقدْ  عهد اإلميان  ورسله  ِمنُهمُ  َوبـََعثْـَنا إسرائيلَبِين  ِميثَاقَ  ا

ُّ ِإّينِ  َوقَالَ  نَِقيًبا َعَشرَ  اثْـَينْ  ُتمُ  الصََّالةَ  َأَقْمُتمُ  َلِئنْ  َمَعُكمْ  ا يـْ  ُمتُوُهمْ َوَعزَّرْ  ِبُرُسِلي الزََّكاَة َوآَمنُتم َوآتـَ

َّ  َوَأقْـَرْضُتمُ    .  ]١٢املائدة : [قـَْرًضا َحَسًنا ﴾  ا

ت السورة أوضحت أن لديهم   كلوا منها ، فآ أما وإذا قد طلب احلواريون لسبب أن 

م وأقروه يف نفوسهم لفاضت عليهم أرزاق هللا وألكلوا من فوقهم ومن  كتاب هللا لو أقاموه يف حيا

حتت أرجلهم من فيض رزق هللا وبركته، وملا احتاجوا طلب نزول املائدة من السماء من نبيهم 

م ألكلوا من فوقهم ومن حتت ليأكل م أقاموا التوراة واإلجنيل وما أنزل اليهم من ر وا منها﴿ ولو أ

  . ]٦٦املائدة : [أرجلهم﴾ 

ته بعد نزوهلا، قال تعاىل ﴿َقالَ إىل : الوعيد الشديد من هللا مل ترمز )قصة (املائدة  )٣  ن يكفر 

 ُّ ً  ُأَعذِّبُهُ  َفِإّينِ  بـَْعُد ِمنُكمْ  رْ َيْكفُ  َفَمن َعَلْيُكمْ  ُمنَـّزُِهلَا ِإّينِ  ا بُهُ  الَّ  َعَذا نَ  َأَحًدا ُأَعذِّ ْلَعاَلِمَني ﴾ ا مِّ

ت هللا وتكذيبها بعد وضوحها عقوبة أليمة  ]١١٥املائدة : [ . لذلك فإن عقوبة الكفر 

 قادر ومضاعفة ، يقول تعاىل خمربًا عن املشركني ﴿وقالوا لو نزل عليه آية من ربه قل إن هللا

، أي يطلبون نزول آية خارقة  ]٣٧األنعام : [على أن ينزل آية ولكن أكثرهم ال يعلمون﴾ 

  . ]٩٠اإلسراء :[يَنُبوًعا ﴾  ِمَن اَألْرضِ  لََنا تـَْفُجرَ  َحىتَّ  َلكَ  نـُّْؤِمنَ  َلن كما قالوا ﴿َوَقاُلواْ 

خري ذلك ألنه لو فيقول هللا هلم أنه تعاىل قادر على ذلك ، ولكن    حكمته تعاىل تقتضى 

ألمم السابقة كما قال تعاىل ﴿َوَما لعقوبة كما فعل   َمنَـَعَنا أنزهلا وفق ما طلبوا مث مل يؤمنوا لعاجلهم 

تِ  نـُّْرِسلَ  َأن آلَ َا َكذَّبَ  َأن ِإالَّ  ِ َنا ِ يـْ َا َفَظَلُمواْ  ُمْبِصَرةً  النَّاَقةَ  َمثُودَ  اَألوَُّلوَن َوآتـَ ِت  نـُْرِسلُ  َوَما ِ آلَ ِ
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ت لعلهم يعتربون  ]٥٩اإلسراء : [َختْوِيًفا ﴾  ِإالَّ  . أي إن هللا تعاىل خيوف الناس مبا شاء من اآل

  ويرجعون. 

ت هللا البينات مهما يرى من الرباهني واحلجج القاطعة من هللا  وهكذا الذي يعرض عن آ

نْ  َْتِيِهم ﴿َوَما ْن  آيَةٍ  مِّ تِ مِّ َها َكانُواْ  ِإالَّ  َرِِّمْ  آَ ، هؤالء لن يتغري  ]٤ُمْعِرِضَني ﴾ (األنعام: َعنـْ

ت مادية خارقة ﴿َوِإذْ  ُهمْ  َعنكَ  إسرائيل َبِين  َكَفْفتُ  موقفهم سواء أكانت هذه البينات آ تـَ  ِإْذ ِجئـْ

ْلبَـيَِّناتِ  ُهمْ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  فـََقالَ  ِ ، أو سواء كانت هذه  ]١١٠املائدة : [ِسْحٌر مُِّبٌني﴾  ِإالَّ  َهـَذا ِإنْ  ِمنـْ

نفسهم لقالوا أيضًا إن هذا  شروا ذلك  البينات هي كتاب ينزل من السماء قد عاينوه ورأوا نزوله و

ً  َعَلْيكَ  نـَزَّْلَنا إال سحر مبني ﴿َوَلوْ  َْيِديِهْم َلَقالَ  فـََلَمُسوهُ  ِقْرطَاسٍ  ِيف  ِكَتا  ِإالَّ  َهـَذا ِإنْ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  ِ

  .  ]٧األنعام : [مُِّبٌني ﴾  ِسْحرٌ 

  ا بعد شدة وضوحها هو استحقاق العذاب ت هللا ويكذب  لذلك كان جزاء من جيحد 

ُهم َكِثريًا الشديد ﴿َولََيزِيَدنَّ  نـْ ً  رَّبِّكَ  ِمن أُنِزَل ِإلَْيكَ  مَّا مِّ اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن  َعَلى َْسَ  َفالَ  وَُكْفًرا ُطْغَيا

 . ]٦٨املائدة : [﴾ 

  وهاهم اليهود يسألون رسول هللا  من السماء ، كما نزلت التوراة على ً أن ينزل عليهم كتا

 َأن اْلِكَتابِ  موسى عليه السالم مكتوبة، قالوا ذلك على سبيل التعنت والعناد ﴿ َيْسأَُلَك َأْهلُ 

زِّلَ  ً  َعَلْيِهمْ  تـُنـَ َ  فـََقاُلواْ  َذِلكَ  ِمن َأْكبـَرَ  َسأَُلوْا ُموَسى فـََقدْ  السََّماء مِّنَ  ِكَتا ِّ  َأِر ُهُم  َجْهَرةً  ا فََأَخَذتـْ

 . ]١٥٣ِبظُْلِمِهْم ﴾ (النساء: الصَّاِعَقةُ 

م على يد نبيهم موسى عليه السالم  ت الباهرة واألدلة القاهرة اليت جاء أفال تكفيهم اآل

 قوا برسوله والكتاب الذي نزله إليه ؟! . ليؤمنوا  ويصد

  :وهكذا رمزت قصة (املائدة) إىل هذه الدالالت الرئيسية 

ً به وتصديقاً  ية خارقة ليزدادوا إميا أوًال : طلب الفئة املؤمنة من رسوهلا أن جييء إليهم 

تمبرسالته وشهودًا أمام قو  الساطعة واألدلة  هم على احلق الذي جاء به، على الرغم من وجود اآل

 واليت ال حتتاج إىل برهان آخر . على صدقه واحلق الذي جاء به كان ساطعاً ، الدامغة الكافية 
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ا ، يستوجب الوفاء بتكاليف اإلميان  نيًا: العهد وامليثاق الذي تلتزمه الفئة املؤمنة مع ر

ت والعمل على إقرارها وحسن تبليغها.  تباع هذه اآل   ت هللا والشهادة بصدقها وذلك 

ت البينات بعد وضوحها، وملن  آل لثًا: الوعيد الشديد والتحذير احلاسم ملن يكفر 

  ض عهد هللا وال يلتزم مبيثاقه الذي واثقة به . ينق

  واملعاين الرئيسية اليت تدل عليها هذه القصة، نقوم بعون هللا  ]املائدة[ومن خالل رمزية قصة

لنظر يف حماور  ذه القصة للوصول إىل وحدة السورة املوضوعية  سورةوتوفيقه  املائدة املرتبطة 

  وهدفها العام . 

  دةخريطة سورة املائ
ذن هللا حماور سورة املائدة    يف الروابط الثالثة التالية: بصفة عامة نعرض هنا 

  . لتقوى واالستقامة على منهج هللا  الرابط األول : التكرمي واملكانة 

 قرار منهج  وحتكيم شرعه .  هالرابط الثاىن : عهد هللا للفئة املؤمنة 

  .الرابط الثالث: الوعيد الشديد ملن ينقض عهد هللا ويكفر بصفات األلوهية 

  فإىل التفصيل .... 

لتقوى واالستقامة على منهج هللا .    الرابط األول : التكرمي واملكانة 

ِّ  اذُْكُروْا نِْعَمةَ  قـَْومِ  َ  ِلَقْوِمهِ  ُموَسى َقالَ  قال تعاىل ﴿َوِإذْ   َأنِبَياء ِفيُكمْ  َجَعلَ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  ا

ُكم َ ن َأَحًدا يـُْؤتِ  ملَْ  مَّا َوَجَعَلُكم مُُّلوًكا َوآ   . ]٢٠املائدة : [اْلَعاَلِمَني ﴾  مِّ

ونعمه عليهم حيث جعلهم أشرف الناس يف  الءه إسرائيل هللا عز وجل على بىن نتمي

م ﴿َوَلَقدِ  ُهمْ  زما ، وجعلهم ساللة األنبياء من ]٣٢الدخان : [َعَلى اْلَعاَلِمَني ﴾  ِعْلمٍ  َعَلى اْختَـْرَ

لدن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم السالم مجيعًا إىل ما بعدهم حىت ختموا بعيسى ابن مرمي 

م، شريطة االستقامة على  هم ما مل يؤت أحدًا من العاملني يف زما عليه السالم، وجعلهم ملوكًا وأ

ُّ ِإّينِ  وتعاىل ﴿َوقَالَ منهجه سبحانه  ُتمُ  الصََّالةَ  َأَقْمُتمُ  َلِئنْ  َمَعُكمْ  ا يـْ  ِبُرُسِلي الزََّكاَة َوآَمنُتم َوآتـَ

َّ  َوأَقْـَرْضُتمُ  َوَعزَّْرُمتُوُهمْ  َُكفَِّرنَّ  قـَْرًضا َحَسًنا ا  َحتِْتَها ِمن َجتِْري َوُألْدِخَلنَُّكْم َجنَّاتٍ  َسيَِّئاِتُكمْ  َعنُكمْ  ألَّ

َهارُ  يقول هللا تعاىل لبىن  ]١٢السَِّبيِل﴾(املائدة: َسَواء َضلَّ  فـََقدْ  ِمنُكمْ  بـَْعَد َذِلكَ  َكَفرَ  َفَمن األَنـْ
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﴿إين معكم﴾ أي : حبفظي وكالءيت ونصري، شريطة االستقامة على أوامري وطاعيت  إسرائيل

م على احلق ، و  م ومؤازر نفاقكم يف سبيلي وابتغاء مرضايت، ولكن بنو إوإميانكم برسلي، ونصر

ييده سبحانه وتعاىل هلم من غري قيد وال شرط ، أاعتقدوا  إسرائيل ن تكرمي هللا هلم مفتوح، وأن 

م ساللة األنبياء ، فظنوا   اْليَـُهودُ  م شعب هللا املختار إىل أبد اآلبدين، قال تعاىل ﴿َوَقاَلتِ ألكو

ِّ  بـَْناءأَ  َحنْنُ  َوالنََّصاَرى  ِلَمن َيَشاء يـَْغِفرُ  َخَلقَ  ممَِّّنْ  َبَشرٌ  َأنُتم َبلْ  ِبُذنُوِبُكم يـَُعذُِّبُكم ُقْل َفِلمَ  َوَأِحبَّاُؤهُ  ا

ِّ ُمْلكُ  َيَشاء َمن َويـَُعذِّبُ  نَـُهَما َواَألْرِض َوَما السََّماَواتِ  َوِ   . ]١٨املائدة : [اْلَمِصُري﴾  َوِإلَْيهِ  بـَيـْ

ً ى  ر تفسريه: "قالت اليهود والنصا يفيقول ابن كثري   -  وافرتاًءا حنن منتسبون إىل أنبياء هللا  كذ

م عناية، وهو حيبنا، فقال هللا تعاىل راًدا عليهم (ُقْل َفِلمَ   أيِبُذنُوِبُكم)  يـَُعذُِّبُكم وهم بنوه وله 

ر ج نهم على كفركم وكذبكم : لو كنتم ـ كما تدعون ـ أبناءه وأحباءه، فلم أعدت لكم 

  ) ١(وافرتائكم ؟! (بل أنتم بشر ممن خلق) 

  م أبناء هللا وأحباؤه، كانوا دعائهم أ يقول الشيخ سيد قطب ىف تفسريه: "اليهود والنصارى 

م لن يدخلوا النار  م! وإ م بذنو ًما  –إذا دخلوا  -يقولون تبًعا هلذا إن هللا لن يعذ إال أ

باده، حيايب فريقًا من ع –معدودات. ومعىن هذا أن عمل هللا ال جيري جمراه! وأنه سبحانه 

م عذاب املفسدين اآلخرين! فأي فساد ىف احلياة ميكن  فيدعهم يفسدون ىف األرض مث ال يعذ

   )٢(أن ينشأ عن مثل هذا التصور؟! 

  وهنا يظهر لنا القانون اإلهلي الذى ال حيايب أحد وهو: "الكرامة على قدر االستقامة، واملكانة

لعبد أو فئة أو مجاعة أو أمة من البشر ليس من هللا على قدر التقوى"، فتكرمي هللا عز وجل 

ً، فال معصومية ألحد وال قدسية لبشر دو  األنبياء واملرسلني، ومن يعتقد أنه سواء  نتكرميًا أبد

استقام على منهج هللا أو احنرف عنه سيظل له كرامة على هللا، فهذا تصور فاسد ىف التفكري 

  واالعتقاد. 

                                                             

 . ١/٥٧٧تصر تفسري ابن كثري خم )١(
 . ٣/٨٦٧ –ىف ظالل القرآن  )٢(
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   م، وزَين اإلميان  هللا ال حتايب أحًدا، سننإن ن أيقظهم من سبا فإذا اختار هللا قومًا وكرمهم 

م لينقذوا أنفسهم وأمتهم من خزي الدنيا وعذا اآلخرة، ولينصروه على عدوه  بىف قلو

م إن فعلوا ذلك واستقاموا، وأدوا هذه األمانة فإن  وعدوهم، وليحملوا رسالته إىل العاملني، فإ

ل هم واليته ننصر، وإن ختاذلوا وضيعوا األمانة، وخانوا الرسالة، رفع هللا عهللا يويف هلم وعده 

من قبل ملا  إسرائيلة، وقد سبق أن عاقب هللا بين مونصرته، فإن الكرامة على قدر االستقا

ظلموا بعد أن كرمهم وفضلهم على العاملني، إن الدخول ىف دائرة التأييد اإلهلي يستلزم شروطًا، 

م مبقدار الستمرار ىف او  الوجود فيها يتطلب الثبات على هذه الشروط، فكرامة العباد عند ر

   . استقامتهم وتقواهم

   ا، فبنو  إسرائيلومتضي بنا سورة (املائدة) من أوهلا إىل آخرها لتربز لنا هذا الرابط بني آ

ادعائهم الكاذب  الن بعد التأييد الحنرافهم عن منهج هللا معذاستحقوا اللعن بعد التكرمي، واخل

م سيظلوا شعب هللا املختار"!!   أ

  عن اجلهاد ىف سبيل هللا، وتقاعست عن اخلروج مع نبيها موسى عليه  إسرائيلفلما نكثت بنو

السالم إىل األرض املقدسة، فكان جزاؤهم هو التيه ىف األرض نكاًال من هللا عز وجل وال يظلم 

 اْلَقْومِ  َعَلى َْسَ  َفالَ  اَألْرضِ  ِيف  َسَنًة يَِتيُهونَ  َأْربَِعنيَ  َعَلْيِهمْ  ُحمَرََّمةٌ  فَِإنـََّها َقالَ  قال﴿ربك أحًدا 

  . ]٢٦املائدة: [ ﴾اْلَفاِسِقنيَ 

   م من فحسب أو صفو إسرائيلوهذا القانون اإلهلي البارز ىف سورة (املائدة) ال خيص بين

هذا القانون اإلهلي ليشمل الفئة  تد، بل مياحلواريني الذين آمنوا بين هللا عيسى عليه السالم

ت سورة املائدة أن  املؤمنني إذا ختلوا عن منهج املؤمنة ىف كل زمان ومكان، حيث توضح لنا آ

خرين  يت  هللا، فحينها لن يكونوا على شيء عند هللا، وسيصرفهم عن خدمته ونصرة دينه و

َأيـَُّها  َ ﴿، قال تعاىل يريدها هللا للعصبة املختارة لتمكني منهجه ىف األرض اليتحيققون الشروط 

ُّ  َِْيت  َفَسْوفَ  ِديِنهِ  َعن ِمنُكمْ  يـَْرَتدَّ  َمن آَمُنواْ  الَِّذينَ   َأِعزَّةٍ  اْلُمْؤِمِننيَ  َعَلى َأِذلَّةٍ  حيُِبـُُّهْم َوحيُِبُّونَهُ  ِبَقْومٍ  ا

ِّ  ِيف َسِبيلِ  ُدونَ ُجيَاهِ  اْلَكاِفرِينَ  َعَلى ِّ  َفْضلُ  َذِلكَ  آلِئمٍ  َلْوَمةَ  َخيَاُفونَ  َوالَ  ا ُّ  َمن يـُْؤتِيهِ  ا  َيَشاء َوا

  . ]٥٤املائدة: ( ﴾َعِليمٌ  َواِسعٌ 
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قرار منهجه وحتكيم شرعه:    الرابط الثاين: عهد هللا للفئة املؤمنة 

   ْلُعُقودِ  َأْوُفواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيـَُّها َ ﴿قال تعال سورة (املائدة) املؤمنني من  حثت، ]١املائدة:[ ﴾ِ

لعقود  ا على الوفاء  ا كاملة ووافية، و(العقود) مجع عقد، وهو كل ما يت: االأيأول آ ان 

مع غريه، وهو عام ىف هذه اآلية ليشمل كل عقد ال خيالف الشرع فيجب على  اإلنسانأبرمه 

، ومعرفة حقيقة ألوهيته سبحانه،  املؤمن الوفاء به، وأول هذه العقود هو عقد اإلميان 

ِّ  نِْعَمةَ  َواذُْكُرواْ ﴿ومقتضى العبودية أللوهيته، قال تعاىل  ِإذْ  ُكم ِبهِ َواثـَقَ  الَِّذي َوِميثَاَقهُ  َعَلْيُكمْ  ا

ْعَنا قـُْلُتمْ  َّ  َواتـَُّقواْ  َوَأَطْعَنا مسَِ َّ  ِإنَّ  ا ر هللا عز وجل كِ ذَّ نا يُ ه، و ]٧املائدة:( ﴾ِبَذاِت الصُُّدور َعِليمٌ  ا

عباده املؤمنني بنعمته عليهم ىف شرعه هلم هذا الدين العظيم الذى أكمله وأمته وارتضاه هلم 

ِيف  اْضُطرَّ  َفَمنِ  ِديًنا اإلسالم َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَمِيت  َوَأْمتَْمُت َعَلْيُكمْ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَـْومَ ﴿

رَ  َخمَْمَصةٍ  مثٍْ  ُمَتَجاِنفٍ  َغيـْ َّ  فَِإنَّ  إلِِّ   . ]٣املائدة: [ ﴾رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  ا

  نَ  َجاءُكم َقدْ ﴿لنعمة الكربى ىف إرسال رسوله الكرمي وكتابه احلكيم سبحانه وتعاىل ويذَّكرهم  مِّ

 ِّ ، وهذه النعم الضخمة استوجبت عهد من هللا عاهد ]١٥املائدة: [ ﴾وَِكَتاٌب مُِّبنيٌ  نُورٌ  ا

لتزم املؤمنون وقالوا اوتعاىل ومالئكته وكتبه ورسله، ف عباده املؤمنني على اإلميان به سبحانه

 ُكلٌّ  َواْلُمْؤِمُنونَ  رَّبِّهِ  ِمن أُنِزَل ِإلَْيهِ  ِمبَا الرَُّسولُ  آَمنَ ﴿كما جاء ىف أخر سورة البقرة   )ا وأطعنامسعن(

ِّ  آَمنَ  ْعَنا َوَأَطْعَنا َوقَاُلواْ  رُُّسِلهِ  مِّن َأَحدٍ  بـَْنيَ  نـَُفرِّقُ  الَ  وَُكُتِبِه َوُرُسِلهِ  َوَمآلِئَكِتهِ  ِ  ﴾مسَِ

لوفاء مبوجبات هذا العهد ]٢٨٥البقرة:[ م والتزامهم  ، وهذا يعين استجابة املؤمنون لر

ْعَنا قـُْلُتمْ  ِإذْ ﴿ومقتضياته    . ]٧املائدة: [ ﴾َوَأَطْعَنا مسَِ

  وأهم موجبات ومقتضيات عهد اإلميان  تعاىل هو إقامة هذا الدين وحتكيم هذا الشرع

ذا الكتاب واتباع هذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص ومناص ْحلَقِّ  َوَأنَزْلَنا ِإلَْيكَ ﴿رته والعمل  ِ  لَِّما ُمَصدِّقًا اْلِكَتاَب 

نـَُهم فَاْحُكم َوُمَهْيِمًنا َعَلْيهِ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  َيَدْيهِ  بـَْنيَ  ُّ  ِمبَا أَنَزلَ  بـَيـْ  ِمنَ  َجاءكَ  َأْهَواءُهْم َعمَّا تـَتَِّبعْ  َوالَ  ا

َهاًجا ِشْرَعةً  ِمنُكمْ  َجَعْلَنا ِلُكلٍّ  اْحلَقِّ    . ]٤٨املائدة: [ ﴾َوِمنـْ

   ة اولقد أخذ هللا سبحانه وتعاىل املواثيق على كٍل من اليهود والنصارى من قبُل بتحكيم التور

َّ ﴿واإلجنيل، قال تعاىل  َا َحيُْكمُ  َونُورٌ  ِفيَها ُهًدى التـَّْورَاةَ  َأنَزْلَنا ِإ لِلَِّذيَن  اْ َأْسَلُمو  الَِّذينَ  النَِّبيُّونَ  ِ
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نِيُّونَ  َهاُدواْ  َّ ِّ  ِمن اْسُتْحِفُظواْ  ِمبَا َواَألْحَبارُ  َوالرَّ ، ]٤٤املائدة: [ ﴾ُشَهَداء َعَلْيهِ  وََكانُواْ  ِكَتاِب ا

ُّ  َأنَزلَ  ِمبَا اِإلِجنيلِ  َوْلَيْحُكْم َأْهلُ ﴿قال تعاىل  ، مث قررت سورة املائدة أن ]٤٧املائدة: [ ﴾ِفيهِ  ا

ة واإلجنيل وما أنزل إليهم احىت يقيموا التور  يءالكتاب من اليهود والنصارى ليسوا على شأهل 

م، قال تعاىل   ُأنِزلَ  َواِإلِجنيَل َوَما التـَّْورَاةَ  ُتِقيُمواْ  َحىتََّ  َشْيءٍ  َعَلى َلْسُتمْ  َأْهَل اْلِكَتابِ  َ  ُقلْ ﴿من ر

  .]٦٨املائدة: [ ﴾رَّبُِّكم مِّن ِإلَْيُكم

  م، مقاوإقامة التور ضاها األول الدخول ىف دين هللا الذى جاء تة واإلجنيل وما أنزل إليهم من ر

 َأَقْمُتمُ  لَِئنْ ﴿به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فقد أخذ هللا عليهم امليثاق أن يؤمنوا بكل رسول ويعزروه وينصروه 

ُتمُ  الصََّالةَ  يـْ َرْضُتمُ  زَّْرُمتُوُهمْ َوعَ  ِبُرُسِلي الزََّكاَة َوآَمنُتم َوآتـَ َّ  َوَأقـْ   . ]١٢املائدة: [ ﴾قـَْرًضا َحَسًنا ا

  سخًا هلا، لذلك استحق أن مث أنزل هللا القرآن الكرمي وجعله مهيمًنا على الكتب السابقة و

يكون حتكيم هذا الكتاب ىف احلياة هو أوثق ميثاق أخذه هللا عز وجل على هذه األمة املسلمة، 

نـَُهم اْحُكم َأنِ وَ ﴿قال تعاىل  ُّ  ِمبَآ َأنَزلَ  بـَيـْ  َما َعن بـَْعضِ  يـَْفِتُنوكَ  َأن َواْحَذْرُهمْ  َأْهَواءُهمْ  تـَتَِّبعْ  َوالَ  ا

ُّ  َأنَزلَ    . ]٤٩املائدة: [ ﴾ِإلَْيكَ  ا

  . قرار منهجه وحتكيم شرعه ا    وكان لزامًا على الفئة املؤمنة ىف كل زمان أن تويف بعهدها مع ر

  الرابط الثالث: الوعيد الشديد لمن ينقض عهد هللا ويكفر بصفات األلوهية: 

جاءت سورة املائدة لتقرر أن هللا عز وجل هو اإلله املعبود وحده ال شريك له، حيث أكدت 

ت السورة كلها األلوهيةالسورة عل صفات  خر  من أول آية فيها ... مرورًا  حىت االنتهاء 

ا تقرر مجيعً    ا أن هناك: آ

  ٌع واحد .. ُمَشرِّ  ..... حاكٌم واحد .. إلٌه واحد

  معبوٌد واحد .. متصرٌف واحد .. مالٌك واحد .. 

َّ ﴿حاكٌم واحد    ]١املائدة: [ ﴾يُرِيدُ  َما َحيُْكمُ  ِإنَّ ا

  ]٧٣املائدة: [ ﴾َواِحدٌ  ِإلَـهٌ  ِإالَّ  ِمْن ِإلَـهٍ  َوَما﴿إلٌه واحد 

َوُحّرَِم َعَلْيُكْم َصْيُد البـَرِّ َما  َوِللسَّيَّارَةِ  َوَطَعاُمُه َمَتاعًا لَُّكمْ  ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد الَبْحرِ  ﴿ٌع واحد ُمَشرِّ 

ََّ الَِّذي ِإَلْيِه ُحتَْشُروَن  ُدْمُتْم ُحُرماً    ] .٩٦املائدة: [ ﴾َواتـَُّقوا ا
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َّ  اْعُبُدواْ  َأنِ ﴿معبوٌد واحد    ] .١١٧املائدة: [ ﴾َورَبَُّكمْ  َريبِّ  ا

﴾ اْحلَِكيمُ  اْلَعزِيزُ  َأنتَ  َفِإنَّكَ  َهلُمْ  تـَْغِفرْ  ِعَباُدَك َوِإن فَِإنـَُّهمْ  تـَُعذِّبْـُهمْ  إن﴿متصرٌف واحد 

  ].١١٨املائدة:[

ِّ ﴿مالٌك واحد    ]١٢٠املائدة:[ ﴾َقِدير َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َوُهوَ  ِفيِهنَّ  َوَما َواَألْرضِ  السََّماَواتِ  ُمْلكُ  ِ

حلاكمية والعبودية على  - وأوضحت السورة أن أخص هذه اخلصائص هو تفرد هللا عز وجل 

خلقه أمجعني، التفرد الذى جيرد العباد من حق احلاكمية والعبودية ألحد على أحد من 

  املخلوقني... 

لوهية مر، كما يعىن: املعبود املطاع، لذلك فاحلكم مبا أنزل هللا هفاإلله يعىن: احلاكم اآل و إقرار 

ا عمن عداه  " اإلسالمبحانه وتعاىل، وهذا هو معىن "سهللا، ونفي هلذه األلوهية وخصائصها وصفا

أي: االستسالم  واالنقياد ملنهجه وشرعه واإلذعان لسلطانه ونظامه، الذى وضعه ليسري كافة 

م.    شئون حيا

نهجه .. ال يعرتف بسلطانه .. ومن مث ال يعرتف ومن مل حيكم مبا أنزل هللا اإلله احلاكم وال ينقاد مل

ُّ  َأنَزلَ  َحيُْكم ِمبَا ملَّْ  َوَمن﴿وهيته ل ُّ  أنَزلَ  ِمبَا َحيُْكم َوَمن ملَّْ ﴿.. ﴾اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ  َفُأْولَـِئكَ  ا  َفُأْولَـِئكَ  ا

ُّ  ِمبَا َحيُْكم ملَّْ  َوَمن﴿.. ﴾الظَّاِلُمونَ  ُهمُ    . ﴾اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  َفُأْولَـِئكَ  َأنَزَل ا

لوهية هللا عز وجل هى احلكم بكتاب الذي أ -  راةزله: التو نلذلك فإن أهم مظاهر اإلقرار 

ِّ  ُحْكمُ  ِفيَها َوِعنَدُهُم التـَّْورَاةُ  ُحيَكُِّموَنكَ  وََكْيفَ ﴿واإلجنيل والقرآن   َذِلَك َوَما بـَْعدِ  ِمن يـَتَـَولَّْونَ  مثَُّ  ا

ْلُمْؤِمِننيَ  ُأْولَـِئكَ  ُّ  َأنَزلَ  ِمبَا اِإلِجنيلِ  َوْلَيْحُكْم َأْهلُ  ﴿، )٤٣املائدة: [ ﴾ِ َأنَزَل  ِمبَا َحيُْكم ملَّْ  َوَمن ِفيهِ  ا

 ُّ نَـُهم فَاْحُكم﴿، )٤٧املائدة:( ﴾اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  َفُأْولَـِئكَ  ا ُّ  َأنَزلَ  ِمبَا بـَيـْ  اءُهْم َعمَّاَأْهوَ  تـَتَِّبعْ  َوالَ  ا

  ). ٤٨(املائدة: )اْحلَقِّ  ِمنَ  َجاءكَ 

ُ)، (مَّا َأنَزلَ  تكرار كلمات: (َمايف سورة املائدة وهكذا جند  - ّ  ُأنِزلَ  رَّبَِّك)، (َوَما ِمن ِإلَْيكَ  ُأنِزلَ  ا

ما يزيد عن ثالثة عشر مرة، للتأكيد على أمهية  )رَِِّّمْ  مِّن ِإلَيِهم ُأنِزلَ  ، َ(َما)رَّبُِّكمْ  مِّن ِإلَْيُكم

لوهية هللا". ذا املعىن اخلطري أال وهو: "احلكااللتفات إىل ه   م مبا أنزل هللا هو إقرار 
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  أخذت  اليتكيف نقض كٌل من اليهود والنصارى العهود واملواثيق   )وقد عرضت سورة (املائدة

واإلجنيل، فاستحقوا اللعن والغضب اإلهلي قال تعاىل  التوراة يفعليهم للحكم مبا أنزل هللا 

يثَاقـَُهمْ  َفِبَما نـَْقِضِهم﴿ َّا  َحظا َوَنُسواْ  مََّواِضِعهِ  َعن اْلَكِلمَ  َقاِسَيًة ُحيَّرُِفونَ  قـُُلوبـَُهمْ  َوَجَعْلَنا َلعنَّاُهمْ  مِّ ممِّ

َزالُ  َوالَ  ِبهِ  ذُكُِّرواْ  نْـ  َخآئَِنةٍ  َعَلىَ  َتطَِّلعُ  تـَ ُهمُ  قَِليالً  ِإالَّ  ُهمْ مِّ نـْ  َوِمنَ ﴿تعاىل  وقال، ]١٣املائدة: [ ﴾مِّ

َّ  َقاُلواْ  الَِّذينَ  َ  َنَصاَرى ِإ َنا ِبهِ  ذُكُِّرواْ  ممَِّّا َحظا ِميثَاقـَُهْم فـََنُسواْ  َأَخْذ ُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاء َفَأْغَريـْ نـَ  بـَيـْ

  . ]١٤املائدة: [ ﴾اْلِقَياَمةِ  يـَْومِ  ِإَىل 

: تركوا العمل بكتاب هللا خمالفة لعهدهم وميثاقهم مع  أي ﴾ِبهِ  ذُكُِّرواْ  ممَِّّا َحظا َنُسواْ ﴿وقوله تعاىل 

م.    ر

   نقضت، مث تبعها عدم التحاكم إليه، وهم بذلك  اليتوترك العمل بكتاب هللا هو أول العرى

ا للبشر بعض خصائص عدة مظاهر ادعوا فيه يفا إحدى صفات األلوهية، فوقعوا و نقض

ً من دون  اختذوا) التشريع من دون هللا: حينما ١وصفات األلوهية ومنها:  م أر أحبارهم ورهبا

ً  َأْحَبارَُهْم َورُْهَبانـَُهمْ  اختََُّذواْ ﴿هم احلالل، قال تعاىل يلعهللا، حيلون هلم احلرام وحيرمون   ُدونِ  مِّن َأْرَ

 ِّ ْعُبُدواْ  ِإالَّ  ُأِمُرواْ  َوَما َمْرميََ اْبَن  َواْلَمِسيحَ  ا  ﴾ُيْشرُِكونَ  َعمَّا ُسْبَحانَهُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإلَـهَ  َواِحًدا الَّ  ِإلَـًها ِليـَ

  . ]٣١التوبة: [

ليه النصارى لعيسى بن مرمي عليه السالم: قال تعاىل ٢ َّ  ِإنَّ  َقاُلواْ  الَِّذينَ  َكَفرَ  َلَقدْ ﴿)  ُهَو  ا

َّ  إسرائيل َبِين  َ  اْلَمِسيحُ  َوقَالَ  َمْرميََ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  ِّ  ُيْشِركْ  َمن ِإنَّهُ  َورَبَُّكمْ  َريبِّ  اْعُبُدوْا ا  َحرَّمَ  فـََقدْ  ِ

 ُّ َّ  ِإنَّ  قَاُلواْ  الَِّذينَ  َكَفرَ  ﴾ لََّقدْ ٧٢َأنَصاٍر ﴿ ِمنْ  ِللظَّاِلِمنيَ  َوَما النَّارُ  َوَمْأَواهُ  َعَليِه اْجلَنَّةَ  ا ِلثُ  ا َ 

ُهواْ  َوِإن َواِحدٌ  ِإلَـهٌ  ِإالَّ  ِمْن ِإلَـهٍ  َوَما َثالَثَةٍ  ُهمْ  َكَفُرواْ  َلَيَمسَّنَّ الَِّذينَ  يـَُقوُلونَ  َعمَّا ملَّْ يَنتـَ  ﴾َألِيمٌ  َعَذابٌ  ِمنـْ

  . ]٧٣ -٧٢املائدة: [

   ًا كمن يشرك وكل من الصورتني نقض لصفة من صفات األلوهية، فمن يشرك  حاكم 

أللوهية سبحانه، وحتقيق  معبوًدا ... سواًء بسواء، كالمها نقض لعهد اإلميان  وإفراده 

  مقتضى العبودية أللوهيته، ذلك العهد الذى تنبثق منه وتقوم عليه سائر العهود. 
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  ما إىل األم ة املسلمة وسورة (املائدة) حني أفردت مساحة واسعة لكلتا الصورتني، لتتوجه 

م أبناء هللا وأحباؤه مهما فعلوا،  تقص عليها ما وقع فيه اليهود والنصارى .. الذين ظنوا أ

  واعتقدوا بزعمهم أن هلم مكانة خاصة عند هللا مهما احنرفوا واقرتفوا.. 

ولكن عدل هللا ال حيايب أحد، وال يظلم ربك أحًدا، فاستحق من نقض ميثاقه مع هللا وكفر بصفات 

ِّ  ِعندَ  َمُثوبَةً  َذِلكَ  مِّن ِبَشرٍّ  أُنـَبُِّئُكم ُقْل َهلْ ﴿ألوهيته العذاب واللعن والغضب اإلهلي، قال تعاىل   ا

ُّ  لََّعَنهُ  َمن هُ  َوَجَعلَ  َوَغِضَب َعَلْيهِ  ا ً  ُأْولَـِئكَ  الطَّاُغوتَ  َوَعَبدَ  اْلِقَرَدَة َواْخلََنازِيرَ  مُ ِمنـْ  َعن َوَأَضلُّ  َشرٌّ مََّكا

  .]٦٠املائدة: [ ﴾السَِّبيلِ  َسَواء

   حياة  يفه وحتكم شرعه ناألرض وتقيم سلطا يفتسعى إلقرار ألوهية هللا  اليتإن الفئة املؤمنة

أال تنقض ميثاقها مع هللا،  :الناس، هذه الفئة املؤمنة توجه هلا سورة (املائدة) حتذيًرا شديًدا

قضى العقد حني ساروا  كثى العهد و  يفطريٍق غري الطريق.. فصاروا  يففيصيبها ما أصاب 

حذروا أيها ... ومن يفعل ذلك فقد ارتد عن دينه، فاذيل القافلة .. ونزعت منهم قيادة البشرية

 َ  َفَسْوفَ  ِديِنهِ  َعن ِمنُكمْ  يـَْرَتدَّ  َمن آَمُنواْ  َأيـَُّها الَِّذينَ  املؤمنون أن ترتدوا عن دينكم، قال تعاىل (

ُّ  َِْيت    . ]٥٤املائدة: [حيُِبـُُّهْم َوحيُِبُّونَُه)  ِبَقْومٍ  ا

مت استنباطها من قصة املائدة بعد دراسة  واليت** وبعد عرض حماور سورة املائدة وروابطها الثالثة 

لنا بعون هللا وتوفيقه الوحدة املوضوعية لسورة املائدة وهى  فتربزموضوعات السورة وعناصرها، 

  وهللا أعلم: 

لوهية هللا"    "احلكم مبا أنزل هللا هو إقرار 

 كما يربز لنا اهلدف العام للسورة وهو وهللا أعلم: - 

ا  ن نقض"حتذير الفئة املؤمنة م    " . بتبديل شرعه وعدم حتكيم كتابهعهدها مع ر

  املنهج احلركي للقرآن:  يفلفتة وإشارة 
   (املائدة) قة السور األربع األوائل  يفكتاب هللا كأخر سورة مدنية   يفترتيبها  يفجاءت سورة

ا اليتاملدنية  ا خط  بدء  القرآن. وهى سور: (البقرة وآل عمران والنساء واملائدة)، ليتصل 

هذه الباقة، حيث جاءت سورة  يفبيانه للصراط املستقيم وأركانه  يفاملنهج احلركي للقرآن 
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ا لالهتداء إليه  حلق مع دعو لتعريف  االنقياد له، وجاءت سورة (آل عمران)  ومتام(البقرة) 

لدعوة إىل عدم هذا لى لدعوة للثبات ع احلق والصرب على األذى فيه، وجاءت سورة (النساء) 

االحنراف عن منهج احلق أو الفتنة بغريه من مناهج اجلاهلية، مث جاءت سورة (املائدة) بركن هام 

حياة  يفقراره إمن أركان اهلداية إىل صراط هللا املستقيم أال وهو: العمل مبقتضى هذا احلق و 

  الناس. 

   بذلك التصقت لبنة سورة (املائدة) جبوار لبنات سور (البقرة وآل عمران والنساء) ليتشكل و

  ن قوام بنيان مهمة األمة املسلمة كالتايل: 

   سورة (البقرة).  يفالتكليف مبهمة قيادة البشرية وبيان طريق إقامتها  

   سورة (آل عمران).  يفاملؤمنة وبيان تبعات تكليفها وطبيعة الطريق  الفئةإعداد  

   سورة (النساء).  يفوتقاليده ونظمه املطلوب إقراره  اإلسالمالتعرف على مالمح منهج  

  قرار منهجه وحتكيم كتاب ا   يفإقرارًا أللوهية هللا  هدعوة الفئة املؤمنة للوفاء بعدها مع ر

  سورة (املائدة) . يفاألرض 

  سورة املائدة:  يفخطاب الفئة املؤمنة 
    ت سورة املائدة نزلت متأخرة من القرآن، مث جاءت السورة كو ترتيبها النهائي   يفن معظم آ

ا السورة  يفكأخر سورة مدنية  قرر  اليتالباقة األوىل، أعطى سورة (املائدة) أمهية خاصة حيث أ

  هللا فيها، اكتمال الدين ومتام النعمة على هذه األمة املسلمة. 

 ا للمؤمنني  يت هذه األمهية اخلاصة صيغة: ( أيها الذين  يفمع توجيه سورة املائدة نداءا

ن النداءات نداءً ستة عشر  :النداءاتهذه ، ليبلغ عدد )آمنوا سورة  يفجاءت  اليت، جتاوزت 

من التشريعات، كل نداء من هذه النداءات به تشريع   –سور القرآن أطول للذين آمنوا البقرة 

ى من النواهي، أو توجيه من التوجيهات.    أو أمر من األوامر، أو 

   لفئة املؤمنة وبرتبيتها، واإلشارة لغًا  هللا وذلك  يفمما يدل على أن هذه السورة أفردت اهتماًما 

، ؤمنةاملعنق الفئة  يف ثقيلة: أن سورة املائدة تضع أمانة عظيمة وتبعة  هيوتعاىل أعلم  سبحانه
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قرار  ا وعدم النكوث عنه وذلك  وتعاىل وسلطانه على  سبحانههللا  ألوهيةاللتزام بعهدها مع ر

  خلقه بتحكيم كتابه الذى أنزله ... 

   (آل عمران) تولت إعداد الفئة املؤمنة على تبعات طريقها للثبات  اليتوهكذا ارتبطت سورة

وثق املواثيق ألزمت الفئة ا اليتعليه، بسورة (املائدة)  األرض،  يف يناملنهج الر إلقرارملؤمنة 

اْصِربُوْا  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيـَُّها َ ﴿قوله تعاىل  يفحيث ختمت سورة (آل عمران) بنداءها للذين آمنوا 

َّ  َواتـَُّقواْ  َورَاِبُطواْ  َوَصاِبُرواْ  ا ]٢٠٠آل عمران: [ ﴾َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ  ا ، لتبدأ سورة املائدة آ

ْلُعُقودِ  َأْوُفواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيـَُّها َ ﴿نداءها للذين آمنوا ب بينما أتت بينهما سورة  ]،١املائدة: [ ﴾ ِ

ا بنداءها للناس مجيعًا   َخَلَقُكم الَِّذي رَبَُّكمُ  اتـَُّقواْ  النَّاسُ  أَيـَُّها َ ﴿قوله تعاىل  يفالنساء لتبدأ آ

َها َوَخَلقَ  َواِحَدةٍ  نـَّْفسٍ  مِّن ُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمنـْ َّ  َواتـَُّقواْ  َوِنَساء َكِثريًا رَِجاالً  ِمنـْ  َتَساءُلوَن ِبهِ  الَِّذي ا

َّ  ِإنَّ  َواَألْرَحامَ  ا للناس مجيعاً سورة النساء ختمت مث ، ]١النساء: [ ﴾َرِقيًبا َعَلْيُكمْ  َكانَ  ا  نداءا

النساء: [ ﴾مُِّبيًنا نُورًا ِإلَْيُكمْ  َوَأنَزْلَنا رَّبُِّكمْ  مِّن بـُْرَهانٌ  َجاءُكم النَّاُس َقدْ  َأيـَُّها َ ﴿قوله تعاىل  يف

. انتهت لاللتزام الناس مجيًعامع دعوة  اإلسالمسورة النساء منهج حيث عرضت لنا  ]١٧٤

  حبمد هللا مقدمة سورة املائدة.  
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  التفصيلي لسورة املائدةالعرض 
ذن هللا العرض التفصيلي لسورة املائدة    املقاطع التالية: يف* سنتناول 

  نعمة اكتمال شرع هللا ومقتضى عهد األلوهية.١١: ١املقطع األول (من اآلية (  

   بعد التكرمي.  اخلذالن) نقض عهد هللا سبب ٤٠: ١٢املقطع الثاين (من اآلية  

   احلياة  يف) حتكيم شرع هللا وإقامته ٥٠: ٤١املقطع الثالث (من اآلية  

   حتذير الفئة املؤمنة من االرتداد عن دينها ومن مواالة ٨٦: ٥١املقطع الرابع (من اآلية (

  أعدائها. 

   ختام السورة واملوقف الرهيب بني يدي هللا. ١٢٠: ٨٧املقطع اخلامس (من اآلية (  

  رآن التالية: * مع عرض مقاصد الق

  َمْ كَ مقصد معرفة هللا عز وجل: تعرف على اسم هللا (احل .(  

  اآلخرة.  يفمقصد اإلعداد لليوم اآلخر: موقف احلساب  

  . مقصد تزكية النفس: عائق العمى والصمم  

  ) نعمة اكتمال شرع هللا ومقتضى عهد األلوهية:١١: ١المقطع األول (من اآلية 

  رة املائدة العناصر التالية: * ويشمل املقطع األول من سو 

لعقود وأساس هذه العقود والفرق بني العهد وامليثاق .  -أوالً    املقصود 

  والتحليل وحق التشريع.  التحرميعقود  -نًيا

  اكتمال الدين.  يفة الضخمة ملثًا: النع

لعقود.    رابًعا: الشكر والتقوى أهم معينات الوفاء 

  مقدمة املقطع األول: 

   ت هذا املقطع من سورة املائدة، حول العقود أخذها هللا عز وجل على هذه األمة  اليتترتبط آ

املسلمة، وبيان أساس هذه العقود، وقد ابتدأت السورة وركزت على عقود التحرمي والتحليل، مما 

لتحرمي عقود ا هياستلزم بيان معىن العقود، والفرق بني العهد وامليثاق، وملاذا كانت البداية 

كثًريا بنعم هللا عز وجل على املؤمنني، ومن أكرب هذه   التذكريهذا املقطع  يفوالتحليل، مث جاء 
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النعم على اإلطالق نعمة اكتمال هذا الدين ومتامه، كما حث هذا املقطع من السورة على تقوى 

االلتزام  يفىل هللا عز وجل للتأكيد على أمهية شكر نعم هللا عز وجل وأمهية تقواه سبحانه وتعا

ا.    لعهود والوفاء 

لعقود وأساس هذه العقود والفرق بني العهد وامليثاق    أوًال املقصود 

  َ ْلُعُقوِد ﴾  َأْوُفواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيـَُّها قال تعاىل ﴿   .   ]١املائدة : [ِ

  لعقود : " العهود ، وهي ما أحل هللا وما حرم ، وما فرض ، وما قال ابن عباس وجماهد يعىن 

  . )١(حد يف القرآن كله" ، ذكره ابن كثري يف تفسريه 

  مع غريه، وضد العقد احلل، تقول  اإلنسانوقال ابن عثيمني العقود : مجع عقد ، وهو ما أبرمه

البيع ، واإلجارة ، والرهن ، والوقف ،  :ع كثرية منها عقدت احلبل ، وحللت احلبل، وهي أنوا 

  . )٢( "والنكاح ، وغري ذلك

  وقال األلوسي يف ارتباط سورة (املائدة ) بـ (النساء) : أن سورة النساء اشتملت على عدة

 َّ ا  ُتؤدُّواْ  َأن َُْمرُُكمْ  عقود مثل: األنكحة والصداق واحللف ، وقال تعاىل يف سورة النساء ﴿ِإن َّ

تِ  ذه العقود .  ]٥٨النساء : [َأْهِلَها﴾  ِإَىل  اَألَماَ   ، فجاءت بداية سورة املائدة تدعو للوفاء 

ا وافية كاملة، من غري نق -    وال تغدروا وال تنكثوا.  صوقوله تعاىل (أوفوا) أي : أئتوا 

لعقود على الوجوب، بشرط أال يكون العقد حمرماً  -  لوفاء    . إذن األمر 

وقال الشيخ سيد قطب رمحه هللا: " افتتاح السورة على هذا النحو ، واملضي فيها على هذا  - 

ئح واملطاعم واملشارب واملناكح، ويف بيان الكثري من  النهج يف بيان احلالل واحلرام من الذ

األحكام الشرعية والتعبدية، ويف بيان حقيقة العقيدة الصحيحة، ويف بيان حقيقة العبودية 

حقيقة األلوهية، ويف بيان عالقات األمة املؤمنة بشىت األمم وامللل والنحل، كل هذا يعطى  و 

  كلمة " العقود" معىن أوسع من املعىن الذي يتبادر إىل الذهن ألول وهلة. " 

                                                             

 .  ٥٤٧/ ١خمتصر تفسري ابن كثري ،    ) ١(

 .  ٦التفسري الثمني البن عثيمني ، سورة املائدة ، ص   ) ٢(
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لعقود هو :" كل ضوابط احلياة اليت قررها هللا " ، ويف أوهلا عقد اإلميان  ويكشف عن أن املقصود 

معرفة حقيقة  ألوهيته سبحانه، ومقتضى العبودية أللوهيته  ... هذا العقد الذي تنبثق منه،  ، و 

  .)١( " وتقوم عليه سائر العقود ،  وسائر الضوابط يف احلياة

: " كلها عامة وعلى املؤمنني خاصة هوهللا عز وجل على البشرية   اإذن أساس العقود اليت أخذه - 

لوهيته وربوبيته" ، ومقتضى هذا االعرتاف من حتقيق العبودية  عقد اإلميان  واالعرتاف 

  الكاملة والطاعة املطلقة. 

  وهذا العقد أخذه هللا عز وجل على خلقه مجيعًا كما يلي :  - 

عقد أخذه هللا على آدم عليه السالم، وهو يسلمه مقاليد اخلالفة يف األرض ، وهذا نصه قال  .١

َها اْهِبُطواْ  تعاىل ﴿ قـُْلَنا يعاً  ِمنـْ  َوالَ  َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  َفالَ  َتِبَع ُهَدايَ  َفَمن ُهًدى مِّينِّ  َْتِيَـنَُّكم فَِإمَّا مجَِ

تَِنا وََكذَُّبواْ  َكَفرواْ  َوالَِّذينَ  ﴾٣٨﴿َحيَْزُنوَن  ُهمْ  َ البقرة [﴾ َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ  النَّارِ  َأْصَحابُ  ُأولَـِئكَ  ِ

 :٣٩:  ٣٨[  .  

  تباع هدى هللا الذي ينزله يف كتبه على يقول الشيخ سيد قطب: " إذن هي خالفة مشروطة 

رسله ، وإال فهي املخالفة لعقد اخلالفة، املخالفة اليت جتعل كل عمل خمالف ملا أنزل هللا وال 

ً أصليًا ، وحتتم على كل مؤمن  ، ي طال بطال ريد الوفاء بعقد هللا عليه أن يتحاكم إليه ، 

  . )٢(د هذا الباطل وال يعرتف به ، وال يقبل التعامل على أساسه ، وإال فما أوىف بعقد هللا" ير 

ئهم ، وهذا نصه : قال تعاىل ﴿وإذ ٢ ) عقد أخذه هللا مع ذرية آدم وهم ال يزالون يف ظهور آ

سهم ألست بربكم قالوا بلى أشهدهم على أنفك من بىن آدم من ظهورهم ذريتهم و أخذ رب

ؤ وكنا ذرية من  شهد أن تقولوا يوم القيامة إ كنا عن هذا غافلني أو تقولوا إمنا أشرك آ

، خيرب تعاىل أنه استخرج ذرية  ]١٧٣ -١٧٢بعدهم أفتهلكنا مبا فعل املبطلون ﴾ (األعراف:

                                                             

 .     ٨٣٦،  ٨٣٥/ ٣يف ظالل القرآن ـ  )١(

 نفس املصدر السابق.    ) ٢(
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م ومليكهم وأنه ال إله إال هو،  م ، وأشهدهم على أنفسهم أن : هللا ر بىن آدم كلهم من أصال

  .)١(فطرهم على ذلك وجبلهم عليه 

م بتوحيده معبودًا وحاكمًا مل يكونوا فإذا مل يفيء -  بعقد  أوفياء بنو آدم إىل قيام الساعة مع ر

  . الذرية األول. 

إلميان به وحده ال شريك له ، واتباع رسله ، إسرائيلىن ) عقد أخذه هللا عز وجل على ب٣  ،

والعمل بكتابه وأخذه بقوة ومهة وامتثال، ميثاق أخذه هللا عز وجل يوم أن رفع اجلبل على 

َ  ﴿َوِإذْ  رؤوسهم ليقروا مبا عوهدوا عليه فأقروا مث خالفوا، وهذا نصه: قال تعاىل  ِميثَاَقُكمْ  َأَخْذ

َناُكم ُخُذوْا َما الطُّورَ  فـَْوَقُكمُ  َورَفـَْعَنا ْعَنا َقاُلواْ  َواْمسَُعواْ  ِبُقوَّةٍ  آتـَيـْ َنا﴾ (البقرة :  مسَِ   .  ]٩٣َوَعَصيـْ

إلميان ٤ وحده ال شريك له ، وتوحيده ، ولكنهم به ) عقد أخذه هللا عز وجل على النصارى، 

َّ  قَاُلواْ  نَ الَِّذي ﴿َوِمنَ  نقضوه واحنرفوا عن توحيد هللا ، قال تعاىل َ  َنَصاَرى ِإ  ِميثَاقـَُهْم فـََنُسواْ  َأَخْذ

َنا ِبهِ  ذُكُِّرواْ  ممَِّّا َحظا نَـُهمُ  َفَأْغَريـْ   . ]١٤املائدة : [ اْلِقَياَمِة﴾  يـَْومِ  ِإَىل  اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاء بـَيـْ

إلميان به وحده ال شريك له، واتباع رسوله ٥  ) عقد أخذه هللا عز وجل على األمة املسلمة 

ِّ  نِْعَمةَ  ومناصرته ومؤازرته فأقرت األمة، وهذا نصه: قال تعاىل ﴿َواذُْكُرواْ   الَِّذي َوِميثَاَقهُ  َعَلْيُكمْ  ا

ْعَنا قـُْلُتمْ  ِإذْ  َواثـََقُكم ِبهِ  َّ  ُقواْ َواتـَّ  َوَأَطْعَنا مسَِ َّ  ِإنَّ  ا ، وهذا ]٧املائدة:[ ِبَذاِت الصُُّدوِر﴾  َعِليمٌ  ا

  أي الزمهم وأحكمهم به.  املسلمة ميثاق واثق هللا عز وجل به هذه األمة

  ولكن ما الفرق بني العهد وامليثاق؟  

  الفرق بني العهد وامليثاق: 

  .يت مبعىن: احلفظ واألمان والوفاء   العهد هو: الوصية ، يقال : عهد إيلَّ فالن أي : أوصاين، و

  امليثاق هو : العهد احملكم ، يقال: وثقت الشيء أي أحكمته، فالعهد أو العقد املؤكد بيمني أو

ة االتفاق تسمى صيغو الذي مت توثيقه لدى جهة رمسية وحبضور شهود وعليه اخلامت يعترب ميثاق ، 

  بني الطرفني حينئذ : " وثيقة" . 

                                                             

 .   ٢/٦٣خمتصر تفسري ابن كثري ـ  ) ١(
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والقرآن ُيسمى املرحلة األوىل يف االتفاق أو العقد املربم بني طرفني بـ " العهد " ، واملرحلة الثانية  - 

بعد توثيقه واحكامه إما بيمني أو بشهادة آخرين يسمى بـ " الوثيقة " قال تعاىل عن ميثاق إخوة 

ِّ  مِّنَ  َمْوثًِقا تـُْؤُتونِ  َحىتَّ  َمَعُكمْ  َلْن ُأْرِسَلهُ  السالم ﴿َقالَ يوسف مع أبيهم يعقوب عليه   بِهِ  لََتْأتـُنَِّين  ا

ُّ  َقالَ  َمْوثَِقُهمْ  آتـَْوهُ  فـََلمَّا ِبُكمْ  ُحيَاطَ  إال أن ، وهنا كان  ]٦٦يوسف : [ وَِكيٌل﴾  نـَُقولُ  َما َعَلى ا

 عهد إخوة يوسف مع أبيهم موثقًا ومؤكدًا بيمينهم وحلفهم له. 

لتزام كالسمع والطاعة وشهادة  -  حللف واليمني أو  إذن امليثاق هو : إحكام العهد بتوكيده إما 

َّ  مُ َجَعْلتُ  َوَقدْ  تـَوِْكيِدَها اَألْميَاَن بـَْعدَ  تَنُقُضواْ  هللا عز وجل على ذلك، يقول تعاىل ﴿َوالَ   َعَلْيُكمْ  ا

َّ  َكِفيالً   ، كفيًال أي : شاهدًا ورقيباً . ]٩١تـَْفَعُلوَن﴾ (النحل: َما يـَْعَلمُ  ِإنَّ ا

 َ  ِإلَْيُكمْ  َأْعَهدْ  وقد عاهد هللا عز وجل إىل عباده بعبادته وحده سبحانه وتعاىل، قال تعاىل ﴿َأملَْ  - 

[ مُّْسَتِقيم﴾ ِصَراطٌ  اْعُبُدوِين َهَذا َوَأنْ ﴾ ٦٠﴿ مُِّبنيٌ  َعُدوٌّ  َلُكمْ  ِإنَّهُ  الشَّْيطَانَ  الَّ تـَْعُبُدوا َأن آَدمَ  َبِين 

 .  ]٦١ – ٦٠يس : 

أما امليثاق الغليظ فهو أغلظ املواثيق وأمهها وأوثقها ، وذكر يف القرآن امليثاق الغليظ ثالث  - 

 مرات وهي: 

  َيثَاقًا  ِمنُكم َوَأَخْذنَ  بـَْعضٍ  ِإَىل  َضى بـَْعُضُكمْ َأفْ  َوَقدْ  َُْخُذونَهُ  ميثاق الزواج الغليظ ﴿وََكْيف مِّ

 . ]٢١النساء : [ َغِليًظا﴾ 

  ُوعصيانه أو التحايل على هللابعدم خمالفة أوامرا  إسرائيلذ على بىن خِ امليثاق الغليظ الذي أ 

َ  السَّْبتِ  ِيف  تـَْعُدواْ  الَ  َهلُمْ  ما حرم هللا عز وجل ﴿َوقـُْلَنا ُهم َوَأَخْذ يثَاقًا ِمنـْ [ َغِليظًا ﴾  مِّ

 .  ]١٥٤النساء : 

  امليثاق الغليظ الذي أخذه هللا عز وجل على األنبياء من أوىل العزم من الرسل بتبليغ دينه

َ  ورسالته ﴿َوِإذْ   َمْرميََ  اْبنِ  َوِعيَسى َوِإبـَْراِهيَم َوُموَسى نُّوحٍ  َوِمن َوِمنكَ  ِميثَاقـَُهمْ  النَِّبيِّنيَ  ِمنَ  َأَخْذ

 َ ُهم َوَأَخْذ يثَاقًا ِمنـْ  .  ]٧األحزاب : [ َغِليظًا﴾  مِّ
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  نياً : عقود التحرمي والتحليل وحق التشريع 

 ﴿ َعامِ  َلُكم ُأِحلَّتْ  ِ◌اْلُعُقودِ  َأْوُفوا آَمُنوا الَِّذينَ  َيـَُّها قال تعايل ِيَمُة األَنـْ َلى َما ِإالَّ  َ  َعَلْيُكمْ  يـُتـْ

رَ  َّ  ُحُرمٌ  َوأَنُتمْ  الصَّْيدِ  حمُِلِّي َغيـْ  شعائر حتُِلُّواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيـَُّها َ ﴾ ١﴿ ُيرِيدُ  َما َحيُْكمُ  ِإنَّ ا

ِّ َوالَ  ْيَت اْحلََرامَ  آمِّنيَ  َوال القالئد َوالَ  اْهلَْديَ  َوالَ  اْحلََرامَ  الشَّْهرَ  ا ُغونَ  اْلبـَ تـَ  رَِِّّمْ  مِّن َفْضالً  يـَبـْ

 ً  .  ]٢-١املائدة:[ َفاْصطَاُدوْا﴾ َحَلْلُتمْ  َوِإَذا َوِرْضَوا

ت األوىل فيها حقيقة : أن الذي ميلك حق التحليل والتحرمي هو هللا  -  أقرت سورة املائدة منذ اآل

وحده. وليس ذلك ألحد من البشر.. ال فرد وال طبقة وال أمة وال الناس أمجعني.. إال بسلطان 

ت من سورة املائدة بتقرير هذه احلقيقة من هللا  ووفق شريعة هللا، فقد جاءت أول مخس آ

﴿ ُأِحلَّ﴾ ، و﴿ُحِرَم ﴾: ثالثة عشر مرة، كقوله تعاىل :  كررت مادة كلميتتوترسيخها ، حيث 

، ﴿ُحرِمَّت عليكم﴾ ، ﴿يسئلونك ماذا أحل هلم﴾ ، ﴿الحتلوا﴾ ﴾غري حملى﴿ ، ﴾﴿ أحلت لكم

 ، ﴿قل أحل لكم ﴾ ، ﴿اليوم أحل لكم .... 

 -  َ ئح ويف األنواع ويف األماكن  ويف األوقات ﴿ ت التحرمي والتحليل يف الذ  وشهدت هذه اآل

ِّ َوالَ  شعائر حتُِلُّواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيـَُّها اْلبَـْيَت  آمِّنيَ  َوال القالئد َوالَ  اْهلَْديَ  َوالَ  اْحلََرامَ  الشَّْهرَ  ا

ين آمنوا يقتضيهم عقد اإلميان أن يتلقوا ذاْحلََراَم﴾ وهي عقود قائمة على عقد االميان ابتداء ، فال

التحرمي والتحليل من هللا وحده، وال يتلقوا يف هذا شيئا من غريه ، كل شيء يف احلياة ، ليس 

حيرم فيه، يف طعام وال يف نكاح، وال يف شراب، وال يف لباس، وال يف ألحد غري هللا أن حيل أو 

ة، وال يف أمكنة، وال يف عمل ، وال يف تعامل، وال يف ارتباط، وال يف وضع... نحركة ، وال يف أزم

إال أن يستمد سلطانه من هللا حسب شريعة هللا ، ﴿ إن هللا حيكم ما يريد﴾ : حيل وحده ما يشاء 

 وحيرم وحده ما يشاء ، وال راد ملا حيكم به. 

التحليل والتحرمي هو من شأن هللا  يقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا: " إن هذا الدين يقرر أن - 

ما أخص خصائص األلوهية ، والتحليل والتحرمي أي حة هو الشريعة وحده ، أل ، : احلظر واال

وهو الدين ، لذلك فالذي حيرم وحيلل هو صاحب الدين الذي يدين الناس. فإن كان الذي حيرم 



 -٦٦١ - 
 املائدةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن 

، وهم إذن يف دين هللا  ، وإن كان الذي حيرم أو حيلل أحدًا وحيلل هو هللا، فالناس إذن يدينون 

 غري هللا ، فالناس إذن يدينون هلذا األحد، وهم إذن يف دينه ال يف دين هللا. 

واملسألة على هذا الوضع هي مسألة األلوهية وخصائصها. وهي مسألة الدين ومفهومه، ومن مث 

مث أخذ بعده يف بيان احلالل نودي هذا النداء للمؤمنني يف مطلع هذا البيان مبوجب عقد اإلميان 

 .  )١(واحلرام"

ت  -  ياوقد اشتملت اآل ئح وكصيد على العموم  مة األنعام كاإلبل والبقر والغنم،  حالل  كذ

ت ،كلها حالل  : ما يلي مث استثىن حالة الصيد يف حالة اإلحرام للحج والعمرة، مث حرمت اآل

 . وعمرته م حىت ينتهي حجهرِ حمات على املُ شعائر احلج والعمرة واملقصود ما تتضمنه من حمر  )١

والشهر احلرام يعىن األشهر احلرم وهي رجب وذو القعدة، وذو احلجة واحملرم حيث حرم  )٢

 القتال فيها. 

 واهلدى وهو الذبيحة اليت يسوقها احلاج أو املعتمر.  )٣

ا أي  )٤  -عالمة  -  يضعون يف رقبتها قالدة:والقالئد وهي األنعام املقلدة اليت يقلدها أصحا

 .  على نذرها 

ً هلم يف بيته احلرام. )٥  والذين يقصدون البيت احلرام حجاجاً أو غري حجاج ، أما

والعلة وهللا أعلم يف هذه احلرمات اليت ترتبط بشعائر احلج والعمرة حيث جتتمع حرمات هللا 

ألمان ،  يف الشهر احلرام والبلد احلرام والبيت احلرام فهو إشارة إىل تعظيم حرمات هللا اليت خصها 

َوَمن   عز وجل ﴿َذِلكَ  ليتصل معىن احلل واحلرمة. مبفهومه الواسع بتعظيم حرمات هللا تعظيماً 

َِّ  ُحُرَماتِ  يـَُعظِّمْ  رٌ  فـَُهوَ  ا ت التحليل والتحرمي جيئ  ]٣٩رَبِِّه﴾ [احلج :  ِعندَ  لَّهُ  َخيـْ . مث يف ثنا آ

آخر ما نزل من القرآن الكرمي لتعلن كمال الرسالة ، ومتام النعمة يف إشارة أن احلالل واحلرام هو 

الشريعة ، وأن الدين ال يقتصر كما يف أذهان البعض على تصور واعتقاد أو شعائر وعبادات فقط 

حلالل واحلرام ، وال فرق ىن الذي  بني هذا وذاك فكله يف جمموعه فيه بل خيتص  يتكون املنهج الر

والذي عرضت مالحمه سورة النساء ودعت الناس للتحاكم إليه  ارتضاه هللا عز وجل لعباده املؤمنني

                                                             

 .     ٣/٨٣٧&  ٦١١/  ٢يف ظالل القرآن ـ  ) ١(
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ىن واخلروج عن هذا املنهج ، مث دعت سورة املائدة املؤمنني لتحكيمه يف األرض. يف جزئيه منه   الر

  كاخلروج عليه كله. 

  الثاً : النعمة الضخمة في اكتمال الدين ث

ْومَ  َواْخَشْونِ  َختَْشْوُهمْ  ِديِنُكْم َفالَ  ِمن َكَفُرواْ  الَِّذينَ  يَِئسَ  اْليَـْومَ  قال تعاىل ﴿  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليـَ

  . ]٣[املائدة:ِديًنا﴾  اإلسالم َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَمِيت  َوَأْمتَْمُت َعَلْيُكمْ  ِديَنُكمْ 

كمل أيقول ابن كثري يف تفسريه: " هذه أكرب نعم هللا عز وجل على هذه األمة املسلمة حيث 

تعاىل هلم دينهم فال حيتاجون إىل دين غريه، وال إىل نىب غري نبيهم، صلوات هللا وسالمه عليه، وهلذا 

إال ما حرمه، وال جعله هللا خامت األنبياء وبعثه ايل اإلنس واجلن، فال حالل إال ما أحله، وال حرام 

  .)١(دين إال ما شرعه " 

  ا إشارة إىل أن الرسول أدى األمانة  أعلنت هذه اآلية كمال الرسالة ، ومتام النعمة ، كما أ

م ينزل زلت هذه اآلية يف حجة الوداع ، فلوبلغ الرسالة حق األداء وحق البالغ ، حيث ن

ت  بعدها حالل وال حرام، مث وضعت هذه اآلية الشريفة يف هذا املوضع من سورة املائدة بني آ

دة  احلالل واحلرام، فما عادت بعدها جماالت لتحليل أو حترمي من دون شرع هللا الكامل فال ز

حلياته فإمنا  فيه أبدًا ، والتام فال نقصان فيه أبدًا، والذي رضيه هللا فمن ال يرتضيه منهاجاً 

  يرفض ما ارتضاه هللا للمؤمنني. 

  واحلقيقة أن هذه اآلية الشريفة تشتمل على نعم ضخمة هائلة تستوجب الوقوف عندها وهي: ـ  

س الذين كفروا من هذا الدين ، وقد كتب هللا له الكمال، وسجل له البقاء ، فقد يئس  )١ نعمة إ

ه ، ولكنهم قد يغلبوا أهله يف موقعة أو فرتة ، الذي كفر أن يبطلوه ، أو ينقصوه ، أو حيرفو 

ولكنهم ال يغلبون هذا الدين أبدًا، الذي حفظه هللا عز وجل، ومل خيلي األرض سبحانه من 

عصبة مؤمنة تعرف هذا الدين، وتفهمه فهمًا صحيحًا، وتناضل عنه حبق حىت تسلمه إىل من 

 يليها. 
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َِّ  ِعندَ  الدِّينَ  ِإنَّ ﴿ لذي جاء به كل األنبياء نعمة إكمال هذا الدين العظيم ، هذا الدين ا )٢  ا

ريعة خمتلفة يف األوامر وهو التوحيد ، ولكن كل رسول جاء قبل خامت النبيني بش ﴾ اإلسالم

َهاجًا﴾ ِشْرَعةً  ِمنُكمْ  َجَعْلَنا ِلُكلٍّ  والنواهي ﴿ ، حىت إذا أراد هللا أن خيتتم رساالته إىل َوِمنـْ

مت النبيني برسالة لإلنسان يف كل زمان ومكان إىل ااس كافة، رسوًال خالبشر، أرسل ايل الن

من مجيع أطرافها ويف كل  اإلنسانيوم القيامة ، وفصل يف هذه الرسالة شريعة تتناول حياة 

منذ تلك الرسالة إىل  اإلنسانجوانب نشاطها، واشتملت هذه الشريعة على كل ما حيتاجه 

حكام تفصيلية فيما ال يتطور وال يتغري بتغري  آخر الزمان مببادئ كلية فيما يتطور ويتغري و

 الزمان واملكان. 

نعمة إمتام فضل هللا ومنته على املؤمنني، يقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا عنها: " ال يدرك  )٣

، من مل يعرف حقيقة اجلاهلية ومن مل يذق حقيقة نعمة هللا يف هذا الدين، وال يقدرها قدرها

ا ، واجلاهلية يف كل زمان ويف كل مكان هي منهج احلياة الذي مل يشرعه هللا، فالذي  ويال

ا يف واقع احلياة.. هو الذي حيس  ا.. يف التصور واالعتقاد ، وويال عرف اجلاهلية وذاق ويال

 هذا الدين .  ويشعر ، ويعلم ويدرك ويتذوق حقيقة نعمة هللا يف

الذي يعرف ويعاىن ويالت الضالل والعمى، وويالت احلرية والضياع، وويالت الطغيان واهلوى، 

ا وأخالقها، هو الذي يعرف  وويالت التخبط واالضطراب يف كل أنظمة احلياة اجلاهلية مبعتقدا

ذا الدين" ، وحقيقة فضل هللا عليهم و اإلسالمويتذوق نعمة احلياة يف ظل االميان، مبنهج    .  )١(منته 

ذه األمة ، حىت  اإلسالمنعمة ارتضاء هللا  )٤ دينًا للذين آمنوا ، وما فيها من رعاية هللا وعنايته 

ليختار هلا دينها ويرتضيه.. وهو تعبري يشي حبب هللا هلذه األمة ورضاه عنها، مما يضع على 

لشيخ سيد قطب كالمه يف كيفية عاتق هذه األمة عبئًا ثقيًال يف شكر هذه النعمة، ويكمل ا

شكر هذه النعم العظيمة الضخمة اليت اشتملتها هذه اآلية الشريفة : " إن هذه اآلية لتلقي 

على عاتق هذه األمة عبئًا ثقيًال ، يكافئ هذه الرعاية اجلليلة.. استغفر هللا.. فما يكافئ هذه 

أجياهلا أن تقدمه ، وإمنا هو جهد  الرعاية اجلليلة من امللك اجلليل شيء متلك هذه األمة بكل
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الطاقة يف شكر النعمة، ومعرفة املنعم، وإمنا هو إدراك الواجب مث القيام مبا يستطاع منه، وطلب 

 املغفرة والتجاوز عن التقصري فيه. 

ن تدرك قيمة هذا االختيار ، مث أ دينًا هلذه األمة ،ليقتضي منها ابتداءً  اإلسالمإن ارتضاء هللا 

من وسع واقتدار .. وإال فما أنكد وما  الطاقةى االستقامة على هذا الدين جهد ما يف حترص عل

ا إذن جلرمية نكدة  أمحق من يهمل أو يرفض ما رضيه هللا له، ليختار لنفسه غري ما اختاره هللا ! وإ

جيًا أبدًا وقد رفض ما ارتضاه له هللا، واختذوا ألنفسهم مناهج  يف احلياة أال يرتك صاحبها ميضى 

ل أمرهم وهم  غري املنهج الذي ارتضاه هلم هللا.. فلن يرتكهم هللا أبدًا ولن ميهلهم أبدًا حىت يذوقوا و

  .)١(مستحقون "

وهنا انتهى كالم الشيخ سيد رمحه هللا ، لنطرح هذا التساؤل اهلام: أيرضى هللا لنا منهاجًا ، ونرضى 

  ما اختاره هللا لنا؟!غري ألنفسنا 

لقد مت عرض منهج اجلاهلية يف العصر احلديث الذي افتتنت به األمة املسلمة ، يف أثناء عرض 

وراءه وهلثت  فما لبثت األمة أن جرتسورة (النساء) ، ذلك املنهج الضال الذي مت تسويقه لألمة، 

، اعًا بذراعالروم الصليبيون ، فاتبعناهم شربًا بشرب وذر أعداؤها  خلفه، رغم أن الذي صدَّره هلا هم

  .  وتركنا املنهج الذي ارتضاه هللا لنا

إن مقتضى عهد األلوهية واإلميان  وتوحيده أن يرد هذا الباطل وال يعرتف به املؤمنون من  - 

ساسه ، وأن يناضلون يف سبيل رد األمة املسلمة إىل منهجها أاآلن، وال يقبلون التعامل على 

  وجل هلا...  األصيل الصايف الذي ارتضاه هللا عز

لفئة املؤمنة خاصة، واليت أقرت إن عهد األلوهية واإلميان  وتوحيده ميثاقًا غليظًا يف عنق ا - 

ن حق التحرمي والتحليل وفق شرع هللا فقط، الذي أكمله هللا عز وجل وأمته ، واعتبار ذلك 

  ة املؤمنني... من أخص خصائص األلوهية ومقتضى ميثاقها الذي واثق هللا عز وجل به عباد
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ا عز وجل على هذه األمة املسلمة  -  إن شكر هذه النعم العظيمة الضخمة اليت تفضل هللا 

هلا منهاجاً، ليستوجب منها  اإلسالمكمال هذا الدين ، وإمتام هذا الشرع ، وإرتضاء 

امت، والعمل على حتكيم هذا الشرع احلنيف ومناصرة هذا الرسول اخل ،االستقامة على منهج هللا

  وإقامة هذا الكتاب اخلالد . 

  رابعاً : الشكر والتقوى أهم معينات الوفاء بالعقود 

  ِْنْعَمةَ  قال تعاىل ﴿َواذُْكُروا  ِّ ْعَنا قـُْلُتمْ  ِإذْ  َواثـََقُكم ِبهِ  الَِّذي َوِميثَاَقهُ  َعَلْيُكمْ  ا َّ  َوَأَطْعَنا َواتـَُّقواْ  مسَِ  ا

َّ  ِإنَّ    .  ]٧املائدة : [ ِبَذاِت الصُُّدوِر﴾  َعِليمٌ  ا

لعقود ، مع بيان السورة خلطورة نقض هذه  -  مل تكتفي سورة( املائدة) حبث املؤمنني على الوفاء 

ذه العقود وهي :    العقود ، إمنا أرشدتنا سورة ( املائدة) ألهم املعينات الالزمة للوفاء 

 ذكر نعمة هللا عز وجل وشكرها .   -١

 خشيته . تقوى هللا و   -٢

لتذكري بنعمة هللا على املؤمنني، يف شرعه هلم هذا الدين العظيم ،  -  وقد بدأت اآلية السابقة 

حلث إوإرساله  ليهم هذا الرسول الكرمي ، وإنزاله إليهم هذا الكتاب احلكيم ، مث انتهت اآلية 

لضمائر والسرائر ومكنو   ت الصدور.. على تقوى هللا ومراقبته سبحانه وتعاىل، العليم 

أول خطاب  يفهذا وقد اجتمع األمرين: التذكري بنعمة هللا واحلث على تقواه يف آية واحدة  - 

َ  إسرائيللبىن   َوَأْوُفواْ  َعَلْيُكمْ  َأنـَْعْمتُ  الَِّيت  نِْعَمِيتَ  اذُْكُرواْ  إسرائيل َبِين  يف القرآن ، قال تعاىل﴿

يَ  ِبَعْهدُِكمْ  ِبَعْهِدي ُأوفِ  َّ   . ]٤٠البقرة :[ فَاْرَهُبوِن﴾  َوِإ

وقد تناول املقطع األول من سورة املائدة التذكري بنعم هللا عز وجل واحلث على تقواه يف أكثر  - 

  من موضع كالتايل :ـ 

 ذكر نعمة هللا عز وجل وشكرها  )١

قال تعاىل ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمىت﴾ ، ﴿اليوم أحل لكم  - 

يريد هللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم الطيبات..﴾ ، ﴿ ما 
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لعلكم تشكرون﴾ ، ﴿ واذكروا نعمة هللا عليكم وميثاقه...﴾ ، ﴿ أيها الذين آمنوا اذكروا 

  نعمت هللا عليكم اذ هم قوم ....﴾ .

ت يذكر املنان صاحب الفضل واإلحسان مبا رزق به عباده من الطي -  بات سواء ويف هذه اآل

ا اجلسد كاملطاعم من الطيبات احلالل ﴿يسئلونك ماذا أحل هلم  أكانت طيبات مادية ينعم 

مل مينع عن املسلمني  اإلسالمأن قل أحل لكم الطيبات...﴾، وهنا كلمة ﴿الطيبات﴾ تشري إىل 

 الطَّيَِّباتُ  َلُكمُ  ُأِحلَّ  طيباً، ومل حيرم عليهم إال اخلبائث ، ومن الطيبات النكاح احلالل ﴿اْليَـْومَ 

 اْلُمْؤِمَناتِ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ  هلَُّمْ  ِحلُّ  َوَطَعاُمُكمْ  ِحلٌّ لَُّكمْ  اْلِكَتابَ  ُأوُتواْ  الَِّذينَ  َوَطَعامُ 

ُتُموُهنَّ  ِإَذا قـَْبِلُكمْ  ِمن اْلِكَتابَ  ُأوُتواْ  الَِّذينَ  َواْلُمْحَصَناُت ِمنَ  رَ غَ  ُأُجوَرُهنَّ ُحمِْصِننيَ  آتـَيـْ  ُمَساِفِحنيَ  يـْ

ح ]٥املائدة : [َأْخَداٍن﴾  ُمتَِّخِذي َوالَ  الزواج من نساء أهل الكتاب بشرط  اإلسالم، حيث أ

م إىل    . اإلسالمالزواج من العفيفات احلرائر وبغرض دعو

 -  َ ا الروح كالطهارة والصالة ﴿ لطيبات املعنوية اليت تنعم  لتذكري  ت  تى اآل  الَِّذينَ  َأيـَُّها مث 

َوأَْيِدَيُكْم...﴾ والتيسري والسعة يف تشريع التيمم  فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكمْ  الصَّالةِ  ِإَىل  ُقْمُتمْ  ِإَذا آَمُنواْ 

  .   ]٦املائدة : [ طَيًِّبا ﴾  َصِعيًدا فـَتـََيمَُّمواْ  َماء َجتُِدواْ  يف حاالت فقدان املاء أو املرض ﴿فـََلمْ 

ت ملتاع الطعام والزواج مث ارتقاءها ملتاع الطهارة والصالة، لتصل إن التناسب بني عرض  -  اآل

لعبد املؤمن إىل واجبه يف شكر هذه النعم الظاهرة والباطنة وذلك بوفاءه بعهده مع ربه عز 

قامة هذا الدين الكامل وإقرار هذا الشرع  وجل والتفرغ ملهمته ودوره يف هذه احلياة وذلك 

 عز وجل على هذه األمة املسلمة ، حيث ينطلق العبد املؤمن من تطهر التام أكرب نعم هللا

لصالة ، إىل الوفاء بعهده وميثاقه ﴿َواذُْكُرواْ  لوضوء مث بتطهر روحه  ِّ  ِنْعَمةَ  جسده   َعَلْيُكمْ  ا

ْعَنا قـُْلُتمْ  ِإذْ  َواثـََقُكم ِبهِ  الَِّذي َوِميَثاَقهُ    .   ]٧املائدة : [ َوَأَطْعَنا﴾  مسَِ

مهية الزاد الروحي والصلة املباشرة بني العبد وربه يف عبادة  اإلسالمإن منهج  -  اهتم بشدة 

الصالة ، واملعينة على القيام مبهمته يف احلياة ، لذلك حرص على أدائها مهما كانت األعذار 

ت القرآن الربط بني مهمة املؤمن يف حياته،  وحىت لو فقد املاء، ( هكذا جاء يف الكثري من آ

  (املؤمنون) .  وبني أمهية إقامته للصالة كما جاء يف أواخر سورة (احلج) وأوائل سورة
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لعدل ، هذا العدل  -  ومن ميثاق األمة الذي واثق هللا به األمة املسلمة : القوامة على البشرية 

لقرابة أو املصلحة  أو اهلوى، قال الذي ال مييل ميزانه مع املودة والشنئان (البغض) ، وال يتأثر 

 َ ِّ ُشَهَداء قـَوَّاِمنيَ  ُكوُنواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيـَُّها تعاىل ﴿ ْلِقْسطِ  ِ  َعَلى َأالَّ  قـَْومٍ  َشَنآنُ  َجيْرَِمنَُّكمْ  َوالَ  ِ

  . ]٨املائدة : [ِللتـَّْقَوى﴾.  َأقـَْربُ  ُهوَ  اْعِدُلواْ  تـَْعِدُلواْ 

  ت نعمة أخرى على املؤمنني، وهي نعمة الطمأنينة والسكينة، حينما يستشعر مث تسكب اآل

 َ العتداء والبطش ﴿  الَِّذينَ  َأيـَُّها املؤمنون رعاية هللا وكلئه هلم، بكفه األيدي املبسوطة إليهم 

ِّ  اذُْكُرواْ  آَمُنواْ  [ َعنُكْم ﴾  َأْيِديـَُهمْ  َفَكفَّ َأْيِديـَُهْم  ِإلَْيُكمْ  يـَْبُسُطواْ  َأن قـَْومٌ  َهمَّ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  نِْعَمَت ا

  .  ]١١املائدة : 

  ،ذا الكم اهلائل من النعم العظيمة على هذه األمة إن تذكري هذا املقطع األول من السورة 

م، وأال يؤدون مهمتهم أفضل أداء، جاحدين  ليستحي معه املؤمنون أال يفوا مبيثاقهم مع ر

  بنعم هللا أو منكرين هلا. 

 تقوى هللا وخشيته  )٢

  ْقال تعاىل ﴿َواتـَُّقوا  َّ َّ  ِإنَّ  ا َّ  ، ﴿َواتـَُّقواْ ]٤املائدة : [ احلَِْساِب )  َسرِيعُ  ا َّ  ا  ِمبَا َخِبريٌ  ِإنَّ ا

َّ  ،﴿ َواتـَُّقواْ  ]٨املائدة:[تـَْعَمُلوَن﴾  ِّ  َوَعَلى ا   .  ]١١املائدة : [فـَْليَـتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن﴾  ا

  إن تقوى هللا عز وجل هي الوازع الداخلي الذي حيرك املؤمن لاللتزام بعهد مع ربه، حيث تعمل

تقوى هللا على يقظة ضمري العبد دومًا ، فيظل يف حالة مراقبة  عز وجل يف كل حركة 

وسكنه، ويف كل قول وعمل، ويف كل سر وعالنية، حىت يف خواطره وسريرته، وكلما كان العبد 

 عز وجل كلما وىف مبا عاهد عليه ربه، خشية من خمالفته لربه، ورهبة من عقاب مواله أتقى 

شديد العقاب.. سريع احلساب، إن من مثار امتالء قلب العبد املؤمن بتقوى هللا عز وجل : 

التزامه حبالله وحرامه خشية أن يتعدى على حدود ربه سبحانه وتعاىل اليت حدها، ومن مثار 

  .  ]٣املائدة : [ َواْخَشْوِن﴾  َختَْشْوُهمْ  م اخلوف من أعدائه ﴿َفالَ تقوى هللا عد

 ا متثل الرادع احلقيقي  إن تقوى هللا عز وجل وردت حنو تسعة عشر مرة يف سورة (املائدة)، أل

  للمؤمن من النكوث يف عهده مع ربه عز وجل. 
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  نقض عهد هللا سبب الخذالن بعد التكريم  )٤٠:  ١٢المقطع الثاني (من اآلية 

  ويشمل املقطع الثاين من سورة املائدة العناصر التالية : 

  مواثيق أهل الكتاب وأسباب اللعن بعد التكرمي .  :أوًال 

  بيعة العقبة الثانية .. منوذج بيعة إقامة الدين .  نيًا :

  القرآن حادي هذه األمة وقائدها األمني .  :لثًا 

  النكوث عن اجلهاد ودفع ضريبة الذل.  :ابعًا ر 

  عصمة الدماء وصيانة األعراض ومقاصد الشرع  :خامسًا 

  مقدمة املقطع الثاين 

م ، جاء املقطع  -  بعد ما حث املقطع األول من سورة املائدة املؤمنني على الوفاء بعهودهم مع ر

النموذج السليب يف نقض العهود واملواثيق مع هللا ، والذي متثل يف منوذج يقدم الثاين من السورة 

أهل الكتابني اليهود والنصارى ، لينتبه املؤمنون وحيذروا من الوقوع فيما وقعوا فيه أهل 

بعون هللا بعرض النموذج اإلجيايب يف وفاء األنصار ببيعتهم مع  هنا قمنا لذاالكتابني قبلهم ، 

وعلى إقامة هذا الدين العظيم يف األرض .. مث يعود  عليه وسلم على نصرته  النيب صلي هللا

ونكوثهم عن اجلهاد يف سبيل هللا مع رسوهلم موسى عليه  إسرائيلهذا املقطع للحديث عن بىن 

السالم، وختاذهلم عن نصرته وإقامة دين هللا ، مث خيتتم هذا املقطع من السورة ببيان أنه ال سبيل 

قامة شرع هللا عز وجل .    لعصمة الدماء وصيانة األعراض وحفظ األموال إال 

  د التكريم أوالً : مواثيق أهل الكتاب وأسباب اللعن بع

 ﴿ َأَخذَ  َوَلَقدْ قال تعاىل  ُّ ُّ  َوقَالَ  نَِقيًبا َعَشرَ  اثـَْينْ  ِمنُهمُ  َوبـََعثْـَنا إسرائيل َبِين  ِميثَاقَ  ا  لَِئنْ  َمَعُكمْ  ِإّينِ  ا

ُتمُ  الصََّالةَ  َأَقْمُتمُ  يـْ َرْضُتمُ  َوَعزَّْرُمتُوُهمْ  ِبُرُسِلي َوآَمنُتم الزََّكاةَ  َوآتـَ َّ  َوَأقـْ َُكفَِّرنَّ  َحَسًنا قـَْرًضا ا  َعنُكمْ  ألَّ

َهارُ  َحتِْتَها ِمن َجتِْري َجنَّاتٍ  َوُألْدِخلَنَُّكمْ  َسيَِّئاِتُكمْ   َسَواء َضلَّ  فـََقدْ  ِمنُكمْ  َذِلكَ  بـَْعدَ  َكَفرَ  َفَمن األَنـْ

  .  ]١٢املائدة : [ ﴾  السَِّبيلِ 

لوفاء بعهده وميثاقه، الذي أخذ  -  يقول ابن كثري يف تفسريه : " ملا أمر تعاىل عباده املؤمنني 

لعدل ، وذكرهم  عليهم على لسان عبده ورسوله دمحم  حلق والشهادة  لقيام  ، وأمرهم 



 -٦٦٩ - 
 املائدةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن 

نعمه عليهم الظاهرة والباطنة ، فيما هداهم له من احلق واهلدى، شرع يبني هلم كيف أخذ 

ود واملواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابني : اليهود والنصارى ، فلما نقضوا عهوده العه

م عن الوصول إىل  ً لقلو به وجنابه ، وحجا ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنًا منه هلم ، وطردا عن 

  .  )١(اهلدى ودين احلق﴾ 

م لإلميان  دعها على ، تدور مجيإسرائيللقد أخذ هللا عز وجل عهودًا ومواثيق على بىن  -  عو

م" . أخذ هللا عز وجل منهم ميثاقًا حني رفع جبل الطور فوق  وتوحيده، واإلميان برسله ونصر

لتمسك بكتابه والعمل به ﴿ َ  َوِإذْ رؤوسهم  َناُكم َما ُخُذواْ  الطُّورَ  فـَْوَقُكمُ  رَفـَْعَناوَ  ِميثَاَقُكمْ  َأَخْذ  آتـَيـْ

ةٍ  ْعَنا َقاُلواْ  َواْمسَُعواْ  ِبُقوَّ َنا مسَِ م ، مث أخذ هللا عز وجل ]٩٣البقرة:﴾ [ َوَعَصيـْ ، فخالفوا وحرفوا كتا

اللتزام حبقوق األيتام واملساكني، اإلمنهم ميثاقًا بعبادته وحده ال شريك و  حسان إىل الوالدين و

ن يقولوا للناس حسناً، وبعبادته سبحانه وتعاىل ﴿ َ  َوِإذْ و  ِإالَّ  تـَْعُبُدونَ  الَ  إسرائيل َبِين  ِميثَاقَ  َأَخْذ

 َّ ْلَواِلَدْينِ   ا ً  َوِ   الصََّالةَ  َوَأِقيُمواْ  ُحْسناً  ِللنَّاسِ  َوُقوُلواْ  َواْلَمَساِكنيِ  َواْليَـَتاَمى اْلُقْرَىب  َوِذي ِإْحَسا

ُتمْ  مثَُّ  الزََّكاةَ  َوآُتواْ  نُكمْ  َقِليالً  ِإالَّ  تـََولَّيـْ عْ  َوَأنُتم مِّ ، فتولوا عن ذلك كله،   ]٨٣البقرة : [﴾  ِرُضونَ مِّ

ا .    وأعرضوا قصدًا وعمدًا بكل أوامر هللا عز وجل اليت أمرهم 

تباع الرسول  حني تصلهم  اإلسالم، والدخول يف  وأخذ هللا عز وجل منهم عهدًا 

َ رسالته  يَ  ِبَعْهدُِكمْ  ُأوفِ  ِبَعْهِدي َوَأْوُفوا َعَلْيُكمْ  َأنـَْعْمتُ  الَِّيت  نِْعَمِيتَ  اذُْكُروا إسرائيل َبِين  ﴿  َّ  َوِإ

 َجاءُهمْ  َوَلمَّا﴿ وحاربوه وعاندوه وهم يعلمون صدق نبوته ]فكفروا به ٤٠﴾ [البقرة: َفاْرَهُبونِ 

ِّ  ِعندِ  مِّنْ  ِكَتابٌ  ْفِتُحونَ  قـَْبلُ  ِمن وََكانُواْ  َمَعُهمْ  لَِّما ُمَصدِّقٌ  ا  مَّا َجاءُهم فـََلمَّا َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َعَلى َيْستـَ

َّ  فـََلْعَنةُ  ِبهِ  َكَفُرواْ  َعَرُفواْ    .  ]٨٩البقرة : [ ﴾  اْلَكاِفرِينَ  َعَلى  ا

لكل هذه  إسرائيلنقض بنو ولقد أفردت سورة البقرة عرض هذه املواثيق والعهود ، وأظهرت  - 

ُهم َفرِيقٌ  نـََّبَذهُ  َعْهداً  َعاَهُدواْ  ُكلََّما َأوَ املواثيق والعهود ﴿ نـْ ﴾ (البقرة: يـُْؤِمُنونَ  الَ  َأْكثـَُرُهمْ  َبلْ  مِّ

 البساته، وأنه يضمن شرطًا وجزاءً ل يف طبيعة امليثاق ومصِّ ُتف )، مث جاءت سورة (املائدة]١٠٠

، فلم تعرض نص امليثاق ونتيجة خمالفتهم كما عرضت سورة البقرة، إمنا عرضت سورة املائدة 
                                                             

 .  ٥٧٤/ ١خمتصر تفسري ابن كثري ـ   ) ١(
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لتكرمي، شرط حدوث التكرمي املطلوب القيام به ، اجلزاء يف حالة تفصيالً مليثاق بنود ا : وعد 

  االلتزام ، العقوبة يف حالة املخالفة ... 

ة فيه أو كرامة شخصية منقطعة عن  وذلك كله يهدف إىل بيان أن عهد هللا وميثاقه ال حما

ا وشروطها .. إمنا هو عقد فيه الشرط ، وفيه اجلزاء، وفيه العقوبة من البداية ، قبل االتفاق  أسبا

قة ال عليه وتوثيقه ، وهذا شأن كل عهود هللا ومواثيقه مع مجيع خلقه على السواء بعدالة مطل

ة.    تعرف التمييز أو احملا

ثين عشر، األ إسرائيللذي أخذ مع نقباء بىن لقد تناولت سورة املائدة تفصيل بنود امليثاق ا

الذين ميثلون فروع بيت يعقوب عليه السالم  ، ميثاق مع النقباء املمثلني عمن وراءهم ، وقد 

مة املؤلفة منهم، فكلمة "أمة" تعىن مجاعة ارتضوه مجيعًا ، فصار ميثاقا مع كل فرد، وميثاقا مع األ

ت  من الناس، اجتمعوا يف زمان واحد أو مكان واحد على رابطة مشرتكة بينهم .. فما هي مكو

  هذا العقد الذي ارتضوه مجيعاً ؟ 

لتكرمي )١( ملعية  وعد  : " وقال هللا إىن معكم " بداية العقد ... وعد عظيم من هللا تعاىل .. 

لكفاية والضمان والتأييد، ومن كان هللا معه ، فال شيء إذن ضده ، ومهما يكن ضده من  أي 

  شيء فهو هباء ال وجود يف احلقيقة له وال أثر. 

 إقامتها لتكون صلة حقيقية بني العبودية .  امة الصالة: وليس جمرد أداءها ..:ـ إقالشرط )٢(

 تمع ، اعرتافًا بنعمة هللا يف رزقه . إ  يتاء الزكاة : أداء حق ا

 ميان برسل هللا: اتباع ونصرة دون تفرقة بني أحد من رسله، ومن مقتضى ذلك إقامة اإل

 منهج هللا يف األرض وحتقيقه يف حياة الناس ومحايته بعد حتقيقه . 

 نفاق يف سبيل هللا . اإل 

 :  اجلزاء )٣(

  . تكفري السيئات : جزاء ضخم رمحة من هللا وعفو منه سبحانه 

 ا  : حمض فضل من هللا وإحسان منه سبحانه .  رجنات جترى من حتتها األ
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اية العقد  وعيد شديد العقوبة )٤( : فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل" ... 

من خالف هذا امليثاق بعد بعقوبة أليمة .... بوضوح وحسم والعقد شريعة املتعاقدين ، ف

له من الضالل ، ألنه احنرف بعدما تبني  ةب، فال هدى له بعد ذلك ، وال أو  عقده وتوكيده

كد له اجلزاء...   له اهلدى ، وحتدد معه العقد ، ووضح له الطريق، و

حالة وكما بدأ العقد بوعد عظيم بتكرمي من هللا مبعيته وضمانه .... انتهى العقد بوعيد أليم يف 

  املخالفة واالحنراف عن احلق والضالل عن سبيل اهلدى.  

  بعد تسلمهم هذا العقد ؟  إسرائيلفماذا فعل بنو 

ويله وفق أهواءهم  م الذي أنزله هللا ... قاموا بتحريفه و نقضوا ميثاقهم مع هللا ... مل يعملوا بكتا

هذه هي أسباب اللعن بعد ! ... نسوا أوامر دينهم ... أمهلوا منهجهم ومل يستقيموا عليه... 

يثَاقـَُهمْ  نـَْقِضِهم َفِبَما ﴿ التكرمي  َوَنُسواْ  مََّواِضِعهِ  َعن اْلَكِلمَ  ُحيَّرُِفونَ  َقاِسَيةً  ُهمْ قـُُلوبَـ  َوَجَعْلَنا َلعنَّاُهمْ  مِّ

َزالُ  َوالَ  ِبهِ  ذُكُِّرواْ  ممَِّّا َحظا ُهمْ  َخآئَِنةٍ  َعَلىَ  َتطَِّلعُ  تـَ نـْ ُهمُ  َقِليالً  ِإالَّ  مِّ نـْ ، خائنة منهم  ]١٣املائدة : [  ﴾ مِّ

" يقول عنها الشيخ سيد قطب: " الفعلة اخلائنة والنية اخلائنة والكلمة اخلائنة والنظرة اخلائنة... 

جيملها النص حبذف املوصوف وإثبات الصفة ..... " خائنة" لتبقى اخليانة وحدها جمردة ، متأل اجلو 

جوهر موقفهم مع الرسول  ، وتلقى وحدها على القوم ... فهذا هو جوهر جبلتهم ، وهذا هو

  .)١(ملسو هيلع هللا ىلص ومع اجلماعة املسلمة " 

قضى العقود  -  كثى العهود، و إن هذه تذكرة للفئة املؤمنة يف كل جيل، حىت ال تنزلق مزالق 

لغرم...إن جزاء قيادة البشرية مبنهج  ... فاحلذر كل احلذر من نقض امليثاق مع هللا ... فالغنم 

املخالفة هللا إذا استقامت الفئة املؤمنة، وأوفت يف ميثاقها .. اجلزاء عظيم ... كما أن حالة 

  واالحنراف تستوجب عقاب شديد وذل وخذالن ... وال يظلم ربك أحدًا . 

ميثاقهم ، نقض النصارى ميثاقهم والذي كان أساسه : توحيد هللا ،  إسرائيلوكما نقض بنو  - 

لوا وحرفوا عقيدة التوحيد ايل التثليث ، فأخفوا األساس األول للدين وهو : التوحيد ، ضَ فَ 

 َقاُلواْ  الَِّذينَ  َوِمنَ األلوهية وهي : عبودية هللا على خلقه أمجعني وقال تعاىل ﴿واحنرفوا عن صفة 

                                                             

 .  ٨٥٩/ ٣رآن ـ يف ظالل الق ) ١(
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 َّ َ  َنَصاَرى ِإ نـَُهمُ  َفَأْغَريـَْنا ِبهِ  ذُكُِّرواْ  ممَِّّا َحظا فـََنُسواْ  ِميثَاقـَُهمْ  َأَخْذ  يـَْومِ  ِإَىل  َواْلبَـْغَضاء اْلَعَداَوةَ  بـَيـْ

ُهمُ  َوَسْوفَ  اْلِقَياَمةِ  بِّئـُ ُّ  يـُنـَ  .  ] ١٤املائدة : [ ﴾ َيْصنَـُعونَ  َكانُواْ  ِمبَا ا

 وهذه هي النماذج السلبية اليت نقضت عهودها ومواثيقها مع هللا عز وجل  

  نيًا : بيعة العقبة الثانية ... منوذج بيعة إقامة الدين 

ذن هللا منوذج تطبيق لعقد وميثاق َمثََّل : احللقة األوىل يف إقامة الدين ، وحتكيم   -  ونعرض هنا 

ا أاألوىل ، ونقدم يف هذا النموذج التطبيقي : بيعة صدق  اإلسالمكتاب هللا وقيام دولة  صحا

النموذج السليب يف نقض العهود عهدهم مع هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وأوفوا مبيثاقهم ، فيصري لدينا 

لعهود واملواثيق لنقتدى به ذو حذوه ولدينا النموذج اإلواملواثيق لنحذر من أن حن جيايب يف الوفاء 

  ونقتفي أثره. 

ا بيعة العقبة الثانية واليت عرفت  -  "بيعة احلرب" واليت سنذكر أوجه التناسب بينها وبني سورة بـإ

  املائدة بعد قليل ... 

  ؟ قال : نا  رسول هللا، عالم نبايعك: قلأنه قالإلمام أمحد عن جابر بن عبدهللا روى ا - 

 على السمع والطاعة يف النشاط والكسل .   -١

 وعلى النفقة يف العسر واليسر .   -٢

ملعروف والنهى عن املنكر .   -٣  وعلى األمر 

خذكم يف هللا لومة الئم .   -٤  وعلى أن تقوموا يف هللا ال 

صروىن إذا قدمت إليكم ، ومتنعوىن مما متنعونه منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم وعلى أن تن -٥

   )١(، ولكم : اجلنة . 

يعكم على أن متنعوىن مما  -  ويف رواية كعب بن مالك رضى هللا عنه : " قال رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص : " أ

حلق ،  متنعون منه نساءكم وأبناءكم" فأخذ الرباء بن معرور بيده ، مث قال : نعم والذي بعثك 

 ن وهللا أبناء احلرب، وأبناءنساء فبايعنا  رسول هللا فنحأي: زر مما مننع منه أُ لنمنعّنك 

، فقاطعه أبو اهليثم بن التيهان، فقال :  رسول هللا ، إن بيننا احللقة، ورثناها كابرًا عن كابر
                                                             

 ) .   ١٤٤٥٦رواه أمحد يف مسنده (  ) ١(
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وبني الرجال حباًال وإ قاطعوها ﴿ يعىن اليهود﴾ ، فهل عسيت إن حنن فعلنا ذلك مث أظهرك 

مث قال : " بل الدم الدم ، واهلدم   هللا أن ترجع إىل قومك وتدعنا؟ قال : فتبسم رسول هللا

  ".)١(ارب من حاربتم وأسامل من ساملتم اهلدم ، أ منكم وأنتم مىن ، أح

مث قال الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص : " أخرجوا إىلَّ منكم اثىن عشر نقيباً ليكونوا على قومهم مبا فيهم " فأخرجوا 

  منهم اثىن عشر نقيباً ، تسعة من اخلزرج ، وثالثة من األوس. 

  توثيق العقد وإقراره : 

قال ابن اسحاق : ملا اجتمعوا للبيعة ، قال العباس بن عبادة بن نضلة : هل تدرون عالم  - 

تبايعون هذا الرجل؟ قالوا نعم ، قال : إنكم تبايعونه على حرب األمحر واألسود من الناس، فإن  

كت أموالكم مصيبة ، وأشرافكم قتًال أسلمتموه فمن اآلن ، فهو وهللا  كنتم ترون أنكم إذا أ

كة األموال وقتل خ زى الدنيا واآلخرة ، وإن كنتم ترون أنكم وافون له مبا دعومتوه إليه على 

  األشراف فخذوه فهو وهللا خري الدنيا واآلخرة. 

رسول هللا إن حنن وفينا  لنا بذلك  خذه على مصيبة األموال وقتل األشراف . فما  فقالوا : فإ 

  : اجلنة " . بذلك ؟ قال  ملسو هيلع هللا ىلص 

 رة ، وهو من أصغرهم فقال : رويداً د بن زراعويف رواية جابر قال : فقمنا نبايعه فأخذ بيده أس - 

ن اخراجه اليوم مفارقة  وحنن نعلم أنه رسول هللا، وأ أهل يثرب ، إ مل نضرب أكباد اإلبل إال

على ذلك فخذوه العرب كافة ، وقتل خياركم ، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصربون 

لكم عن هللا ، فقالوا :   وأجركم على هللا ، وإما أنتم ختافون من أنفسكم خيفة ، فهو أعذر

  أسعد ، أمط عنا يدك ، فوهللا ال ندع هذه البيعة أبدًا وال نستقيلها أبدًا، قال ، فقمنا إليه... 

  " )٢(فبسط يده فبايعناه ، فأخذ علينا وشرط ، ويعطينا على ذلك اجلنة 

يقول الدكتور منري الغضبان عن هذا العقد وأمهيته : " كانت البنود اخلمسة للبيعة من الوضوح  - 

شيء، والبيعة على إقامة دولة  اإلسالموالقوة حبيث ال تقبل التمييع والرتاخي، فالبيعة على 
                                                             

 .    ٤٤٢/ ١السرية النبوية البن هشام  ) ١(

 ).   ١٩٩/ ١السرية النبوية الصحيحة (  ) ٢(
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شيء آخر، وإن الرجال الذين يعدون ليكونوا أفرادًا مغمورين يف عداد املسلمني شيء  اإلسالم

بسواعدهم وأرواحهم وأمواهلم ودمائهم شيء آخر،ويكفى  اإلسالموالذين يُعدون لتقوم دولة 

ا مضت يف التاريخ أن البيعة اخلالية من احلرب واجلهاد ومنها  بيعة العقبة األوىل كانت  أ

عبادة بن  هكذا الصحايبمساها (النساء" ، أما هذه البيعة " فبيعة احلرب"  تسمى "بيعة

... وهذا هو خط السري ، فلسنا أحب إىل هللا تعاىل من رسوله ، ولسنا أكرم على )١()الصامت

  هللا من صحابته. 

 فمن رضيه على هذا األساس فليتقدم وليبايع ، ومن مل يرض فهو شأنه، ولكن ال غش وال لبس وال

غموض ... ولقد كانت قيادات األنصار على مستوى املعركة ، ومل تدغدغ أحالم قواعدها أو 

  تغشهم بل أوقفت البيعة حىت أوضحت خطورة األمر، وأوضحت تبعاته وبينت مهالكه ومصاعبه..

وحنن اآلن يف مرحلة املواجهة السافرة مع العدو ، ومع قوى األرض... فقد جتاوز مرحلة الدخول 

اجلوار" املرحلة املكية " ، وحىت مرحلة احلماية لدعوة هللا، وذخريتنا هي قاعدتنا الصلبة.. الفئة يف 

جلنة مثنًا ملفارقة الناس كافة،  جلنة مثنًا حلرب األمحر واألسود من الناس، ترضى  املؤمنة اليت ترضى 

جلنة مثناً  ذه االلتزامات وترضى    وحيدًا هلا ... تستعد للوفاء 

ذه االلتزامات هو اجلنة ، وأما النصر فهبة إ ن الوعد الذي قطعه هللا تعاىل على نفسه ملن وىف 

تى يف املوعد الذي خيتارجل شأنه لدينه  نية    .)٢( "ر

  صحاب هذا العقد مبيثاقهم بعدما تسلموه ؟ أفهل وىف  - 

أعرف الصاليب: " هذه الطليعة هي أقوى طليعة من طالئع أنصار هللا، الذين كانوا  ييقول د. عل

لوفاء مبا عاهدوا هللا ورسوله عليه من  الناس بقدر مواثيقهم وعهودهم ، وكانوا أمسح الناس 

ا من األرواح والدماء واألموال، فهذه البيعة يف بواعثها هي بيعة  التضحية، مهما بلغت متطلبا

ا قوة تناضل قوى هائلة تقف متألبة عليها ، ومل يغب عن اإل حلق ونصرته، وهي يف مالبسا ميان 

                                                             

سناد صحيح لغريه .   ٢٢٧٠٠) ورقمه ( ٥/٣١٦مسند اإلمام امحد (   ) ١(  ( 

 )   .١٥٠:  ١٤٦املنهج احلركي للسرية النبوية ـ منري الغضبان ـ (  ) ٢(
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ا يف بكل ما ميلكون يف سبيل إعالء كلمة  وا ميادين احلرب والقتال، فقد مشر أنصار هللا قدرها، ووز

...   هللا على كل عال متكرب يف األرض، حىت يكون الدين كله 

ة لقد وىف الثالثة والسبعني الذين حضروا هذه العقد بعهدهم وميثاقهم: فقد حضر ويف احلقيق - 

قرابة نصفهم، يف  غزوة بدر منهم قرابة السبعني، وقد حضر املشاهد كلها مع رسول هللا 

  . )١( "وبعده  هم على عهد النيبثحني استشهد ثل

ََّ  َعاَهُدوا َما َصَدُقوا رَِجالٌ  اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ قال تعاىل ﴿ ُهم َعَلْيهِ  ا ُهم َحنَْبهُ  َقَضى مَّن َفِمنـْ  يَنَتِظرُ  مَّن َوِمنـْ

   ]٢٢األحزاب : [ ﴾ تـَْبِديًال  َبدَُّلوا َوَما

واآلن بعد عرض جوانب من بيعة العقبة الثانية، نذكر أوجه التناسب بني هذه البيعة وبني سورة 

  املائدة ؟ 

، وعلى تباعه وعلى نصرته ومؤازرتهاعلى  واألنصار إن بيعة العقبة الثانية بني رسول هللا  - 

ألرواح والدماء واألموال إلقامة دين هللا يف األرض ، وحتكيم شرعه يف احلياة، إن  التضحية 

لها هذه البيعة هي خري منوذج تدعو الوحدة املوضوعية لسورة املائدة املؤمنني يف كل جيل لتمثي

  .  وتطبيقها وااللتزام ببنودها والوفاء بشروطها .. فهذا النموذج القدوة يف صحابة رسول هللا 

أما احلواريون وهم أنصار عيسى عليه السالم وأتباعه فقد تعاهدوا على نصرته ومؤازرته كما  - 

وأن ينصروه، حينما أراد منهم رسوهلم أن مينعونه من الذين كفروا به  )رأينا يف سورة (آل عمران 

ُهُم اْلُكْفرَ  ِعيَسى َأَحسَّ  قال تعاىل ﴿فـََلمَّا ِّ  ِإَىل  َأنَصاِري َمنْ  َقالَ  ِمنـْ  َحنُْن أَنَصارُ  اْحلََوارِيُّونَ  َقالَ  ا

 ِّ ِّ  آَمنَّا ا َنا الرَُّسولَ  َواتـَّبَـْعَنا أَنَزَلتْ  ِمبَا آَمنَّا رَبـََّنا ُمْسِلُمونَ  ََِّ  َواْشَهدْ  ِ [ يَن﴾ َمَع الشَّاِهدِ  َفاْكتُـبـْ

شهدوا هللا عز وجل على هذا العهد ، رجعوا كما رأينا يف سورة ، وبعدما أ ]٥٣آل عمران : 

ية خارقة من عند هللا ليصدقوا رسالته  تيهم  (املائدة﴾ بعدها، يطلبون من رسوهلم أن 

  ويشهدوا أمام قومهم بذلك !! 

املؤمنة املناصرة لدين هللا ولرسوهلا ، بني االلتزام وحسن الوفاء ، وهذا فارق بني مستويني للفئة  - 

  وبني التلكؤ والرتاجع للوراء.. 
                                                             

 ).  ٣٠٤:  ٢٩٩السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث ـ (  ) ١(
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ت وبنود عقد البيعة الثانية، وبني م -  ت وبنود ميثاق ككما أن بعض أوجه التناسب بني مكو و

  من حيث :ـ  )الذي ورد يف سورة (املائدة إسرائيلبىن 

ت سورة املائدة يف امليثاق الذي أخذ من  :لعقدين من البداية وضوح شرط ا )١ فكما ذكرت آ

ُتمُ  الصََّالةَ  َأَقْمُتمُ  لَِئنْ ﴿ إسرائيلبىن  يـْ َرْضُتمُ   َوَعزَّْرُمتُوُهمْ  ِبُرُسِلي َوآَمنُتم الزََّكاةَ  َوآتـَ َّ  َوَأقـْ  قـَْرًضا ا

من البداية : عالم  ، سئل األنصار يف بيعة العقبة الثانية الرسول  ]١٢املائدة : [ ﴾  َحَسًنا

؟ ، مث أعاد السؤال بعض الصحابة رضوان هللا عليهم بوضوح عن   نبايعك  رسول هللا 

أبعاد وخطورة هذا امليثاق قبل توكيده ، تقديرا لعظم املسئولية اليت يتضمنها، حيث قام كل من 

م من األنصار  أبو اهليثم بن التيهان ، العباس بن عبادة بن نضلة وأسعد بن زرارة مبقاطعة إخوا

قبل إبرام العقد للتأكيد أن هذه الشروط تعىن مواجهة كل قوى األرض ومصادمة كل 

الطواغيت من األمحر واألسود ، واستنزاف األرواح واألموال ، واحلياة الشاقة اجلهيدة، وهذا 

بشرية مبنهج هللا إقرارًا أللوهية هللا يف األرض، وهذه هي طبيعة طريق من يتصدى لقيادة ال

هلزل ﴿ واضح أنه: حقيقة عظم مسئولية العهد مع هللا، فاألمر َِّ  َعْهدُ  وََكانَ جد خطري وليس   ا

 .  ]١٥األحزاب : [ ﴾  َمْسُؤوًال 

، وعلى النصرة واملؤازرة لرسول هللا ،  حول طاعة أوامر هللا ورسوله  :تشابه بنود العقدين  )٢

 وعلى بذل األموال والنفقة يف العسر واليسر . 

وال أية وعود يف العقدين بشيء يف احلياة الدنيا ، وهكذا تتعلق  :اجلزاء واحد وهو اجلنة وكفى  )٣

و  قلوب الفئة املؤمنة مبا هو عند هللا يف دار كرامته ، وليس يف مغنم أو عرض من الدنيا حىت ل

 كان الثمن هو نصر الدين وهالك الظاملني . 

وامليثاق معهم بصفتهم كفالء ومسئولني  :وجود اثىن عشر نقيبًا يف العقدين ميثلون من ورائهم  )٤

يف بيعة العقبة  عن قومهم ، لذلك وهللا سبحانه وتعاىل أعلم ما أبرمه األنصار مع رسول هللا 

 زمان .الثانية ، ملزم للفئة املؤمنة يف كل 
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  لفتة واشارة يف املنهج احلركي للقرآن 

هداف اخلطة اليت رمسها هذا املنهج ، وهي إنشاء أمة  بدأ خط املنهج احلركي للقرآن يف ترتيبه 

هللا وتنظيم جمتمع مسلم صاحل طاهر، وذلك يف السور األربع األول  كتابوإقامة دولة وحتكيم  

أللوهية  )ة: ( البقرة وآل عمران والنساء واملائد ، وذلك على أساس إفراد هللا عز وجل 

والربوبية، وتلقى منهج احلياة وشريعتها ونظامها منه وحده ال شريك له ... مث مضى املنهج 

ا اليت  ن تبعها املسلمون يف كل إاحلركي للقرآن يقدم لنا تفاصيل هذه اخلطة املرسومة ، وتعليما

ا ، حتققت النتائج    املرجوة ألهداف هذه اخلطة .... زمان والتزموا 

ومل يكتفى املنهج احلركي للقرآن يف عرضه خلطته واليت يدور هدفها الرئيسي واالمجايل حول : " 

يكتفى هذا املنهج بعرض أهداف هذه اخلطة يف بدايته ، مث عرض حىت يكون الدين كله  " ، مل 

، بل جاءت بعض السور تعطي فحسب عدهاالتعليمات والركائز املطلوبة لتحقيق هذه األهداف ب

  لنا الصورة املُثلى لنتائج هذه اخلطة. 

عرض التناسب بني السور  )فعلى سبيل املثال : تقدم بفضل هللا يف مقدمة سورة (النساء - 

على  )وبني سور :( احلج واملؤمنون والنور )الثالث األوىل : ( البقرة وآل عمران والنساء

الرتتيب ، حيث ذكر أن متام االستجابة ألوامر هللا شرط أساسي للنجاح يف املهمة اليت كلفت 

ذا املعىن سورة (البقرة ، مث ظهرت نتائج هذه االستجابة يف سورة (  )ا األمة املسلمة وجاء 

  .  )احلج

ا القيام مب )بينما تولت سورة (آل عمران  -  همة األمة ، مث جاءت إعداد الفئة املؤمنة املنوط 

بينما قامت سورة  )نتائج هذا االعداد يف صفات الفئة املؤمنة اليت عرضتها سورة (املؤمنون 

تمع املسلم من سفح اجلاهلية إىل القمة  اإلسالمبعرض مالمح منهج  )(النساء يف االرتقاء 

تمع املسلم الطاهر العفيف يف سورة    . )(النورالسامقة ، مث ظهرت مسات هذا ا

ا ورسوهلا ،  )أما سورة (املائدة -  واليت عرضت دعوة الفئة املؤمنة للوفاء بعهدها وميثاقها مع ر

لتظهر لنا صورة أولية  )بنصرة دينها واتباع رسوهلا وحتكيم شرعها ، مث جاءت سورة (األحزاب

م ... مث م ، واتباعها لرسوهلم وحتكيم شرع ر يف مرحلة متقدمة  لوفاء املؤمنني بعهدهم مع ر
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ثلى لوفاء املؤمنني بعهدهم مع لتعطي لنا الصور املُ  )من عرض املنهج احلركي جتئ سورة ( الفتح

ذن هللا بعض التناسب بني سورتى (األحزاب م ... وسنقوم  والروابط بينهما مع  )و(الفتح )ر

  عرض سورة األحزاب وهللا وىل ذلك وهو املوفق اليه . 

  )و(األحزاب )تى (املائدةالتناسب بني سور 

 ِإالَّ  الرَُّسولِ  َعَلى مَّاقال تعاىل يف سورة املائدة ﴿ :أداء الرسل ألمانة إبالغ رسالة هذا الدين  )١

ُّ  اْلَبَالغُ  َا َفاْعَلُمواْ ، ﴿ ]٩٩املائدة : [ ﴾  َتْكُتُمونَ  َوَما تـُْبُدونَ  َما يـَْعَلمُ  َوا  َرُسولَِنا َعَلى َأمنَّ

َ  َوِإذْ ، وجاء يف سورة األحزاب قوله تعاىل ﴿ ]٩٢املائدة : [ ﴾  اْلُمِبنيُ  اْلَبَالغُ   النَِّبيِّنيَ  ِمنَ  َأَخْذ

َ  َمْرميََ  اْبنِ  َوِعيَسى َوُموَسى َوِإبـَْراِهيمَ  نُّوحٍ  َوِمن َوِمنكَ  ِميثَاقـَُهمْ  ُهم َوَأَخْذ يثَاقًا ِمنـْ [ ﴾  َغِليًظا مِّ

م، وإقامة دينه وهذا العهد وامليث ]٧األحزاب :  بالغ رسالة ر اق الذي أخذ على الرسل 

 ملَّْ  َوِإن رَّبِّكَ  ِمن ِإلَْيكَ  أُنِزلَ  َما بـَلِّغْ  الرَُّسولُ  أَيـَُّها َ سبحانه وتعاىل ، أخذ عليهم بعد إرساهلم ﴿

قد  .. وقد أقرت آية اكتمال الدين أن رسولنا  ]٦٧املائدة : [ ﴾  ِرَسالََتهُ  بـَلَّْغتَ  َفَما تـَْفَعلْ 

ْومَ بلغ الرسالة وأدى األمانة ﴿  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَمِيت  َعَلْيُكمْ  َوَأْمتَْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليـَ

  .  ]٣املائدة : [ ﴾  ِديًنا اإلسالم

م يف إبالغ  )٢ م ومؤازر ُأِخذت  :رسالة هذا الدينوجوب اتباع الرسل عليهم السالم ونصر

ُّ  َوقَالَ العهود واملواثيق على ذلك ، قال تعاىل ﴿ ُتمُ  الصََّالةَ  َأَقْمُتمُ  لَِئنْ  َمَعُكمْ  ِإّينِ  ا يـْ  الزََّكاةَ  َوآتـَ

 ِيب  آِمُنواْ  َأنْ  اْحلََوارِيِّنيَ  ِإَىل  َأْوَحْيتُ  َوِإذْ ، و﴿ ]١٢املائدة : [ ﴾  َوَعزَّْرُمتُوُهمْ  ِبُرُسِلي َوآَمنُتم

َنـََّنا َواْشَهدْ  آَمنَّا َقاُلَواْ  َوِبَرُسوِيل  [ ، وقال تعاىل يف سورة  ]١١١املائدة : ﴾ [ ُمْسِلُمونَ  ِ

ً  ِلْلَكاِفرِينَ  َوَأَعدَّ  ِصْدِقِهمْ  َعن الصَّاِدِقنيَ  لَِيْسَألَ ﴿ )األحزاب قال  ]٨األحزاب : [ ﴾ َألِيًما َعَذا

 َوَلمَّاويف نصرة الرسل واتباعهم قال تعاىل ﴿ .)١("املؤدين عن الرسل ابن كثري " ليسئل املبلغني

َ  َما َهَذا َقاُلوا اْألَْحَزابَ  اْلُمْؤِمُنونَ  رََأى َُّ  َوَعَد َُّ  َوَصَدقَ  َوَرُسولُهُ  ا ً  ِإالَّ  زَاَدُهمْ  َوَما َوَرُسوُلهُ  ا  ِإميَا

  .  ]٢٢األحزاب : [ ﴾  َوَتْسِليًما

                                                             

   ٢٩/ ٣خمتصر تفسري ابن كثري ـ   ) ١(
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 آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيـَُّها َ قال تعاىل يف سورة املائدة ﴿ :فضل هللا على املؤمنني يف كفه أيدى أعداءهم  )٣

ِّ  نِْعَمتَ  اذُْكُرواْ  َّ  َواتـَُّقواْ  َعنُكمْ  َأْيِديـَُهمْ  َفَكفَّ  َأْيِديـَُهمْ  ِإلَْيُكمْ  يـَْبُسُطواْ  َأن قـَْومٌ  َهمَّ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  ا  ا

ِّ  َوَعَلى تَـوَكَّلِ  ا  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيـَُّها َ ، ويف سورة األحزاب ﴿ ]١١املائدة : [ ﴾  اْلُمْؤِمُنونَ  فـَْليـَ

َِّ  نِْعَمةَ  اذُْكُروا َُّ  وََكانَ  تـََرْوَها ملَّْ  َوُجُنوًدا ِرًحيا َعَلْيِهمْ  َفَأْرَسْلَنا ُجُنودٌ  َجاءْتُكمْ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  ا  ُلونَ تـَْعمَ  ِمبَا ا

  . ]٩األحزاب:[﴾  َبِصريًا

َّ  بعهده واتباعاً لرسوله: بة وفاءً كم إىل شرع هللا وكتاا وجوب التح  )٤  قال تعاىل يف سورة املائدة ﴿ِإ

َا َحيُْكمُ  َونُورٌ  ِفيَها ُهًدى التـَّْورَاةَ  َأنَزْلَنا  َأْهلُ  َوْلَيْحُكمْ ، ﴿]٤٤َأْسَلُموْا ﴾ (املائدة: الَِّذينَ  النَِّبيُّونَ  ِ

ُّ  َأنَزلَ  ِمبَا اِإلِجنيلِ  نـَُهم ﴿فَاْحُكم ]، ٤٧[املائدة :﴾ ِفيهِ  ا ُّ  َأنَزلَ  ِمبَا بـَيـْ  َأْهَواءُهْم َعمَّا تـَتَِّبعْ  َوالَ  ا

  .  ]٤٨املائدة : [ اْحلَقِّ ﴾  ِمنَ  َجاءكَ 

مث جتئ سورة (األحزاب ﴾ لتظهر لنا عن صدق املؤمنني يف عهدهم مع هللا عز وجل ووفاءهم  - 

م  ورسوله ، وحتاكمهم لشرع هللا وانقيادهم وتسليمهم له استجابة  ملا دعتهم ونتيجة بنصر

ِّ  نِْعَمةَ  يف قوله تعاىل ﴿َواذُْكُرواْ  )إليه سورة ( املائدة   قـُْلُتمْ  ِإذْ  َواثـََقُكم ِبهِ  الَِّذي َوِميثَاَقهُ  َعَلْيُكمْ  ا

ْعَنا َّ  َواتـَُّقواْ  َوَأَطْعَنا مسَِ َّ  ِإنَّ  ا    ]٧املائدة : [ ِبَذاِت الصُُّدوِر﴾  َعِليمٌ  ا

 ِمنَ فجاءت مؤشرات ونتائج الرتبية على هذا املنهج القرآىن يف قوله تعاىل يف سورة األحزاب ﴿

ََّ  َعاَهُدوا َما َصَدُقوا رَِجالٌ  اْلُمْؤِمِننيَ  ُهم َعَلْيهِ  ا ُهم َحنَْبهُ  مَّن َقَضى َفِمنـْ ْبِديًال  َبدَُّلوا َوَما يَنَتِظرُ  مَّن َوِمنـْ  تـَ

﴿٢٣ ﴾ َُّ  ِلُمْؤِمنٍ  َكانَ  ، وقوله تعاىل ﴿َوَما ]٢٤ـ  ٢٣: األحزاب[ِبِصْدِقِهْم﴾  الصَّاِدِقنيَ  لَِيْجِزَي ا

َُّ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  َوَال  ََّ  يـَْعصِ  َوَمن َأْمرِِهمْ  ِمنْ  اْخلِيَـَرةُ  َيُكوَن َهلُمُ  َأن َأْمًرا َوَرُسوُلهُ  ا  َضلَّ  فـََقدْ  َوَرُسوَلهُ  ا

  .  ]٣٦[ األحزاب : َضَالًال مُِّبيًنا﴾ 

  وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.  )و(األحزاب )هذه بعض أوجه التناسب بني سورتى (املائدة

  ي هذه األمة وقائدها األمني لثا: القرآن حاد

  ْنَ  َجاءُكم قال تعاىل ﴿َقد ِّ  مِّ ُّ  ِبهِ  يـَْهِدي﴾ ١٥﴿ وَِكَتاٌب مُِّبنيٌ  نُورٌ  ا  ِرْضَوانَُه ُسُبلَ  اتـََّبعَ  َمنِ  ا

نِ  َوُخيْرُِجُهم السََّالمِ   - ١٥:املائدة [ مُّْسَتِقيٍم ﴾  ِصَراطٍ  ِإَىل  َويـَْهِديِهمْ  ِِْذنِهِ  ِإَىل النُّورِ  الظُُّلَماتِ  مِّ

١٦ [  .  
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هلذه اآلية : " أخرب تعاىل عن القرآن العظيم الذى أنزله على نبيه  ه هلذهيقول ابن كثري يف تفسري  - 

نَ  َجاءُكم الكرمي فقال ﴿َقدْ  ِّ  مِّ ُّ  ِبهِ  يـَْهِدي﴾ ١٥﴿ وَِكَتاٌب مُِّبنيٌ  ُنورٌ  ا  ِرْضَوانَُه ُسُبلَ  َمِن اتـََّبعَ  ا

السََّالِم﴾ أي : يهدى إىل طرق النجاة والسالمة مناهج االستقامة ﴿ وخيرجهم من الظلمات 

ذنه ويهديهم إىل صراط مستقيم ﴾ أي : ينجيهم من املهالك ، ويوضح هلم أبني  إىل النور 

هم الضاللة ويرشدهم املسالك، فيصرف عنهم احملذور، وحيصل هلم أجنب األمور، وينفى عن

  . )١(ألقوم حالة "

يقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا عن حقيقة القرآن وطبيعة دوره ووظيفته: " هذا القرآن نور  - 

حقيقة جيدها املؤمن يف قلبه ، نور تشرق به كينونته فتشف وختف وترف ، ويشرق به كل شيء 

  أمامه فيتضح ويتكشف ويستقيم . 

  وعرامة الشهوة والنزوة ...  والدم ..ثقلة الطني يف كيانه .... وظلمة الرتاب ... وكثافة اللحم .

ولئك يشرق ويضيء ويتجلى ، حيث : ختف الثقلة ، وتشرق الظلمة ، وترق الكثافة ، كل أ

 وترف العرامة . 

  واللبس والغبش يف الرؤية ، والتأرجح والرتدد يف اخلطوة ، واحلرية والشرود يف االجتاه والطريق

ى .. يتضح اهلدف ويستقيم الطريق ك يشرق ويضي ويتجلالبهيم الذي ال معامل فيه ... كل أولئ

 . ﴾٢(ليه وتستقيم النفس على الطريق " إ

 هذه األمة إىل ة إن حقيقة القرآن أنه حادي هذه األمة وقائدها األمني ، فوظيفته هو هداي

 . ]٣٠﴾ (األحقاف:مُّْسَتِقيمٍ  َطرِيقٍ  َوِإَىل  اْحلَقِّ  ِإَىل  يـَْهِديصراط هللا املستقيم ﴿

  ، م مل يقرؤوا القرآن ، ولو قرؤه ما فقهوه إن حقيقة الذين يعيشون يف ظلمات وتية وحرية ، أ

 ولو استمعوا إليه ما فهموه ... 

 هلا ودليًال يف  اً هذا القرآن ال يزال يؤدي دوره ووظيفته ما دامت األمة املسلمة ، تنصبه قائد

 طريقها... 

                                                             

 .   ٥٧٦/ ١خمتصر تفسري ابن كثري ـ  ) ١(

 .   ٨٦١/ ٣يف ظالل القرآن ـ  ) ٢(
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  ا ستتحرك يف طريقها وهي هللا وتعمل به تَ اليت تتعلم كتاب إن الفئة املؤمنة غِلب وال تُغلب ، أل

ا ستخوض معركتها مع أعداءها وفق اإل رشادات تتلقى توجيهات القرآن وتقريراته... أل

نية اليت وضعها سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي.   الر

 حني جعلته  ،ن مهجوراً وهذه األمة املسلمة مل ينال منها أعداؤها إال حينما اختذت هذا القرآ

 تراتيل وترانيم وبركة وتعاويذ.....

  رابعًا : النكوث عن اجلهاد ودفع ضريبة الذل 

ِّ  اذُْكُروْا نِْعَمةَ  قـَْومِ  َ  لَِقْوِمهِ  ُموَسى َقالَ  قال تعاىل ﴿َوِإذْ   َوَجَعَلُكم  َأنِبَياء ِفيُكمْ  َجَعلَ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  ا

ُكم َ ن َأَحًدا يـُْؤتِ  ملَْ  مَّا مُُّلوًكا َوآ  َكَتبَ  الَِّيت  املَُقدََّسةَ  اْدُخُلوا اَألْرضَ  قـَْومِ  َ ﴾ ٢٠﴿ اْلَعاَلِمنيَ  مِّ

 ُّ رُِكْم فـََتنَقِلُبوا َعَلى تـَْرَتدُّوا َوالَ  َلُكمْ  ا َ   . ]٢١ – ٢٠املائدة : [ َخاِسرِيَن﴾  َأْد

، بعد طريق طويل من نقض إسرائيل بىنهذه هي احملطة األخرية لنىب هللا موسى عليه السالم مع  - 

حياة الذل  إسرائيلللعهود، وختلى عن املواثيق، وكفران بنعم هللا، طريق اعتاد فيه بنو 

م  واالستضعاف، نتيجة لسنوات الذل والقهر اليت عاشوها على يد فرعون مصر، فأبت فطر

ة واخلالص، حىت بعد خروجهم من مصر بعد هالك هللا لفرعون وجنده، وتفجرت هلم حياة العز 

من الصخر ينابيع ، وأنزل عليهم املن والسلوى طعاما سائغاً، فإذا هم يشتهون ما اعتادوا عليه 

لنسبة هلم ـ فيطلبون أكل بقلها وقثا ها وفومها وعدسها ئمن أطعمة مصر ـ أرض الذل 

  وبصلها، وال يصربون عما ألقوا من طعام وحياة يف سبيل العزة واخلالص.... 

نية الضخمة اليت يستحي  -  لتذكري بنعم هللا عليهم ، تلك النعم الر وتبدأ هذه احملطة األخرية 

م ساللة أمعها العبد  من يعقوب  نبياء، فلم تنقطع فيهم النبوةأن ينتكس عن أوامر هللا، نعمة أ

  بن مرمي عليهم السالم أمجعني. اأبيهم حىت ختموا بعيسى 

ن والقبط وسائر  -  م من اليو صناف أنعمة أن جعلهم هللا ملوكاً، ونعمة تفضيلهم على عاملي زما

َنا َبِين  بىن آدم ، قال تعاىل ﴿َوَلَقدْ  ةَ  َواْحلُْكمَ  اْلِكَتابَ  إسرائيل آتـَيـْ الطَّيَِّباِت  مِّنَ  َوَرَزقْـَناُهم َوالنـُّبـُوَّ

  .]١٦اجلاثية : [ اْلَعاَلِمَني ﴾  َعَلى َوَفضَّْلَناُهمْ 
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وبعد تذكري نىب هللا موسى بنعم هللا عليهم ، قام حيثهم على الوفاء بعهد هللا عز وجل يف دخول  - 

األرض املقدسة اليت كتبها هللا هلم بعهد منه سبحانه وتعاىل، تلك األرض املقدسة اليت كانت 

م  ملا ارحتل هو وبنوه وأهله إىل ،عليه السالم إسرائيليهم يف زمان أبيهم يد بالد مصر أ

، مث مل يزالوا مبصر حىت خرجوا مع موسى عليه السالم منها يف طريقهم إىل يوسف عليه السالم

  بيت املقدس.... 

لدخول إىل األرض املقدسة، وقتال أعدائهم من العمالقة اجلبارين الذين  -  فأمرهم نبيهم 

جلهاد يف سبيل هللا  لنصرة والظفر عليهم ، أمرهم  استحوذوا عليها ومتلكوها وبشرهم نبيهم 

يف القرآن،  اإلسالميف التوراة، وفرضت على أمة  إسرائيل تلك الُسنة اليت فرضت على بىن 

يف كل عصر وحني ، منذ موسى عليه  ،ُسنَّة التدافع هي السبيل للخالص من اجلبارين فصارت

  السالم إىل يوم يقوم الناس لرب العاملني. 

  ِكهم طالوت ، وجاءت هنا يف سورة إسرائيل مع ملوقد جاءت يف سورة البقرة قصة جهاد بىن

مع نبيهم موسى عليه السالم ، فما التناسب يف  إسرائيل عن اجلهاداملائدة قصة نكوث بىن 

  ذلك ؟

 إسرائيلمع طالوت يف سورة البقرة ، انتهى بقتل داود جلالوت وإقامة دولة  إسرائيلجهاد بنو  - 

قرار سنة التدافع إلقامة احلق ودفع الفساد ، فأعطت  ت فيها  الكربى، كما انتهت اآل

ت بذلك منوذج بيان احلق يف طريقة إق رار منهج هللا يف األرض، وهو ما يتناسب مع اآل

ا )موضوع سورة (البقرة   هتداء إليه .. لال يف عرضها للحق ودعو

ا، وعدم  إسرائيلبينما جاء نكوث بىن  -  بتكاليف اجلهاد يف سبيله  همئوفاعن عهدها مع ر

ملوضوع سورة سبحانه وتعاىل لدخول األرض املقدسة اليت وعدهم هللا عز وجل بدخوهلا، مناسباً 

ا، وحتذير الفئة املؤمنة من انتكاسها عن طريق  )(املائدة يف حثها لألمة للوفاء بعهودها مع ر

  . )اجلهاد إلقرار منهج هللا يف األرض الذي تبني يف سورة (البقرة
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م للجهاد لدخول األرض  إسرائيلونعود إىل ما قاله بنو  -  لنبيهم عليه السالم ردًا على دعو

َّ  قـَْوًما ِفيَها ِإنَّ  ُموَسى َ  املقدسة: ﴿َقاُلوا َها َخيُْرُجواْ  َحىتََّ  نَّْدُخَلَها َلن َجبَّارِيَن َوِإ  َخيُْرُجواْ  َفِإن ِمنـْ

 َّ َها َفِإ   . ]٢٢املائدة : [ َداِخُلوَن﴾  ِمنـْ

!! اجلنب  إسرائيل.. هم بنو  إسرائيلمحه هللا عن هذا الرد: " بنوا يقول الشيخ سيد قطب ر 

م أصحاب هذه األرض، ورغم  والتمحل والنكوص على األعقاب ونقض امليثاق ... وعدهم هللا 

ذلك يريدون نصرًا رخيصًا ، ال مثن له ، وال جهد فيه، نصرًا مرحيًا يتنزل عليهم تنزل املن والسلوى! 

   )١( " لنصر ليست هكذا كما تريدها اليهود ! وهي فارغة القلوب من اإلميان !ولكن تكاليف ا

 رَُجَالنِ  وهنا تربز قيمة اإلميان  واالمتنان لنعمه وأثر اخلوف منه وتقواه ، قال تعاىل ﴿َقالَ  - 

ُّ  َخيَاُفوَن أَنـَْعمَ  الَِّذينَ  ِمنَ  ِّ  َوَعَلى َغاِلُبونَ  َدَخْلُتُموُه َفِإنَُّكمْ  َفِإَذا اْلَبابَ  َعَلْيِهمُ  اْدُخُلواْ  َعَلْيِهَما ا  ا

   ]٢٣املائدة : [ مُّْؤِمِنَني﴾  ُكنُتم ِإن فـَتَـوَكَُّلواْ 

عن طاعة هللا ومتابعة رسول هللا موسى عليه السالم  إسرائيليقول ابن كثري : " فلما نكل بنو  - 

أمر هللا وخيشى عقابه ، فقالوا لقومهم :  اَحرَّضهم رجالن  عليهما نعمة عظيمة ومها ممن خياف

كم وأيدكم وأظفركم ئمىت توكلتم على هللا واتبعتم أمره، ووافقتم رسوله، نصركم هللا على أعدا

  . )٢(عليهم" 

ا .. يريدون نصرًا بال -  سنة التدافع مع إقرارهم  إن الذين يريدون نصرًا بال شوكة مع اعرتافهم 

ت املادية فقط  هم وفقاً ئلقوى ألعداا ، يعملون حساب موازين ا ن فيها قوماً إقالوا (للحسا

مهملني حقيقة التوكل على هللا عز وجل وأنه الكفة املرجحة هلذه األمة املسلمة يف  )جبارين

  معركتها مع أعداء هللا أعداء هذا الدين. 

لرغم من ضرورة متلكها إلأمتنا لن تغلب أعداءها  -  ت املادية ،  ألقصى ما تستطيع من مكا

ةٍ  مِّن اْسَتطَْعُتم مَّا َهلُم ﴿َوَأِعدُّواْ  األسباب والعدة والعتاد طِ  َوِمن قـُوَّ ، ]٦٠:األنفالاْخلَْيِل ﴾ ( رَِّ

                                                             

 .    ٨٧٠/  ٣) يف ظالل القرآن ـ  ١(

 . ١/٥٨١خمتصر تفسري ابن كثري    ) ٢(
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ها ، لصاحل الباطل هكذا ارتضت ئمث ستظل هناك فوارق يف األسباب املادية بني أمتنا وبني أعدا

  سنة هللا يف الدعوات... 

بتوالذي َجيُرب يف  ة هذا الفارق السبيب هو حسن االعتصام  والتوكل عليه، وهذه خاصية 

  الصراع بني احلق والباطل.. 

(يونس) بعد سورة (التوبة) من ضرورة حسن االعتصام   وهذا املعىن ستقوم بغرسه سورة - 

  ساسية للجهاد يف سبيل هللا. أوالتوكل عليه كركيزة 

َّ  ُموَسى َ  يف وقاحة العاجز وسوء األدب مع هللا ورسوله: ﴿قَاُلواْ  إسرائيلوهكذا يعلن بنو  -   ِإ

َّ  فـََقاِتال َورَبُّكَ  َفاْذَهْب أَنتَ  ِفيَها َداُمواْ  مَّا َأَبًدا نَّْدُخَلَها َلن قَاِعُدوَن﴾ "فاذهب أنت  َهاُهَنا ِإ

م إذا كانت ربوبيته ستكلفهم القتال .. هكذا يتبجحون ...    وربك "! ... فليس بر

ا لقاء اجلبارين! . " إ ها هنا قاعدون" ال نريد مُ    لكاً ، ال نريد عزاً ، وال نريد أرض امليعاد...ودو

اية املطاف مبوسى عليه السالم مع قومه الذين نكث وا عن اجلهاد ، ونكصوا عن األرض وهذه هي 

ا ، نكوًال عن ميثاق هللا عز وجل .. فماذا هو جزاء نقضهم وختاذهلم  املقدسة وهو معهم على أبوا

  وخيانتهم ؟؟ . 

ط بعد نقضهم ميثاق  -  م ر توجه نىب هللا يف أدب العبد مع ربه يتربؤ من قومه ، فما عاد يربطه 

واملفاصلة .. يتوجه عبد هللا ونبيه موسى عليه السالم إىل هللا هللا .. فالبد من الفرز واحلسم 

 ال َربِّ ِإّينِ  يشكو له بثه وجنواه ، ويطلب إليه الفرقة الفاصلة بينه وبني القوم الفاسقني: ﴿َقالَ 

نَـَنا َفافـُْرقْ  َوَأِخي نـَْفِسي ِإالَّ  َأْمِلكُ    .  ]٢٥املائدة : [ اْلَقْوِم اْلَفاِسِقَني﴾  َوبـَْنيَ  بـَيـْ

جلزاء العادل على الفاسقني.. قال تعاىل ﴿َقالَ  -   َعَلْيِهمْ  ُحمَرََّمةٌ  َفِإنـََّها فاستجاب هللا لنبيه وقضى 

  . ]٢٦اْلَفاِسِقَني﴾ (املائدة : اْلَقْومِ  َعَلى َْسَ  َفالَ  اَألْرضِ  ِيف  َسَنًة يَِتيُهونَ  َأْربَِعنيَ 

وهكذا البد أن ُحيرم هذا اجليل الذي أفسده الذل واالستبعاد والطغيان، فلم يعد يصلح لألمر  - 

بتة جديدة ... البد من جيل غري هذا اجليل  اجلليل .. أمر إقامة هذا الدين.. البد أن تنبت 

لدرس  الذي جبلت فطرته على االستضعاف واالضطهاد ... البد من جيل آخر يعترب 

  وهو يرتىب على العزة واخلالص..  ويصلب عوده
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واستمع هلذه الكلمات اخلالدة عن ضريبة الذل وضريبة الكرامة للشيخ سيد قطب رمحه هللا :  - 

هظة ال تطاق فتختار الذل واملهانة  " بعض النفوس الضعيفة خييل إليها أن للكرامة ضريبة 

فهة رخيصة قلقة ً من هذه التكاليف الثقال، فتعيش عيشة  ختاف من ظلها، خيشون أن  هر

م أحرص الناس على حياة ..    تصيبهم دائرة حيسبون كل صيحة عليهم ولتجد

ا من  م يؤدون ضريبة الذل كاملة يؤدو هؤالء األذالء يؤدون ضريبة أفدح من تكاليف الكرامة إ

ا من أقدارهم، وكثرياً  ا من دمائهم وأمواهلم وهم ال يشعر  نفوسهم ويؤدو   ون.. ما يؤدو

مانة هللا بني يديه وحيافظ على  ريفًا وأن يكون كرميًا وأن يصون أكم من رجل كان ميلك أن يكون ش

كرامة احلق، وكان يف موقفه هذا مرهون اجلانب ال ميلك له أحد شيئًا ، فلما أن خان األمانة اليت 

ا يهابونه ، وذل بني يديه وضعف عن تكاليف الكرامة وجترد من عزة احلق، هان على الذين كانو 

عند من كانوا يرهبون احلق الذي هو حارسه، ورخص عند من كانوا حياولون شراءه، رخص حىت 

يوم كان له من احلق جاه ، ومن الكرامة هيبة ومن  هركلته األقدام ، أقدام الذين كانوا يعدونه ومينون

  األمانة مالذ.. 

كثري هم الذين يهوون من القمة إىل السفح ال يرمحهم أحد وال يرتحم عليهم أحد، وال يسري يف 

م أحد، هووا من قمة الكرامة إىل سفوح الذل ، ومن عزة احلق إىل مهاوى الضالل، ومع  جناز

  تكاثر العظات والتجارب، فإننا ما نزال نشهد يف كل يوم ضحية تؤدي ضريبة الذل كاملة... 

ءيف وسعهم أن يكونوا أحرارًا، ولكنهم خيتارون العبودية، ويف طاقتهم أن يكونوا  وهم ، ولكنهم أقو

م  م أن يكونوا مرهويب اجلانب ولكن خيتارون اجلنب واملهانة ..شاهد خيتارون التخاذل، يف إمكا

  يهربون من العزة كي ال تكلفهم درمهاً ، وهم يؤدون للذل دينارًا أو قنطارًا. 

ه البد من ضريبة يؤديها األفراد ، وتؤديها اجلماعات وتؤديها الشعوب، فإما أن تؤدي هذه إن

ذه  الضريبة للعزة والكرامة واحلرية ، وإما أن تؤدي للذلة واملهانة والعبودية! والتجارب كلها تنطق 

  جارب: احلقيقة اليت ال مفر منها وال فكاك... فعرب التاريخ وعرب الواقع القريب تشهد الت

  أن ضريبة الذل أفدح من ضريبة الكرامة .. 

  وأن تكاليف احلرية أقل من تكاليف العبودية... 
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  وأن الذين يستعدون للموت توهب هلم احلياة... 

  وأن الذين ال خيشون الفقر يرزقون الكفاية... 

  .  )١(وأن الذين ال يرهبون اجلاه والسلطان يرهبهم اجلاه والسلطان " 

  صمة الدماء وصيانة األعراض من مقاصد الشرع خامسًا : ع

املؤمنني على اجلهاد يف سبيل هللا لتحرير االنسانية من ربقة وذل  اإلسالمضَّ ليس معىن ح - 

 اإلسالمالعبودية لغري هللا ، ولدفع اجلبارين املتسلطني على رقاب العباد، ليس معىن هذا أن 

السالم احلقيقي يف األرض ، السالم الذي حيدث يف  يبثدين  اإلسالمدين احلروب، ولكن 

ظل االستسالم لرب الكون واحلياة... األمن والطمأنينة اليت تنتج يف ظل منهج هللا ونظامه 

وشريعته ... إنه السالم الذي يسكبه هذا الدين يف احلياة كلها ... سالم الفرد ... سالم البيت 

تمع واألمة... سال م البشر واالنسانية... السالم الذي مل ولن جتده البشرية واألسرة .. سالم ا

  إال يف ظل هذا الدين ويف ظل هذا املنهج ويف ظل هذه الشريعة. 

ذا الدين الذي رضيه من يتبع رضوان هللا ومنهجه سبل السالم ﴿َقدْ   مِّنَ  َجاءُكم حقًا إن هللا يهدي 

 ِّ ُّ  هِ بِ  يـَْهِدي﴾ ١٥﴿ وَِكَتاٌب مُِّبنيٌ  نُورٌ  ا    ]١٦ـ  ١٥املائدة : [ السََّالِم﴾  ِرْضَوانَُه ُسُبلَ  اتـََّبعَ  َمنِ  ا

 .  

دي إىل احلروب واخلراب والدما ء على الضعفاءواجلاهلية هي اليت    .. ر، واعتداء األقو

  اجلاهلية هي سفك الدماء واستباحة األعراض والفساد يف األرض.. 

ا املشبوبة قامة شرع هللا عز وجل هي إوإن  السبيل الوحيد إلنقاذ البشرية من ويالت اجلاهلية وحر

 نـََبأَ  َعَلْيِهمْ  وبغيها وظلمها. . وإليك منوذج من مناذج اجلاهلية يف بغيها الصارخ: قال تعاىل ﴿َواْتلُ 

ْحلَقِّ  آَدمَ  ابـَْينْ  َ  ِإذْ  ِ ً فـَتـُُقبِّلَ  قـَرَّ َا َألَقْـتـَُلنََّك قَالَ  َقالَ  اآلَخرِ  ِمنَ  لْ يـُتَـَقبَّ  َوملَْ  َأَحِدِمهَا ِمن قـُْرَ  يـَتَـَقبَّلُ  ِإمنَّ

 ُّ َْ  َما َيَدَك ِلتَـْقتُـَلِين  ِإَيلَّ  َبَسطتَ  لَِئن﴾ ٢٧﴿ اْلُمتَِّقنيَ  ِمنَ  ا  َأَخافُ  ِإّينِ  َألَقْـتـَُلكَ  ِإلَْيكَ  َيِديَ  ِبَباِسطٍ  َأ

َّ َربَّ    .   ]٢٨-  ٢٧املائدة : [ اْلَعاَلِمَني﴾ ا

                                                             

 من مقالة ضريبة الذل للشيخ سيد قطب.    ) ١(
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يقول ابن كثري يف تفسريه : " يقول تعاىل مبينًا وخيم عاقبة البغي واحلسد والظلم يف خرب ابىن  - 

كيف اعتدى أحدمها على اآلخر فقتله ، بغيا عليه وحسدًا له   -اجلمهور  يف قول -آدم لصلبه 

ن الذي أخلص فيه  عز وجل ، ففاز املقتول   رتكب، فيما وهبه هللا من النعمة وتقبل القر

لصفقة اخلاسرة يف الدنيا واآلخرة م والدخول إىل اجلنة ، وخاب القاتل ورجع  ، وأي   )١( "اآل

  خسارة أعظم من هذه؟ . 

: " ال تُقتل نفس ظلمًا ، إال كان على  وعن عبد هللا بن مسعود  قال : قال رسول هللا  - 

  " .  )٢(سنَّ القتل ها ، ألنه كان أول منابن آدم األول ِكُفٌل من دم

وردت هذه القصة يف خرب ابىن آدم لصلبه يف قول اجلمهور ، ولكن مل تثبت السنة أن امسهما : 

قابيل وهابيل ، إمنا نقل عن أهل الكتاب فال جنزم به وال نرجحه، وجند جمئ هذه القصة جاءت بعد 

ت لنكوث بىن  تى بعد  إسرائيلعرض اآل عن اجلهاد يف سبيل هللا ودخول األرض املقدسة، مث 

وهي حد احلرابة وحد السرقة... فما هو التناسب  اإلسالمهذه القصة أحكام وتشريعات فرضها 

ت اليت تلتحم فيها النكوث عن قتال اجلبارين، مع جرمية القتل األوىل يف البشرية  مث بني هذه اآل

   ؟ إن حكمة التناسب بينهم هي وهللا أعلم:  السياق القرآىن مع األحكام التالية هلا يف

 ن اجلهاد مل يشرع لسفك الدماء ، بل شرع ملواجهة الشر والعدوان. التأكيد أ  -١

 طبيعة اجلرمية وبواعثها يف النفس البشرية حيتاج لوجود رادع هلا .   -٢

فذة من هللا.  -٣  الرادع داخلي وهو : اخلوف من هللا وتقواه، وخارجي وهو : شريعة 

الشريعة النافذة تقدر العقوبة املكافئة للجرمية الزاجرة للجاىن والرادعة ملن تسول له نفسه أن  -٤

تمع.   حيذو حذوه من ا

ته من صور ولكنها سبيل إلقامة جمتمع صاحل ومحاي وتعزيزاتالشريعة ليست جمرد حدود  -٥

الفساد واالحنالل قال تعاىل ﴿ إمنا جزاء الذين حياربون هللا ورسوله ويسعون يف األرض فساداً 

                                                             

     ٥٨٣/ ١خمتصر تفسري ابن كثري ـ  ) ١(

 ).  ٦/٢٦٢) ويف البخاري (٣٦٣٠رواه أمحد يف مسنده (  ) ٢(
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أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك هلم خزى يف 

 .   ]٣٣املائدة: [الدنيا وهلم يف اآلخرة ...﴾ 

على جرمية ترويع اآلمنني يف  لعقوبة املقررة يف شرع هللا جزاءً وهو اهذه اآلية تشرع حلد احلرابة  - 

م، خروجًا على احلاكم املسلم الذي اإلسالمدار  ، واالعتداء على أرواحهم وأمواهلم وحرما

  حيكم بشريعة هللا. 

تمع املسلم احملكوم مبنهج هللا عَ رِ وحد احلرابة شُ  -  دف محاية النفس واحلياة يف ا  ضمن منظومة 

نفسهم أن الشريعة عبارة أ، والصورة الذهنية يف عقول معظم الناس عامة بل غالبية املسلمني 

عن قطع يد السارق ورجم الزاىن وجلد شارب اخلمر، على الرغم من أن احلدود ال 

ت ٣٠تتجاوز( ب  -) آية فقط يف كتاب هللا، تدخل مجيعها يف نطاق" قانون العقو

ت" ، وهدفها ه   : التاليةو حفظ مقاصد الشرع اجلنا

 حفظ الدين : شرع حد الردة  )١

 حفظ النفس : شرع حد القصاص/ وحد احلرابة.  )٢

 حفظ املال : شرع حد السرقة/ وحد احلرابة   )٣

/ وحد القذف .  )٤  حفظ النسل(العرض) : شرع حد الز

 حفظ العقل : شرع حد شارب اخلمر.  )٥

ت مرتبة على حسب -  اجلناية اليت وقعت وفقا ملذهب األئمة أيب  وحد احلرابة يقرر أربع عقو

 حنيفة والشافعي وأمحد وهي: 

خذ ماًال : قُِتل .  )١  من قتل ومل 

 من أخذ املال ومل يقتل : قطعت يده اليمىن مع رجله اليسرى.  )٢

 من قتل وأخذ املال: ُقِتل وُصِلب .  )٣

لغربة  يقتلمن أخاف السبيل ولكنه مل  )٤ ء حيس فيه  خذ ماًال : نفى من البالد إىل مكان  ومل 

 والتشريد والضعف جزاء ما شرد الناس وخوفهم وطغى بقوته عليهم . 
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وهكذا فإن العقوبة مغلظة طبقًا لبشاعة اجلرمية ردعًا وزجرًا للجاىن، ومحاية للمجتمع املسلم كي 

  ريعة العادل الكامل. يعيش آمنًا يف سالم  وطمأنينة يف ظل نظام الش

وألن اهلدف األول للمنهج هو تقومي النفس البشرية وكفها عن االحنراف، والعقوبة وسيلة من  - 

ا ليست الوحيدة .    الوسائل الكثرية.. وليست العقوبة غاية، كما أ

ب التوبة ملن أراد أن يرجع إىل هللا ويستقيم يف طريقه قبل أن تناله يد  ت بفتح  السلطان فتقوم اآل

بُواْ  الَِّذينَ  ، قال تعاىل ﴿ِإالَّ  َّ  فَاْعَلُموْا َأنَّ  َعَلْيِهمْ  تـَْقِدُرواْ  َأن قـَْبلِ  ِمن َ املائدة : [رَِّحيٌم﴾  َغُفورٌ  ا

٣٤[   .  

يقاظ الضمري ، وتربية  -  لقانون وحده لريدعهم ، بل يقوم  خذ الناس  ين ال  مث أن املنهج الر

لدع َ القلب ، وذلك   وة إىل تقوى هللا وخشيته واخلوف من عقابه يف اآلخرة، قال تعاىل ﴿

َّ  آَمُنوْا اتـَُّقواْ  الَِّذينَ  َأيـَُّها تـَُغواْ  ا تـُْفِلُحوَن﴾  َسِبيِلِه َلَعلَُّكمْ  ِيف  َوَجاِهُدواْ  اْلَوِسيَلةَ  ِإلَيهِ  َوابـْ

  . ]٣٥[املائدة:

  ت حكم اية هذا املقطع تستعرض اآل َفاْقطَُعوْا  َوالسَّارِقَةُ  السرقة يف قوله تعاىل ﴿َوالسَّاِرقُ ويف 

ِّ  مِّنَ  َنَكاالً  َكَسَبا ِمبَا َجَزاء َأْيِديـَُهَما ُّ  ا   .  ]٣٨َحِكيٌم﴾ (املائدة: َعزِيزٌ  َوا

ستطيع أحد فهم حكمة العقوبة ينظام متكامل يشمل تطبيقه كل جوانب احلياة ، وال  اإلسالم - 

اجلنائية إال بعد نظره يف طبيعة املنهج وأصوله ومبادئه كاملة ، حىت ال جيتزء احلدود من موضعها 

: ياإلسالم النظاميقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا حول حد السرقة يف  اإلسالمية،يف الشريعة 

تمع املسلم  اإلسالم" إن  ، يف احلياة ، وحقه يف  اإلسالميف دار يبدأ بتقرير حق كل فرد يف ا

كل وأن يشرب وأن يلبس وأن  كل الوسائل الضرورية حلفظ احلياة.. من حق كل فرد أن 

يكون له بيت يؤويه، جيد فيه السكن والراحة، ومن حق كل فرد لكي حيصل على هذه 

ت أن تيسر له الدولة العمل، وأداة العمل، فإذا كان كسبه من عمله  ال يكفي الضرور

ته. فله احلق يف استكماهلا من أوًال: النفقة اليت تفرض له شرعًا على القادرين يف أسرته،  لضرور

لثاً: من بيت مال املسلمني من حقه املفروض له يف  نيًا : على القادرين من أهل حملته ، و و

  الزكاة. 
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كية الفردية فيه إال من حالل، كذلك يتشدد يف حتديد وسائل مجع املال، فال تقوم املل  اإلسالمو  - 

تمع املسلم أحقاد الذين ال ميلكون، وال تثري أطماعهم يف  ومن مث ال تثري امللكية الفردية يف ا

  سلب ما يف أيدي اآلخرين، وخباصة أن النظام يكفل هلم الكفاية، وال يدعهم حمرومني. 

  وإذن فلماذا يسرق السارق يف ظل هذا النظام ؟ 

لسد حاجة. إمنا يسرق للطمع يف الثراء من غري طريق العمل... وإنه ملن حق كل إنه ال يسرق  - 

، وال من غش، وال من احتكار، مث  تمع، كسب ماله من حالل، ال من ر فرد يف مثل هذا ا

من على ماله اخلاص، وأال يباح هذا املال  أخرج زكاته، من حق كل فرد يف مثل هذا النظام أن 

  .)١( "للسرقات

لشبهات، و  -  أما حني توجد شبهة من حاجة أو جوع أو غريها، فاملبدأ العام هو درء احلدود 

  يف ظل نظامه املتكامل.  اإلسالموهذا هو فهم احلدود يف 

أما شروط إقامة حد السرقة فهي : أخذ مال الغري، احملرز، خفية، ماًال مقوماً، بلغ النصاب ما 

أو اخلادم على مال إذا سرقه ألنه ليس حمرزًا منه،  مؤمتنللفال قطع إذن  ذهب يعادل ربع دينار

  فالبد أن يكون املال حمرز للغري مث خيرج به عن حرزه. 

والقطع يكون لليد اليمىن إىل الرسغ، فإذا عاد كان القطع يف الرجل اليسرى  إىل الكعب ،  - 

امها أو كالمها وحكمة ذلك هي وهللا أعلم : أن اليد والرجل كانت أداة العمل ، فقطع إحد

يؤدي إىل نقص الكسب، ونقص القدرة على اإلنفاق وعلى الظهور، فريتدع السارق عن جرميته 

﴿ نكاًال من  خبوفه على مستقبله إذا عوقب بشرع هللا الذي قرر العقوبة األنسب جلنس اجلناية

  هللا وهللا عزيز حكيم ﴾. 

ريع يف الدنيا ، ويصدر عنه اجلزاء يف فهو سلطان واحد ... سلطان امللك الذي يصدر عنه التش

اآلخرة، وال تعدد وال انقسام وال انفصام... فال يصلح أمر الناس إال حني تتوحد سلطة التشريع 

َّ  َأنَّ  تـَْعَلمْ  وسلطة اجلزاء يف الدنيا واآلخرة على السواء ﴿َأملَْ   يـَُعذِّبُ  َواَألْرضِ  ُمْلُك السََّماَواتِ  َلهُ  ا

ُّ  ِلَمن َويـَْغِفرُ  َيَشاء َمن      ]٤٠املائدة : [ َقِديٌر﴾  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َيَشاء َوا

                                                             

    . ٨٨٣/  ٣) يف ظالل القرآن ـ  ١(
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  فال غناء للبشرية أبدًا عن شرع هللا، وحتكيمه يف احلياة. 

  ) تحكيم شرع هللا وإقامته في الحياة ٥٠: ٤١المقطع الثالث( من اآلية 

  نتناول يف هذا املقطع األبرز من سورة املائدة العناصر التالية: 

  .  اإلسالمأوًال : مفهوم الشريعة" ومدلول احلاكمية" يف 

  .  )مْ كَ مقصد معرفة هللا عز وجل : تعرف على اسم هللا(احلَ      

  عن شرع هللا؟  نيًا : كيف حل القانون الوضعي بديالً 

  وظيفه القانون وأصوله .  -وفيه :

رخيية"  -   كيفية تنحية الشريعة " نبذة 

 العصر احلديث.  سقالدستور ..  - 

 القوانني الوضعية حتل ما حرم هللا.  - 

  لثًا : الشريعة وفقه التطبيق. 

  رابعاً : من مل حيكم مبا أنزل هللا ... شبهات وردود . 

  مقدمة املقطع الثالث: 

ت ف -  قط ولكنه املقطع األبرز يف سورة " املائدة" بل املقطع األبرز يف األربع هذا املقطع عشر آ

 سور األوائل من القرآن: ( البقرة وآل عمران والنساء واملائدة).. 

ته ، يعاجل أخطر قضية يف قضا العقيدة  ية واملنهج اإلسالموذلك ألن هذا املقطع على قلة آ

  .. اإلسالمي ، ونظام احلكم و احلياة يف اإلسالم

، ولكنها تُعرض  بتبيينها القرآن كله ويقومقضية عوجلت يف سورتى ( آل عمران والنساء) من قبل، 

رزة ، يدل عليها النص بوضوح وسهولة و ،سم ومفاصلةحبيف هذا املقطع  لفاظ واضحة وعبارات 

ويله... حياء النص أو    وليس 

ا قضية : " احلكم والشريعة والتقاضي" ح سب مواثيق هللا وعقوده وشرائعه اليت استحفظ عليها إ

ت السماوية واحدة بعد األخرى... يف التوراة واإل جنيل والقرآن، وكتبها على الرسل، اصحاب الد

على  )وا على هداهم... جييب هذا املقطع من سورة(املائدةري وعلى من يتولون األمر من بعدهم ليس
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ة والقوامة  يف األرض ويف حياة الناس؟ أم تكون كلها أو بعضها سؤال: أتكون األلوهية والربوبي

ذن به هللا؟    ألحد من خلقه يشرع للناس مامل 

ا قضية اإل ** لوهية هللا وربوبيته وقوامته على البشر بال شريك أو رفض هذا اإلقرار ... إ قرار 

أو إسالم فإىل عناصر املقطع  ومن هنا فالقضية جد خطرية، وهي قضية كفر أو إميان ، وجاهلية

  بعون هللا وتوفيقه .. 

  اإلسالمأوًال : مفهوم " الشريعة" ومدلول" احلاكمية " يف 

َهاًجا﴾  ِشْرَعةً  ِمنُكمْ  َجَعْلَنا قال تعاىل ﴿ِلُكلٍّ    . ]٤٨املائدة :  [َوِمنـْ

واشتق من  الشريعة لغة : هي مورد الشاربة املاء، وشرعت الدواب يف املاء أي : دخلت فيه، - 

اْألَْمِر﴾  مِّنَ  َشرِيَعةٍ  َعَلى َجَعْلَناكَ  ﴿مثَُّ  ذلك الشرعة يف الدين والشريعة، قال تعاىل

  . ]١٨اجلاثية:[

الشريعة اصطالحًا : هي " النظم واألحكام اليت شرعها هللا تعاىل لعباده من العقائد والعبادات  - 

م يف    الدنيا واآلخرة". واألخالق واملعامالت ونظم احلياة لتحقيق سعاد

  على اجلادة لينال عز الدنيا وسعادة اآلخرة.  اإلنسانلذلك كانت الغاية من تشريع هللا استقامة 

صول احلكم لتشريعات القانونية، وال حىت يف أال ينحصر يف ا اإلسالمإذن مفهوم " الشريعة" يف  - 

  ي. اإلسالمونظامه وأوضاعه، هذا املفهوم الضيق ال ميثل مدلول " الشريعة" يف التصور 

لقرآن والسنة يف األبواب اآلتية:  -    إن شريعة هللا هي كل األحكام الواردة 

 وشره. ويسمى هذا الباب بـ " هاإلميان  ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خري  )١

 " العقائد

األحكام املتعلقة بصلة العبد بربه يف عبادته  وحده، وتشمل : الصالة والزكاة والصوم واحلج،  )٢

ت ، ويسمى هذا الباب بـ "  ا من شروط وأركان وواجبات، ومندو  " . العباداتوما يتعلق 

الطالب، ح ، والصداق، واخللع و ا األحكام املتعلقة بنظام األسرة وحياة البيت ، وتتناول : النك )٣

ا، ويسمى هذا الباب بـ "   األحوال الشخصية" . واملواريث، وكل ما يتعلق 
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األحكام املتعلقة بتعامل الناس بعضهم مع بعض ، كالبيوع والوصية والقرض ، والدين والرهن  )٤

واالجيارة ، والوكالة ، والشركة ، واملعامالت االقتصادية والشهادة يف السفر، ويسمى هذا 

 " املعامالت الباب بـ "

األحكام املتعلقة بنظام احلكم وسياسة الوايل مع الرعية ، وحقوق كل منهما وواجباته ، كاالمامة  )٥

  السياسة الشرعية"والوالية والقضاء، وحنو ذلك ، ويسمى هذا الباب بـ " 

رمني، وتتناول : القصاص ، وا )٦ لتشريعات القانونية ملؤاخذة اجلناة وا ت األحكام املتعلقة  لد

ت، واحلدود ، والتعزيرات، ويسمى هذا الباب بـ "   " .العقو

ية بغريها يف السلم واحلرب، واهلدنة والقتال والغنائم، اإلسالماألحكام املتعلقة بصلة الدولة  )٧

 .  " احلقوق الدولية"ويسمى هذا الباب بـ 

ألخالق واآلداب االجتماعية ، كاالستئذان، وقواعد السلوك ، وآداب  )٨ األحكام املتعلقة 

تمع كالصدق واألمانة واحلياء والتعاون،  رة، والقيم واملوازين اليت ينبغي أن تسود ا لس والز ا

 ويسمى هذا الباب بـ " األخالق والسلوك" 

لطعام والشراب واللباس  )٩ ئح ، واحلالل واحلرام يف ذلك ، وأحكام األحكام املتعلقة  والذ

 الصيد . 

ثل وحدة متكاملة ال تقبل التجزئة، هذه احلياة االنسانية بكافة صورها، مت وهذه األحكام لفروع - 

" ، اإلسالمالوحدة املتكاملة هي" الدين" والبد يف هذا كله من التلقي عن هللا وهذا هو " 

ذا اإلله الواحد، فهو سبحانه وتعاىل وحده هو املشرع ، له الواحد والطاعة هلعن اإلالتلقي 

  . )١(" الشريعةوأحكامه هي اليت تسمى " 

وهذه الشريعة صاحلة لكل زمان ، مببادئ كلية وقواعد أساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغري  - 

تحور بتغري الزمان واملكان، كما تشمل األحكام التفصيلية والقوانني اجلزئية فيما ال يتطور وال ي

  الزمان واملكان ...

   اإلسالممدلول " احلاكمية " يف 

                                                             

 .  ٩،  ٨ الشريعة اإلسالمية وفقه التطبيق ـ أبو احلسن البليدي ،  ) ١(
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كم إىل النظم واألحكام اليت شرعها هللا لعباده يف كافة شئون احلياة يف ا التح"لذلك فاحلاكمية هي : 

حىت  ،واحلقوق الدولية ،والشرائع القانونية ،والسياسة الشرعية ،واألحوال الشخصية ،املعامالت

ئح والصيد، كما يتم التلقي من  ب،وأحكام الطعام والشرا ،قواعد اآلداب والسلوك وامللبس والذ

  . "األحكام اليت شرعها هللا يف الصالة والصيام واحلج والزكاة سواًء بسواء

ت" فقط من شريعة هللا، بل تكون بتلقي كل شريعة  ب" العقو وليست " احلاكمية" تكون بتلقي 

ا دون سواها ... فكما أن شريعة هللا تشمل كل جوانب احلياة، إذن البد أن يكون  هللا ، واحلكم 

  التحاكم إليها يف كل جوانب احلياة. 

 احلاكمية وشهادة التوحيد

رسول هللا) تشتمل على شطرين، لكل منهما مدلول   اً دمحم وأن ن ال إله إال هللاشهادة التوحيد (أ - 

  كالتايل:ـ 

  . ود حبق إال هللا وحده ال شريك له، فال معبدلوله العبودية املطلقة  وحدهال هللا): مشطر (ال إله إ

، فال يعبد هللا عز  شطر (دمحم رسول هللا ) : مدلوله التلقي يف كيفية هذه العبودية عن رسول هللا 

   وشرع.  وجل إال مبا جاء به رسول هللا 

االعتقادي، كما تتمثل يف الشعائر التعبدية، كما تتمثل يف وتتمثل هذه العبودية يف التصور  - 

   بسواء.  الشرائع القانونية سواءً 

  ويكون التلقي عن رسول هللا   يف التصور االعتقادي ويف الشعائر التعبدية ويف الشرائع

َّ  القانونية هو مدلول التحاكم إىل شرع هللا الذي بلغه لنا رسول هللا   َأنَزْلَنا ، قال تعاىل ﴿ِإ

ْحلَقِّ  اْلِكَتابَ  ِإلَْيكَ  ُّ ﴾ [النساء :  َأرَاكَ  ِمبَا بـَْنيَ النَّاسِ  لَِتْحُكمَ  ِ  ]١٠٥ا

  وحيث أن العبودية ال تكون لغريه من خلقه سبحانه وتعاىل ، فإن " احلاكمية " ال تكون ألحد

على السواء، لذلك  من عباده سبحانه وتعاىل ، هذا هو مقتضى " شهادة التوحيد" بشطريها..

، لوهيتها يعتقدومعبودات  ةفالذي يقوم بتأليه غري هللا ... أو يقوم بتقدمي الشعائر التعبدية ألهل

مثله كمن يقبل لبشر أن يشرعون له من دون هللا.. أو يتحاكم لغري ما أنزل هللا فهذه كتلك  



 -٦٩٥ - 
 املائدةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن 

أللوهية .. وخروج من ش وأن هادة : ( أن ال إله إال هللا كالمها : خروج من توحيد هللا وإفراده 

 رسول هللا) .  اً دمحم

  ْنَـَنا َسَواء َكَلَمةٍ  ِإَىل  تـََعاَلْواْ  اْلِكَتابِ  َأْهلَ  َ  وقد ُمجع هذا املعىن بشطريه يف قوله تعاىل ﴿ُقل  بـَيـْ

َنُكْم َأالَّ  َّ  ِإالَّ  نـَْعُبدَ  َوبـَيـْ ًئا ِبهِ  ُنْشِركَ  َوالَ  ا ً  بـَْعُضَنا بـَْعضاً  يـَتَِّخذَ  َوالَ  َشيـْ ِّ  ُدونِ  مِّن َأْرَ َولَّْواْ  فَِإن ا  تـَ

 .  ]٦٤آل عمران : [ ََِّ ُمْسِلُموَن﴾  اْشَهُدواْ  فـَُقوُلواْ 

  وهذا اخلطاب يف أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، ومن جرى جمراهم واتبع سنَـَنهم شرب

 التوحيد بشطريها: بشرب، وذراع بذراع .. خطاب يدعو اجلميع إىل كلمة 

  . " أال نعبد إال هللا وال نشرك به شيئا " 

  . "من دون هللا ً  وال يتخذ بعضنا بعضًا أر

  الذي شرعه هللا لنا.  اإلسالمفمن يتوىل عن هذه الدعوة بشطريها فأشهدهم أننا مستقيمون على 

ِّ  ِإالَّ  اْحلُْكمُ  وجاء شطري التوحيد أيضا يف قوله تعاىل ﴿ِإنِ  -  هُ  ِإالَّ  تـَْعُبُدواْ  َأالَّ   َأَمرَ ِ َّ ينُ  َذِلكَ  ِإ  الدِّ

  .  ]٤٠يوسف : [ يـَْعَلُموَن﴾  الَ  َأْكثـََر النَّاسِ  َولَـِكنَّ  اْلَقيِّمُ 

  ﴾   شطر : أن احلكم والتصرف واألمر كله  ﴿إن احلكم إال 

  ﴾ه لعبادة واإلخالص﴿ أمر ال تعبدوا إال إ   شطر : إفراده سبحانه وتعاىل 

وكال الشطرين : دين هللا وتوحيده " ذلك الدين القيم" الدين الذي أمر هللا به، وأنزل به احلجة 

  والربهان ، ذلك الدين املستقيم الذي حيبه هللا ويرضاه.. 

: " اإلشراك  يف حكمه، واإلشراك به يف عبادته كلها يقول الشنقيطي رمحه هللا يف أضواء البيان 

غري تشريع هللا ، كالذي  مبعىن واحد ، ال فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظامًا غري نظام هللا، وتشريعاً 

يعبد الصنم ويسجد للوثن، وال فرق بينهما البتة، بوجه من الوجوه ، فهما واحد، وكالمها مشرك 

 ")١(.  

  كالمها أشرك يف توحيد هللا عز وجل: منوذجني  (املائدة) بعرض  جاءت سورة لذلك

                                                             

 .   ١٦٢/ ٧أضواء البيان ـ الشنقيطي ـ  ) ١(
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  ْليهم لعيسى ابن مرمي عليه السالم واختاذه معبودًا هلم من دون هللا ﴿َلَقد  َكَفرَ  النصارى : يف 

َّ  ِإنَّ  َقاُلواْ  الَِّذينَ  َّ  إسرائيل َبِين  َ  اْلَمِسيحُ  َوقَالَ  َمْرميََ  اْبنُ  ُهَو اْلَمِسيحُ  ا َورَبَُّكْم﴾  َريبِّ  اْعُبُدوْا ا

  .  ]٧٢املائدة :  [

 ُحْكمُ  ِفيَها َوِعنَدُهُم التـَّْورَاةُ  ُحيَكُِّموَنكَ  ﴿وََكْيفَ  : يف حتاكمهم إىل غري كتاب هللاليهود  ِّ  مثَُّ  ا

ْلُمْؤِمِنَني ﴾  ُأْولَـِئكَ  َذِلَك َوَما بـَْعدِ  ِمن يـَتَـَولَّْونَ  ُّ  َأنَزلَ  َحيُْكم ِمبَا ملَّْ  ، ﴿َوَمن]٤٣املائدة: [ِ  ا

  .  ]٤٤املائدة :  [اْلَكاِفُرون ﴾  ُهمُ  َفُأْولَـِئكَ 
  ﴾الحكم ﴿قصد معرفة هللا عز وجل : اسم هللا 

 َ ْلُعُقودِ  َأْوُفواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيـَُّها يقول هللا عز وجل يف أول آية من سورة املائدة ﴿  َلُكم لَّتْ ُأحِ  ِ

َعامِ  َلى َما ِإالَّ  َِيَمُة األَنـْ رَ  َعَلْيُكمْ  يـُتـْ َّ  ُحُرمٌ  َوأَنُتمْ  الصَّْيدِ  حمُِلِّي َغيـْ  َما َحيُْكمُ  ِإنَّ ا

  .  ]١املائدة:يُرِيُد﴾[

يقول ابن عثيمني يف تفسريه: ملا ذكر هللا عز وجل اإلحالل والتحرمي يف أول اآلية، جاء   - 

فال راد حلكمه إن شاء حلل هذا وحرم هذا، وإن   ﴾﴿إن هللا حيكم ما يريد كالتعليل هلا بقوله

لغىن واألمن، وإن  شاء أوجب هذا ورخَّص يف هذا ، وكذلك أيضًا إن شاء حكم على عباده 

شاء حكم بضد ذلك ، وهذا احلكم يشمل احلكم الكوىن واحلكم الشرعي، فاألحكام الشرعية 

رادة هللا عز إلرادة هي اإلرادتني  والكونية كلها  وجل ، وقوله : ﴿ ما يريد﴾ املقصود هنا 

الكونية مبعىن: " املشيئة" وهي تتعلق مبا حيبه هللا  اإلرادةالكونية والشرعية ، والفرق بينهما أن 

  وماال حيبه ، ويقع فيها ما أراد بكل حال. 

  . )١(يقع" وقد ال املرادقط، وقد يقع فيها أما اإلرادة الشرعية مبعىن : " احملبة" وتتعلق فيما حيبه هللا ف

، يف قوله : ﴿ إن هللا حيكم ما  -  ، وإثبات اإلرادة  إذن يف هذه اآلية الكرمية إثبات احلكم 

رادة هللا ، فال  يريد﴾ والعالقة بني احلكم واإلرادة هي أن كل األحكام الشرعية والكونية كلها 

رعًا وال يعرتض أحد على حكم هللا عز وجل ، الكفر إرادة كونية، ألن هللا ال يريد الكفر ش

                                                             

    . ٩) التفسري الثمني ـ ابن عثيمني ـ تفسري سورة املائدة ـ ص  ١(



 -٦٩٧ - 
 املائدةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن 

ً طبقًا للمشيئة  لغة ، وكل ما يقع فهو مراد كو يرضى لعباده الكفر، ولكن قد يريده حلكمه 

  اإلهلية املطلقة، ولكن اإلرادة الشرعية ال تستلزم الوقوع . 

، وما هي أنواع األحكام اإلهلية؟ وما هو  ق ينبغي أن نتعرف على معىن " احلََكمْ ومما سب - 

  هلذه األحكام ؟ .  اً وفقاملطلوب من العبادة 

" أي : منعه ، واحلكمة هي احلديدة اليت متنع ع ، فكلمة "حكمه" احلُْكم" يف اللغة أي : املن - 

  الفرس من الفساد واجلري الشديد وخمالفة راكبه. 

  " احلُْكم" اصطالحاً أي : " الفصل والقضاء" ، ومبعىن آخر أي: " التصرف واملشيئة " .  - 

ُّ  َحيُْكمَ  َحىتََّ  َواْصِربْ  ِإلَْيكَ  يُوَحى ِبْع َماقال تعاىل ﴿ (َواتَّ  رُ  َوُهوَ  ا  ]١٠٩يونس: [اْحلَاِكِمَني﴾  َخيـْ

  . له وحكمته"حىت حيكم هللا": حىت  يفصل هللا ويفتح بينك وبينهم بعد

 ﴾ أي : أن التصرف واألمر واملشيئة كلها  عز  ]٤٠يوسف :  [وقال تعاىل ﴿إن احلكم إال 

  وجل . 

" ، ففي احلديث الصحيح: يقول الرسول : " إن هللا هو  احلََكمْ وهللا عز وجل من أمسائه احلسىن : " 

  . )١("  ْكماحلُ احلََكم وإليه 

الذي حيكم ويفصل " هو أن هللا سبحانه وتعاىل هو احلكم العدل احلََكْم واملراد هنا بـ : " إن هللا هو 

يف الدنيا واآلخرة بعدله وقسطه ، فال يظلم مثقال ذرة، وال حيمل أحدًا وزر  هويقضى بني عباد

  أحد، وال يدع صاحب حق إال وصل إليه حقه. 

ومتنعهم  ه" هو أن هللا عز وجل وضع القوانني واألحكام اليت حتكم عباد ْكماحلُ واملراد هنا بـ: وإليه 

وحكمته، مبا يصلح لعباده وما يناسبهم لينالوا  بعلمهرور ومن األضرار، من الفساد ومن الش

متام العبودية ملشيئته وتصرفه فيما وضع  ن الدنيا واآلخرة، فلزم على عبادهالسعادة يف الداري

  قوانني وأحكام .  من هلم

  واألحكام ثالثة أنواع : ـ  : "احلََكْم يقول ابن القيم يف شرح اسم هللا "  - 

 حكم شرعي ديىن .  -١

                                                             

 ) .    ١٨٤٥) وصححه األلباىن يف صحيح اجلامع ( ٥٣٨٧) والنسائي ( ٤٩٥٥رواه أبو داود (  ) ١(
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 حكم كوىن قدري .  -٢

 حكم قدري كوىن.  -٣

: وهو ما شرعه هللا عز وجل يف دينه لتنظيم حياة البشر، وهذا حقه  أوًال : احلكم الشرعي الديىن

النقياد احملض، فال يعارض بذوق، وال قياس وال أ ملساملة والتسليم، وترك املنازعة، بل  ن يتلقى 

  رى إىل خالفه سبيال ألبتة. تقليد وال سياسة ، وال ي

ذا التسليم واملساملة إقرارًا وتصديقاً، بقى هناك انقياد آخر وتسليم آخر له إرادة    فإذا تلقى 

وتنفيذًا وعمًال، فال تكون له شهوة تنازع مراد هللا من تنفيذ حكمه كما مل تكن له شبهة تعارض 

نـَُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُحيَكُِّموكَ  ْؤِمُنوَن َحىتََّ يُـ  الَ  َورَبِّكَ  إميانه وإقراره، قال تعاىل ﴿َفالَ   َجيُِدوْا ِيف  الَ  مثَُّ  بـَيـْ

  . ]٦٥النساء:[َتْسِليًما﴾  َوُيَسلُِّمواْ  َقَضْيتَ  ممَِّّا َحَرًجا َأنُفِسِهمْ 

يقول ابن القيم: " من حاكم خصمه إىل غري هللا ورسوله فقد حاكم إىل الطاغوت وقد أمر أن يكفر 

لطاغوت حىت جيعل احلكم  وحده كما هو كذلك يف نفس األمر".    به ، وال يكفر العبد 

  ثانياً : الحكم الكوني القدري: 

كوىن سبيب ينازعه العبد حبكم  هو ذلك احلكم الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة، فهو حكم   - 

حلق للحق، فيدافع به وله، وهو حكم قدري قدره هللا عز  كوىن سبيب آخر، فينازع حكم احلق 

 وجل على العبد مبشيئته سبحانه . 

زعه ومل ينقاد له،  -  جلوع، والعطش، أو الربد،  فإذا وقع حكم قدره هللا عز وجل على العبد 

الشرب، واللباس ، فقد دفع قدر هللا بقدر هللا وما خرج يف ودفعه بقدر آخر من األكل، و 

 ذلك عن قدر هللا. 

زعه بقدر آخر يستهدف فيه األدوية  -  وهكذا إذا أصابه مرض بقدر هللا دافع هذا القدر و

الدافعة للمرض، فحق هذا احلكم الكوين أن حيرص العبد على مدافعته، ومنازعته ، بكل ما 

ألسباب اليت نصبها هللا لذلك  ره، وموجباته  ميكنه فإن غلبه، وقهره، حرص على دفع آ

زع احل حلكم الكوين وهو مل خيرج عن قدر هللا وإرادته ومشيئته. فيكون   كم الكوين 
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  ثالثاً : الحكم القدري الكوني 

إذا خرج األمر عن يد العبد، بعد بذله جهده يف مدافعه احلكم الكوين القدري، فحينئذ يبقى  - 

ال حيلة له يف من أهل احلكم الثالث ، الذي جيري على العبد بغري اختياره وال طاقة له بدفعه، و 

الستسالم، واملساملة، وأن يشهد فيه العبد عزة احلاكم يف حكمه  منازعته، فهذا حقه أن يُتلقى 

نه عليه.   ، وعدله يف قضائه ، وحكمته يف جر

فيشهد العبد أن القدر الكوين الذي أصابه حلكمة اقتضاها اسم هللا احلكيم هلالج لج، كما أوجبه  - 

 . )١(عدل هللا وعزته وعلمه

وبعد عرض أنواع األحكام الثالثة اليت قدرها هللا عز وجل على عباده، وواجب العبد جتاه هذه  - 

ت : من عبودية متام االنقياد وفورية التنفيذ جتاه احلكم الشرعي الديين ،  األحكام من عبود

ألسباب اليت قدرها هللا عز وجل جتاه احلكم الكوين القدري، وعبودي ة التسليم وعبودية األخذ 

نه عليه جتاه احلكم  مع مشاهدة عزة احلاكم يف حكمه ، وعدله يف قضائه، وحكمته يف جر

 القدري الكوين. 

نؤكد إزاء هذه األحكام الثالثة هذه احلقيقة الراسخة: أننا أمام إله واحد هو اخلالق، وهو  - 

 حيكم ما يريد﴾  ِكه ، ﴿إن هللاملالك، وهو الرازق، وهو صاحب السلطان املتصرف يف ُملُ 

 ] .١املائدة : [

  وسخر ما يف السموات واألرض اإلنسانإن هللا هو اخلالق ... خلق هذا الكون، وخلق هذا ،

خللق، ال شريك له يف كثري منه أو قليل ﴿ ُقلْ اإلنسانهلذا   ، وهو وحده سبحانه وتعاىل متفرد 

رَ  ِّ  َأَغيـْ ذُ  ا َ  ُقلْ  ُيْطَعمُ  ُيْطِعُم َوالَ  َوُهوَ  َواَألْرضِ  السََّماَواتِ  فَاِطرِ  َوِليا َأختَِّ  َأوَّلَ  َأُكونَ  َأنْ  أُِمْرتُ  ِإّينِ

 ] . ١اْلُمْشرَِكَني ﴾ [ األنعام :  ِمنَ  َوَال َتُكوَننَّ  َأْسَلمَ  َمنْ 

  وإن هللا هو املالك ... مبا أنه هو اخلالق ، و ملك السموات واألرض وما بينهما.. فهو

مللك . ال شريك له يف كثري منه أو قليل. (ُقلسب  َواَألْرضِ  السََّماَواتِ  ِيف  مَّا لَِّمن حانه متفرد 

ِّ ) [ األنعام :  ُقل ِ١٤ .[ 

                                                             
 .  ٣١٣: ٣١٢شرح أمساء هللا احلسىن ، ابن قيم اجلوزية ، ص  )١(
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  ..وإن هللا هو صاحب السلطان املتصرف يف الكون والناس .. مبا أنه هو اخلالق املالك الرازق

ا خلق وال رزق وال نفع وال ضر. وهو سبحانه ومبا أنه هو صاحب القدرة اليت ال يكون بدو

حلكم والسلطان يف هذا الوجود. ( ) [ اْخلَِبريُ  اْحلَِكيمُ  َوُهوَ  ِعَباِدهِ  فـَْوقَ  اْلَقاِهرُ  َوُهوَ املتفرد 

﴾ [األنعام:١٨األنعام :   ]. ٥٧] ، ﴿إن احلكم اال 

  وستقوم سورة (األنعام) بعون هللا وتوفيقه بتعريفنا  عز وجل اخلالق املالك الرازق صاحب

السلطان، وأنه سبحانه وتعاىل ال شريك له يف خلقه، وال شريك له يف ملكه، وال شريك له يف 

تدبريه ورزقه، وال شريك له يف سلطانه وأمره .. وال شريك له يف حكمه، وهذه هي خصائص 

 ية هللا عز وجل وربوبيته. ألوه

كما ستبني لنا سورة (األنعام) أن العبودية املفروضة على عبيده بعد التعرف عليه سبحانه هي:  - 

أللوهية والربوبية، واالستسالم والطاعة ملقتضيات هذه األلوهية  إفراده سبحانه وتعايل 

 َ  َفَطرَ  ِللَِّذي َوْجِهيَ  َوجَّْهتُ  ّينِ إِ  ] ، ﴿٧١األنعام: اْلَعاَلِمَني ) [  ِلَربِّ  لُِنْسِلمَ  والربوبية (َوُأِمْر

َْ  َوَما َواَألْرَض َحِنيًفا السََّماَواتِ  رَ ٧٩اْلُمْشرِِكَني﴾[األنعام :  ِمنَ  َأ ِّ أَبْـَتِغي ] ، ﴿َأفـََغيـْ  َحَكًما ا

 ].١١٤ُمَفصًَّال ﴾ [األنعام: اْلِكَتابَ  ِإلَْيُكمُ  أَنـََزلَ  الَِّذي َوُهوَ 

أللوهية والربوبية وخصائصهما من اخللق والرزق وامللك والسلطان إ  -  ن إفراد هللا عز وجل 

 واحلاكمية هو التوحيد، واالستسالم والطاعة ملقتضيات هذه األلوهية والربوبية هو اإلسالم.. 

إن اإلسالم جعل التحاكم إىل هللا عز وجل وحده، وجعل متام االنقياد وفورية التنفيذ حلكمه  - 

أللوهية ، يقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا: " فمعىن ال شرعي، هو مقتضى إفراد هللا عز وجل 

لوهيته وربوبيته وسلطانه ، ومعىن عدم  االستسالم لشريعة هللا هو قبل كل شيء االعرتاف 

االستسالم هلذه الشريعة، واختاذ شريعة غريها يف أية جزئية من جزئيات احلياة ، هو قبل كل 

لوهية هللا وربوبيته وسلطانه .. ويستوى أن يكون االستسالم أو الرفض شيء ر  فض االعرتاف 

لفعل دون القول .. لذلك فقضية التحاكم إىل شرع هللا عز وجل هي قضية كفر  للسان أو 
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أو إميان ، وجاهلية أو إسالم . ومن هنا جيئ هذا النص : " ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك 

 . )١(فرون " .. " الظاملون" .. " الفاسقون" هم الكا

إن واجب البشرية كلها أن جتعل احلكم  وحده، وأن تتلقى حكمه الشرعي سبحانه وتعاىل  - 

النقياد احملض إقرارًا وتصديقًا مث تنفيذًا وعمًال ، يف كل  ملساملة والتسليم وترك املنازعة بل 

 أوجه وأنشطة احلياة، وبذلك تتسق حياة البشر مع نظام الكون كله. 

 ق المطلق بين حياة البشر وناموس الكون شريعة هللا والتناس

يقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا: " إن التصور اإلسالمي يقوم على أساس أن هذا الوجود كله  - 

 سبحانه قوانينه اليت يتحرك من خلق هللا، اجتهت إرادة هللا إىل كونه فكان ، وأودعه هللا

هُ  َواْلَقَمرَ  ﴾٣٨اْلَعِليِم﴿ اْلَعزِيزِ  تـَْقِديرُ  هلََّا َذِلكَ  ِلُمْستَـَقرٍّ  َجتِْري ﴿َوالشَّْمسُ ا ْرَ َحىتَّ  َمَناِزلَ  َقدَّ

 وَُكلٌّ  النـََّهارِ  َساِبقُ  اللَّْيلُ  َوَال  ُتْدِرَك اْلَقَمرَ  َأن َهلَا يَنَبِغي الشَّْمسُ  َال  ﴾٣٩﴿ اْلَقِدميِ  َكاْلُعْرُجونِ  َعادَ 

 ] . ٤٠:  ٣٨َيْسَبُحوَن ﴾ [يس~: فـََلكٍ  ِيف 

موسًا ينسقه، ينظر حركة مفردات إن  وراء هذا الوجود الكوين مشيئة تدبره ، وقدرًا حيركه ، و

هذا الوجود كله، فال تصطدم وال ختتل، وال تتعارض ، وهذا الوجود خاضع مستسلم للمشيئة اليت 

على  تدبره، والقدر الذي حيركه، والناموس الذي ينسقه، حبيث ال خيطر له يف حلظة واحدة أن يتمرد

ُّ  رَبَُّكمُ  املشيئة، أو أن يتنكر للقدر، أو أن خيالف الناموس ﴿ِإنَّ   َواَألْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  الَِّذي ا

مٍ  ِيف  َّ  َوالنُُّجومَ  َواْلَقَمرَ  َحِثيثًا َوالشَّْمسَ  َيْطُلُبهُ  النـََّهارَ  اللَّْيلَ  يـُْغِشي اْلَعْرشِ  َعَلى اْستَـَوى مثَُّ  ِستَِّة َأ

َْمرِهِ  َسخََّراتٍ مُ  َباَركَ  اْخلَْلُق َواَألْمرُ  َلهُ  َأالَ  ِ ُّ  تـَ  ] . ٥٤: فاْلَعاَلِمَني ﴾ [األعرا َربُّ  ا

 .. فله اخللق. اإلنسان(أال له اخللق واألمر )  هللا سبحانه وتعاىل خلق هذا الوجود الكوين وخلق 

  لنواميسه وقوانينه اليت أخضع هلا الوجود الكوين.. فله األمر.  اإلنسانوأخضع 

                                                             
 .   ٨٨٩/ ٣يف ظالل القرآن ، )١(
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فاإلنسان من هذا الوجود الكوين، والقوانني اليت حتكم فطرته ليست مبعزل عن ذلك الناموس  - 

الذي حيكم الوجود كله .. لقد خلقه هللا ـ كما خلق هذا الوجود ـ وهو يف تكوينه املادي من 

ً .. طني هذه األرض ، وما وهبه هللا   من خصائص زائدة على مادة الطني جعلت منه إنسا

حية كيانه اجلسمي للناموس الطبيعي الذي سّنه هللا له   - رضي أم أىب  -واإلنسان خاضع من 

فهما يلتقيان ولكنهما ال ميلكان أن يعطيا  -وجوده وخلقه ابتداء مبشيئة هللا ال مبشيئة أبيه وأمه 

ق الناموس الذي وضعه هللا ملدة احلمل وظروف الوالدة، وهو يتنفس فهو يولد وف -جنني وجوده 

موس هللا الكوين والقدري، شأنه يف هذا  جلملة يعيش وفق  كل ويشرب و وجيوع ويعطش ، 

موسه.    الشأن هذا الوجود الكوين وكل ما فيه وكل من فيه، يف اخلضوع املطلق ملشيئة هللا وقدره و

لنواميسه اليت  اإلنسان، والذي أخضع  اإلنسانوجود الكوين وخلق وهللا الذي خلق هذا ال

أخضع هلا الوجود الكوين.. هو سبحانه الذي سن لإلنسان " شريعة" من نظم وأحكام وقوانني 

  اإلرادية تنظيمًا متناسقاً مع حياته الطبيعية.  اإلنسانلتنظيم حياة 

س اإلهلي العام الذي حيكم فطرة فالشريعة على هذا األساس إن هي إال قطاع من النامو 

َِّ  ، وفطرة الوجود العام وينسقها كلها مجلة واحدة ﴿ ِفْطَرةَ اإلنسان َها النَّاسَ  َفَطرَ  الَِّيت  ا  َال  َعَليـْ

ْبِديلَ  َِّ  تـَ ينُ  َذِلكَ  ِخلَْلِق ا   ]. ٣٠﴾ [الروم :  يـَْعَلُمونَ  النَّاِس َال  َأْكثـَرَ  َوَلِكنَّ  اْلَقيِّمُ  الدِّ

ي ، وال تشريع وال توجيه.. إال هي شطر من  وما من كلمة من كلمات هللا ، وال أمر وال 

ً قوانني الطبيعة  ـ  ا صدق القوانني اإلهلية الكونية ـ اليت تسمى كذ الناموس العام، وصادقة يف ذا

شئ من ضرورة حتقيق الت لشريعة اإلهلية اليت تنظم حياة البشر  ناسق بني حياة ومن مث فااللتزام 

م من  اإلنسان وحركة الكون الذي يعيش فيه، ويف ذلك حتقيق اخلري كل اخلري للبشرية وصيانة حيا

  الفساد وسفك الدماء . 

طراف الناموس  -  وملا كان البشر ال ميلكون أن يدركوا مجيع السنن الكونية ، وال أن حييطوا 

م ال ميلكون أن يشرعوا حلياة البشر نظامًا يتحقق به التناسق املطلق بني  العام ، ومن مث فإ
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حياة الناس وحركة الكون .. إمنا ميلك ذلك وحده : خالق الكون وخالق البشر ، ومدبر أمره 

 .  )١( وأمرهم ، وفق الناموس الواحد الذي اختاره وارتضاه "

ا، و ى وجوب " التحاكم إىل شرع هللا "وبعد التعرف عل -   : متثل كون هذه القضية على خطور

  . إقرارًا أللوهية هللا وربوبيته وسلطانه يف األرض  

  . إفرادًا لتوحيد هللا يف حياة خلقه من الناس  

  .انقيادًا واستسالمًا حلكمه سبحانه الشرعي الديين 

  .حتقيقاً ملدلول ركن اإلسالم األول شهادة: أن ال إله إال هللا، وأن دمحمًا رسول هللا  

  حتريراً كامال وحقيقياً من العبودية للبشر لتكون العبودية  عز وجل  

  . وفاءً  بشرط اإلسالم وحد االميان ومفرق الطريق بني اجلاهلية والكفر  

  . موسه العام   تناسقاً مع حركة الكون و

  تمع املسلم إال  ، متمثلة يف نؤكد بعد ذلك أنه ال بديل على أن تكون احلاكمية العليا يف ا

ا دار اإلسالم  سيادة شريعة هللا يف كافة جوانب احلياة ، وهذه هي الصورة الوحيدة اليت تعرف 

من دار الكفر، وفقًا لتعريف الفقهاء والعلماء أن دار اإلسالم تعرف بظهور وأحكام الشريعة  

 كاملة ، فوظيفة دار اإلسالم هي : " احلكم مبا أنزل هللا " . 

 السََّماَواُت  َلَفَسَدتِ  َأْهَواءُهمْ  اْحلَقُّ  اتـََّبعَ  " شريعة هللا " هو أهواء البشر ﴿ َوَلوِ  إن مقابل

 ] ٧١ِفيِهنَّ ﴾  [ املؤمنون :  َوَمن َواْألَْرضُ 

نَـُهم ﴿ فَاْحُكم -  ُّ  َأنَزلَ  ِمبَا بـَيـْ  ].  ٤٨اْحلَقِّ ﴾ [املائدة :  ِمنَ  َجاءكَ  َأْهَواءُهْم َعمَّا تـَتَِّبعْ  َوالَ  ا

نـَُهم اْحُكم ﴿ َوَأنِ   -  ُّ  ِمبَآ َأنَزلَ  بـَيـْ ُّ  َأنَزلَ  َما َعن بـَْعضِ  يـَْفِتُنوكَ  َأن َواْحَذْرُهمْ  َأْهَواءُهمْ  تـَتَِّبعْ  َوالَ  ا  ا

 ] . ٤٩ِإلَْيَك ﴾ [ املائدة : 

 لتعرف عل ى : كيف فُتنت األمة وبعد بيان ضرورة ووجوب التحاكم إىل شرع هللا ، نقوم 

لكامل عن حكم هللا،  املسلمة يف العصر احلديث عن بعض ما أنزل هللا ؟ حىت أعرضت 

 وصارت تتحاكم إىل أهواء البشر اليت سنت قوانني وضعية بديًال عن شريعة هللا . 

                                                             
 .    ١٠٠:  ٩٦معامل يف الطريق ، ص  )١(
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  ثانياً : كيف حل القانون الوضعي بديالً عن شرع هللا ؟ 

  ا املوضوع يف العناصر التالية: ونقوم بعون هللا وتوفيقه بعرض هذ

 وظيفة القانون وأصوله.  - 

رخيية "  -   كيفية تنحية الشريعة " نبذة 

سق العصر احلديث .  -   الدستور .. 

 القوانني الوضعية أحلت ما حرم هللا .  - 

ذن هللا ...    ولنبدأ 

  وظيفة القانون وأصوله : 

ين ومعناها : العصا املستقيمة، وكانت تستخدم للداللة  كلمة (قانون ) يف اللغة ترجع إىل أصل يو

  على االستقامة والنظام. 

ردة امللزمة واليت حتكم سلوك األفراد داخل  القانون اصطالحًا هو : جمموعة من القواعد العامة ا

تمع ويرتتب على خمالفتها جزاء توقعه السلطة الع   امة" . ا

يقول املستشار عبد القادر عودة رمحه هللا عن وظيفة القانون: " إن القانون كمعىن ضرورة ال  - 

مفر منها للمجتمع ، فبالقانون تنظم العالقة بني األفراد ، وحتفظ احلقوق، وتوزع العدالة ، 

ا اجلماعة البشرية خلدمتها،  ووسيلة تدفع وتوجه الشعوب ، لذا فالقانون يف حقيقته أداة أوجد

ا الضرر عن أفرادها، ووظيفة القانون عامة هي : خدمة اجلماعة البشرية وسد حاجتها 

الضرورية ، ولكل قانون على حدة وظيفة يؤديها هي السبب يف اجياده ، والدافع إىل تقنينه ، 

بة فالقانون الذي يعاقب على اجلرائم وظيفته خدمة اجلماعة عن طريق حفظ األمن فيها وحمار 

تمع عن طريق حفظ احلقوق  اإلجرام ، والقانون الذي مينع التظامل بني الناس وظيفته خدمة ا

 .  )١(الفردية، وتوزيع العدالة وبث الطمأنينة بني األفراد، وهكذا" 

ا الضرر  -  إذن القانون يف حقيقته ليس إال أداة أوجدته اجلماعة البشرية خلدمتها، ووسيلة تدفع 

. . ولكن إذا تبني أن هذه األداة فاسدة ال ختدم اجلماعة ذلك منذ قدمي األزلعن أفرادها، و 

                                                             
 .  ٢١،  ٢٠اإلسالم وأوضاعنا القانونية ، ص   )١(
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ا جتلب الضرر على أفرادها ، فاملنطق أن تنبذ هذه األداة الفاسدة ، ألن  البشرية أو أ

 استعماهلا معناه اخلروج على اجلماعة اإلنسانية. 

املبادئ اليت يرجع إليها يف سد : األسس اليت تقوم عليها خدمة اجلماعة و وأصول القانون هي  - 

 هذه احلاجات" . 

وحيدد املستشار عبد القادر عودة ثالثة أصول للقوانني وهي : " األصل األول للقانون هو :  

ا، لذا ختتلف القوانني  أن قانون كل أمة إمنا يشتق منها ميثل أخالقها وتقاليدها وميثل دينها ومعتقدا

ن ين يف النشأة والتطور الفرنسية عن القوانني اليا ية بقدر ما خيتلف الشعبني الفرنسي واليا

 واألخالق والتقاليد والنظم والدين واملعتقدات . 

  األصل الثاين للقانون هو : أن القانون يوضع حلماية العقائد واحرتام التقاليد واآلداب . 

. ، )١(عاون والرتاحم " واألصل الثالث هو : أن القانون يوضع لتوجيه الشعوب إىل اخلري والت

وحيث أن الشريعة عامة هي : جمموعة من القوانني على هيئة أوامر ونواهي وتوجيهات ، فما هي 

  أهم اخلالفات بني طبيعة الشريعة وطبيعة القانون الوضعي؟ .

يكمل املستشار عبد القادر كالمه بذكر أهم اخلالفات بني قوانني وأحكام الشريعة اإلسالمية  - 

ا: وبني ال   قانون الوضعي أ

: مصدر الشريعة اإلسالمية هو هللا جل شأنه ، فقوانني وأحكام الشريعة  من جهة املصدر )١

اإلسالمية تقوم على الدين وهو من عند هللا ﴿  إن الدين عند هللا اإلسالم﴾ [آل عمران : 

َتغِ  ]، ﴿ َوَمن١٩ رَ  يـَبـْ ﴾ [ آل  اْخلَاِسرِينَ  ِمنَ  اآلِخَرةِ  ِيف  َوُهوَ  ِمْنهُ  يـُْقَبلَ  فـََلن اإلسالم ِديًنا َغيـْ

 ] ، أما مصدر القوانني الوضعية فهم البشر الذين يقومون بوضع هذه القوانني . ٨٥عمران : 

  ويرتتب على كون الشريعة اإلسالمية من عند هللا نتيجتان هامتان ومها : ـ 

ا يؤدي إىل العقوبة يف ا  - أ لدنيا والعذاب يف اآلخرة، وجوب طاعة األفراد ألحكامها ، ألن عصيا

ت بعد عرضها أحكام الشريعة يف املواريث قوله تعاىل ﴿تِْلكَ  ِّ  ُحُدودُ  وقد ذكرت اآل  َوَمن ا

                                                             
 نفس املصدر السابق .    )١(
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َّ  ُيِطعِ  ﴿  اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َوَذِلكَ  ِفيَها األَنـَْهاُر َخاِلِدينَ  َحتِْتَها ِمن َجتِْري َجنَّاتٍ  َوَرُسوَلُه يُْدِخْلهُ  ا

َّ  يـَْعصِ  ﴾ َوَمن١٣ رًا ُحُدوَدهُ  َويـَتَـَعدَّ  َوَرُسوَلهُ  ا َ مُِّهٌني ﴾ [  َعَذابٌ  َوَلهُ  ِفيَها َخاِلًدا ُيْدِخْلُه 

 ] . ١٤ -١٣النساء : 

يئة حاكمة وال بنظام حكم وإمنا ترتبط   - ب ا ال ترتبط  ثبات القواعد الشرعية واستمرارها ، أل

نظام حكم، بينما القوانني الوضعية يضعها احلكام طبقًا بدين اإلسالم الذي ال يتغري وال يتبدل ب

ا.  ا ، وخلدمة األنظمة اليت يقيمو  ألهواءهم وحلفظ مصاحلهم ومحاية مبادئهم اليت يعتنقو

: هذا العنصر يف الشريعة اإلسالمية أقوى منه يف أي قانون أو شريعة من جهة العنصر الروحي  -٢

الشريعة اإلسالمية جتعل للعنصر الروحي نصيبًا يف كل نص أخرى على وجه األرض، ألن 

تشريعي ويف كل قاعدة تشريعية سواء كانت كلية أو فرعية ، لذلك جتد احلث على تقوى هللا ، 

ت تشريعات احلالل واحلرام يف سورة املائدة ، جند تزييل  حكام الشريعة ، ففي آ متصل دومًا 

ت بقوله تعاىل ﴿واتقوا هللا ] ، (واتقوا هللا الذي إليه ٢إن هللا شديد العقاب﴾ [ املائدة :  اآل

  ] .٩٦حتشرون) [ املائدة : 

: تعترب الشريعة اإلسالمية األخالق الفاضلة الدعامة األوىل اليت يقوم عليها من جهة األخالق -٣

تمع ، وهلذا فأحكام الشريعة حترص على محاية األخالق، وتتشدد يف هذه احلماية ح ىت ا

مل املسائل  لتكاد تعاقب على كل األفعال اليت متس األخالق، أما القوانني الوضعية فتكاد 

ماً.    األخالقية إمهاال 

مر  ألخالق هي أن الشريعة تقوم على الدين الذي  والعلة يف اهتمام الشريعة اإلسالمية 

ما العلة يف استهانة القوانني مبحاسن األخالق، ويهدف إىل تكوين جمتمع صاحل طاهر متماسك ، بين

ألخالق أن هذه القوانني ال تقوم على أساس الدين ، ويقوم بوضعها وتغيريها األفراد  الوضعية 

هوائهم ونزوعهم الطبيعي  الذين يقومون بتشريع هذه القوانني مع احلكام ، وهم يتأثرون يف عملهم 
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مل ا لقوانني الوضعية األخالق شيئًا فشيئا ، وأن إىل التحلل من القيود ، فكان من الطبيعي أن 

حية هي القاعدة، واألخالق الفاضلة هي اإل   .)١(ستثناء"يت وقت تصبح فيه اإل

وهكذا جند أن البالد اإلسالمية ملا قامت بنقل القوانني األوربية حبذافريها دون تعديل يذكر ، مث  - 

لشريعة اإلسالمية ، ظهرت يف هذه البالد جعلتها هي القوانني امللزمة يف البالد ومت تنحية ا

حية والتحلل، ألن هذه القوانني الوضعية تقوم على أصول فاسدة غري تلك األصول  اال

الصحيحة اليت تقوم عليها قوانني وأحكام الشريعة اإلسالمية، اليت تقوم على الدين اخلامت الذي 

َِّ َأَفَمْن أَ أكمله هللا عز وجل وأمته وارتضاه خللقه ﴿   َيانَُه َعَلى تـَْقَوى ِمَن ا ٌر  سََّس بـُنـْ َوِرْضَواٍن َخيـْ

ِر َجَهنَّمَ  َ َهاَر بِِه ِيف  َيانَُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر فَانـْ َُّ  َأم مَّْن َأسََّس بـُنـْ يـَْهِدي الَقْوَم الظَّاِلِمَني   الَ  َوا

 ]. ١٠٩﴾[التوبة:

رخيي -  ة خمتصرة لكيفية تنحية الشريعة اإلسالمية وإحالل وهذا ما يدفعنا للتعرف على نبذة 

 القانون الوضعي بديًال عنها. 

 كيفية تنحية الشريعة " نبذة تاريخية" 

أساس القوانني الوضعية يف أورو كلها ـ املصدرة للبالد اإلسالمية ـ هو القانون الروماين ، وقد  - 

 ن به البالد األوربية . وجد هذا القانون قبل أن يوجد الدين املسيحي الذي تتدي

ن يضيفوا إىل  -  فلما جاء الدين مل يكن له مكان هام يف القانون الروماين، واكتفى املتشرعون 

 ١٧٨٩القانون بعض النصوص اليت اقتضاها وجود الدين اجلديد، وبعد الثورة الفرنسية عام 

لدين والعقائد أخذ املتشرعون األوربيون يف جتريد القوانني الوضعية من كل ماله مسا س 

واألخالق حىت مت هلم ذلك ، وأصبحت هذه القوانني قائمة على تنظيم عالقات األفراد املادية 

 ، وقائمة على ما ميس نظام احلكم. 

ً حىت جاء  -  ظلت الشريعة اإلسالمية هي القوانني اليت حتكم البالد اإلسالمية ملدة ثالثة عشر قر

داية الطامة الكربى يف بالد حيث كانت بداية النفاذ م) ليشهد ب ١٨٣٩هـ / ١٢٥٥عام ( 

                                                             
 .    ٣٥ – ٢٤اإلسالم وأوضاعنا القانونية ـ عبد القادر عودة ، ص  )١(
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التشريعي الغريب وتغري أحكام الشريعة، حيث تبنت اخلالفة العثمانية قوانني مستوردة من الغرب 

 الصلييب يف الناحية التجارية . 

سم (التنظيمات)   ١٨٧٩حىت  ١٨٣٩فأصدرت اخلالفة قوانني متعددة منذ عام  -  عرفت 

 كالتايل : ـ 

  صدر قانون جتاري مأخوذ من القانون الفرنسي ، وأنشئت حماكم جتارية عن  ١٨٤٧عام :

 التشريعات الفرنسية للنظر يف النزاع بني التجار احملليني واألوربيني . 

  أنشئت حماكم مدنية وجنائية خمتلطة ألول مرة جبانب احملاكم الشرعية  ١٨٤٧يف نفس العام :

حكام الشريعة اإلسالمية .   اليت حتكم 

  صدرت جمموعة من القوانني التجارية البحرية .  ١٨٦٣عام : 

  أعيد تنظيم حماكم نظامية جديدة .  ١٨٦٩عام : 

  اكم الشرعية. : فصلت دعاوى األراضي عن احمل ١٨٧٩عام 

ومل تكن القوانني اليت صدرت يف مرحلة التنظيمات هذه قاصرة على الناحية التجارية فقط بل   - 

ت.   مشلت جماالت قانونية أخرى كنظام البحرية وقانون العقو

  ولكن ما هي أسباب استرياد قوانني أور الوضعية وتغيري األحكام الشرعية ؟ 

لقوانني والدساتري الوضعية،  -  إن السبب الرئيسي هو مكر الغرب الصلييب لغزو العامل اإلسالمي 

مستغلني ضعف وختلف الدولة العثمانية يف هذه احلقبة من خواتيم القرن الثامن عشر حىت 

 سقوطها يف أوائل القرن العشرين. 

حىت  ١٥٢٠ ( حكم من بدأ ضعف الدولة العثمانية بعد وفاة السلطان سليمان القانوين - 

م ) بعدما أدخل اصالحيات قضائية وإدارية وإجرائية لرتسيخ العدالة بني املواطنني ، ١٥٦٦

مة" ظلت تطبق حىت مطلع القرن  فوضع قوانني منبثقة من الشريعة اإلسالمية عرفت " بقانون 

 التاسع عشر امليالدي. 

مانية مبراحل من الضعف واهلزائم، ففكر مث توىل ابنه سليم الثاين مكانه فمرت الدولة العث - 

ا ، فبدأ النشاط  ضة أور العلمية، فأرادوا اللحاق  م قد ختلفوا عن  القائمون عليها أ
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التجاري مع دول أورو " الغرب الصلييب احلاقد واملاكر على أمة اإلسالم" ، فبدأت من حينها 

رعية لتتوافق مع قوانني أور التجارية لتسهل اخلالفة العثمانية الضعيفة يف تغيري األحكام الش

 حركة التجارة معها. 

م ، والذي غريوا فيه ١٨٨٣مث سنَّ اإلجنليز بعد احتالهلم مصر قانون االصالح القضائي عام  - 

كثري من أحكام الشريعة اإلسالمية ، وكانوا يعلنون أن هدفهم األول من هذا االحتالل هو: " 

المي " ، فعملوا على ذلك بشىت الوسائل إما مبحاولة حموه متامًا، أو القضاء على القانون اإلس

 إضعاف شأنه وتضييق دائرة اختصاصه ، ومقاومة تعلمه وتعليمه. 

لقوة والقهر للحيلولة بني األمة املسلمة  -  الني اجلزائي والتجاري  مت ابعاد الفقه اإلسالمي يف ا

م والذين مسحوا لالحتالل وشريعتها ، مستغلني حكام السوء اجلهلة  إلسالم املخادعون لشعو

ت القضائية األجنبية، حيث أنشئت حماكم  األجنيب بذلك، مث بدأ االحتالل يف تعديد الوال

لشريعة  خمتلطة مث حماكم نظامية مث حماكم أهلية لتهميش دور احملاكم الشرعية اليت حتكم 

اكم الشرعية يف شئون األحوال الشخصية اإلسالمية يف أمور التقاضي، حىت تقلص دور احمل

 .  ٤/١٠/١٩٢٦والوقف فقط ، مث أغلقت متاماً احملاكم الشرعية يف 

يقول املستشار طارق البشري عن بداية إنشاء هذه احملاكم القضائية اليت حتاكمت إىل القوانني  - 

دة النفوذ السياسي  الوضعية املستوردة من أور : " زاد نفوذ االمتيازات األجنبية بسبب ز

واالقتصادي للدول الغربية صاحبة االمتيازات ، فالبداية كانت قبل القرن التاسع عشر بسماح 

الدولة اإلسالمية على أراضيها للمستأمنني من رعا الدول الغربية ليحتكموا فيما بينهم يف 

زعتهم مع رعا أنزعتهم اخلاصة حسب شرائعهم إىل من ميثل دوهلم ، مث زادت وانبسطت إىل أن

لنسبة لكل املسائل املدنية واجلنائية : فمثالً   ا  الدولة اإلسالمية ذات السيادة ومع الدولة ذا

ها يف مصر ومع املصريني لذات  كان يف مصر سبع عشرة دولة ذات امتيازات خيضع رعا

 العدد من النظم التشريعية ولذات العدد من أنظمة القضاء . 

ت القضائية األجنبية انتقص من سيادة الشريعة قضائيًا ويف القضا وهذا التعدد يف ا -  لوال

سًا يف الدولة اإلسالمية على  د قوة و العامة للدولة على القاطنني يف أراضيها، واستمر يف ازد
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 ً مدى القرن التاسع عشر ، مث تبلور هذا التعدد يف مصر يف  نظام قضائي واحد يقوم مواز

" الذي نشأ " احملاكم املختلطةوينتفص من سيادته الكلية ، وعرف ذلك بنظام  للقضاء الشرعي

م ) ، وكان هذا النظام يشمل حماكم جنائية ١٩٤٩م  وبقى حىت ١٨٧٥وعمل به منذ : (

ومدنية وجتارية، يتشكل من قضاة أغلبيتهم من القضاة األجانب، وهي تطبق جمموعات قوانني 

  الفرنسية. وضعية مأخوذة كلها عن القوانني

م نظام " احملاكم النظامية" يف مصر مث ظهرت احملاكم األهلية املصرية" بنظم ١٨٧٩مث صدر عام 

قانونية وقضائية آخذة كلها من قوانني احملاكم املختلطة ذات التقنيات الفرنسية لكن القضاة حمليني 

، عد سنوات قليلةالوالية العامة ب م ، وصارت هذه احملاكم هي صاحبة١٨٨٣وذلك يف عام 

واحنسرت والية احملاكم الشرعية اآلخذة عن الشريعة اإلسالمية يف مسائل األحوال الشخصية 

  )١(والوقف" 

إذن حنن أمام ضعف حكام فاسدين للخالفة العثمانية يف أواخر عهدها ، وأمام مكر  وختطيط  - 

حذرتنا سورة آل عمران  للغرب األوريب الصلييب للقضاء على أحكام الشريعة اإلسالمية ، وقد

عن  للتخليمن عدم طاعة أعداء الدين من أهل الكتاب وعدم تلقى أية مناهج غربية تؤدي 

 َ  مِّنَ  ُتِطيُعوْا َفرِيًقا ِإن آَمنُـَواْ  الَِّذينَ  أَيـَُّها منهجنا الصايف اخلالص وشرعنا القومي ، قال تعاىل ﴿ 

 ] . ١٠٠َكاِفرِيَن﴾. [آل عمران :  ِإميَاِنُكمْ  بـَْعدَ  يـَُردُّوُكم اْلِكَتابَ  ُأوُتواْ  الَِّذينَ 

ين ١٨٨٢صدر أول دستور وضعي يف مصر عام  -  م يف عهد اخلديوي توفيق، مث أعيد صدور 

تشريع القوانني الوضعية يف م انعقد وفقه أول جملس يتوىل ١٩٢٣أبريل عام  ١٩دستور يف 

لقوانني ، فصار منذ هذا التاريخ هناك حمم ١٩٢٤مارس عام  ١٥ اكم خمتلطة وأهلية حتكم 

الوضعية، وهناك جملس تشريعي يقوم بسنَّ هذه القوانني الوضعية ، ودستور وضعي له املرجعية 

لتدريج وفق  العليا والسيادة القانونية للقوانني الوضعية ، وبذلك حنيت الشريعة اإلسالمية 

 مية آنذاك . خمطط غريب صلييب، ساعد على تطبيقه حكام الدول اإلسال
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م كتابه (اإلسالم ١٩٢٥وأصدر الشيخ علي عبد الرازق من علماء األزهر الشريف عام 

ونظام احلكم) ليعطي شرعية دينية لتعطيل الشريعة اإلسالمية ، حينما قال فيه : " إن من نظر يف  

 ً ًَ◌ أو كتا  أو مبدأ يف كتب الشريعة األصلية بعني البصرية جيد أنه من غري املعقول أن تضع قانو

 . )١( هـ " ١٣٥٤القرن الثاين من اهلجرة مث جتئ بعد ذلك فتطبق هذا القانون يف 

وحدث ما حذرت منه سورة (املائدة) ومت التحاكم إىل غري ما أنزل هللا ، ومت فصل الدين عن  - 

على يد كمال  ١٩٢٤احلكم ،مث فصله عن كل مناحي احلياة بعد سقوط اخلالفة اإلسالمية عام

تورك العلماين الرتكي، ومت تربية أجيال تعتنق الفكر الدميقراطي العلماين يف بالد اإلسالمية ، أ

الس  وأخذت القوانني والدساتري الوضعية تشيع الز واالحنالل والر واخلمر، وصارت هذه ا

إلضافة إىل حكام هذه  التشريعية هي اجلهة الوحيدة اليت هلا حق سن التشريعات والقوانني ، 

الدول استنادًا إىل الدساتري العلمانية اليت صارت بديًال عن شرع هللا !وصارت السيادة للشعب 

ال للشرع.. فتقهقرت األمة املسلمة وعادت تتحاكم إىل الطاغوت مرة أخرى، وترتضي حبكم 

ً من حكم الشريعة ﴿َأَفُحْكَم اْجلَاِهِليَّةِ  غُ  اجلاهلية بعد ثالثة عشر قر ِّ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  ونَ يـَبـْ  ا

 ]. ٥٠يُوِقُنوَن ﴾ [املائدة: لَِّقْومٍ  ُحْكًما

 الدستور .. ياسق العصر الحديث 

ُغونَ  يقول ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل ﴿ َأَفُحْكَم اْجلَاِهِليَّةِ  -  ِّ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  يـَبـْ  لَِّقْومٍ  ُحْكًما ا

يُوِقُنوَن ﴾ : " ينكر تعاىل على من خرج عن حكم هللا احملكم املشتمل على كل خري ، الناهي 

عن كل شر، وعدل إىل ما سواه من اآلراء واألهواء واالصطالحات ، اليت وضعها الرجال بال 

مستند من شريعة هللا ، كما كان أهل اجلاهلية حيكمون به من الضالالت واجلهاالت ، مما 

ا رائهم وأهوائهم ، وكما حيكم به التتار من السياسات امللكية املأخوذة عن ملكهم  يضعو

سنكزخان ( جنكزخان) ، الذي وضع هلم الياسق، وهو عبارة عن : " كتاب جمموع من أحكام 

قد اقتبسها من شرائع شىت، من اليهودية والنصرانية وامللة اإلسالمية وغريها ، وفيها كثري من 

ا على احلكم األحكام أخذ ها من جمرد نظره وهواه ، فصارت يف بنيه شرعًا متبعاً، يقدمو

                                                             
 االسالم ونظام احلكم ـ على عبد الرازق .    )١(
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، فمن فعل ذلك فهو كافر جيب قتاله، حىت يرجع إىل حكم هللا  بكتاب هللا وسنة رسوله 

  )١(ورسوله ، فال حيكم سواه يف قليل وال كثري " 

اليت حلت مكان شرع هللا ويقول الشيخ أمحد شاكر عن الياسق العصري.. الدساتري الوضعية  - 

عز وجل : " ملا وضع جنكزخان "الياسق" وجعله شريعة لقومه، فالتزموه بعده، وصار حكماً 

ً يف أعقابه ، ال خيرجون عن شيء من حكمه، فلما مات التزم من بعده أوالده واتباعهم 
ف عن أحد منهم حكم الياسق ، كالتزام أول املسلمني حكم القرآن، وجعلوا ذلك دينًا مل يعر 

رخيه أشياء من سخافات هذا الياسق (  / ١٣خمالفته بوجه، وقد نقل احلافظ ابن كثري يف 

ريخ ابن كثري) ، مث قال ابن كثري : " فمن ترك الشرع احملكم املنزل على دمحم  ١١٩،  ١١٨

، فكيف مبن  بن عبد هللا خامت األنبياء ، وحتاكم إىل غريه من الشرائع السماوية املنسوخة كفر

مجاع املسلمني " مث يكمل الشيخ أمحد  حتاكم إىل الياسق وقدمها عليه؟! من فعل ذلك كفر 

شاكر كالمه فيقول : " أفيجوز مع هذا يف شرع هللا أن ُحيكم املسلمون يف بالدهم بتشريع 

ة ، يغريونه مقتبس عن تشريعات أور الوثنية امللحدة ؟ بل بتشريع تدخله األهواء واآلراء الباطل

 ويبدلونه كما يشاؤون ، ال يبايل واضعه أوافق شرعة اإلسالم أم خالفها؟ 

رخيهم ـ إال يف ذلك العهد ، عهد التتار ، وكان  -  ذا قط ـ فيما نعلم من  إن املسلمني مل يُبلوا 

م مل خيضعوا له ، بل غلب اإلسالم التتار ، مث  من أسوأ عهود الظلم والظالم ، ومع هذا فإ

مزجهم فأدخله يف شرعته، وزال أثر ما صنعوا ، بثبات املسلمني على دينهم وشريعتهم ، 

واتضح أن هذا احلكم السيء اجلائر كان مصدره الفريق احلاكم إذ ذاك ، حيث مل يندمج فيه 

أحد من أفراد األمم اإلسالمية احملكومة ، ومل يتعلموه ومل يعلموه أبناءهم . فما أسرع ما زال 

 . أثره 

أفرأيتم هذا الوصف القوي من احلافظ ابن كثري يف القرن الثامن لذاك القانون الوضعي ، الذي  - 

صنعه عدو اإلسالم جنكزخان؟ ألستم ترونه يصف حال املسلمني يف هذا العصر احلديث يف 

القرن الرابع عشر اهلجري ؟ إال يف فرق واحد ، أشر إليه آنفًا : أن ذلك كان يف طبقة خاصة 
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احلكام . أتى عليها الزمان سريعًا ، فاندجمت يف األمة اإلسالمية وزال أثر ما صنعت، بينما  من

املسلمون اآلن أسوأ حاًال وأشد ظلمًا وظالمًا منهم . ألن أكثر األمة اإلسالمية اآلن تندمج يف 

كافر   هذه القوانني املخالفة للشريعة، واليت هي أشبه شيء بذاك " الياسق" الذي اصطنعه رجل

س ينتسبون لإلسالم ، مث يتعلمها أبناء املسلمني ،  ظاهر الكفر. هذه القوانني اليت يصطنعها 

إن معتنقي هذا " الياسق " العصري " أدخلوا أيديهم فيما بقى يف احلكم من التشريع اإلسالمي 

رة ، ملكر واخلديعة  رة ، و هلوينا واللني  سقهم اجلديد "  ومبا ملكت أيديهم  لتحويله إىل " 

رات .   من السلطات 

م يعملون على فصل الدولة عن الدين!!. -   ويصرحون وال يستحيون 

 أفيجوز إذن مع هذا ألحد من املسلمني أن يعتنق هذا الدين اجلديد ، أعىن التشريع اجلديد ! - 

القضاء يف ظل هذا " الياسق العصري" ، وأن يعمل به ويُعِرض  توىلأفيجوز لرجل مسلم أن ي - 

  )١( عن شريعته البينة ؟!

سق هذا العصر ، نبدأ أوًال بتعريف  -  وإذا أرد أن نتعرف على حقيقة الدستور الوضعي وكونه 

الدستور ، مث نذكر بعض املواد يف هذا الدستور واليت ختالف شرع هللا عز وجل ، الدستور :  

كلمة فارسية مركبة من "دست " مبعىن القاعدة، " وور" أي صاحب ، واصطالحاً: هو القانون 

ي واألعلى الذي حيدد القواعد األساسية لشكل الدولة ونظام احلكم وينظم السلطات األمس

العامة فيها من حيث التكوين واالختصاص ، والعالقات بني السلطات وحتدد كل سلطة ، 

 والواجبات واحلقوق األساسية لألفراد واجلماعات ". 

ذا التعريف فإن الدستور األساسي للمسلمني هو : " الشر  -  يعة اإلسالمية " ، وكل ما يوافق و

ً أصليًا ، أما الدساتري الوضعية البشرية وهي  طل بطال هذا الدستور صحيح وكل ما خيالفه 

لقوانني الوضعية متثل جبدارة : "  "، احلُكم بغري ما أنزل هللالتشريع األساسي يف البالد احملكومة 

ا. وإليك بعون هللا األدلة على ذلك من مواد هذه   الدساتري ذا
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 مواد الدستور المخالفة لشرع هللا ـ دراسة مقارنة . 

  ومنوذج دستور ١٩٨٠وتعديالته يف  ١٩٧١نعرض منوذجني للدستور املصري ومها : دستور ،

م ، وذلك بعرض ُأُسس هذه الدساتري من خالل عرض املادة من الدستور، مث نعرض ٢٠١٤

 وجه خمالفتها للشريعة اإلسالمية. 

 

 الدميقراطية نظام احلكم يف الدولة  )١

 ) ٨٠) وتعديالته يف (٧١املادة األوىل من دستور :( 

  " مجهورية مصر العربية دولة نظامها اشرتاكي دميقراطي يقوم على حتالف قوى الشعب العاملة" 

 )٢٠١٤املادة األوىل من دستور : (  

  "مصر دولة ذات سيادة ونظامها مجهوري دميقراطي يقوم على أساس املواطنة وسيادة القانون". 

ا جعلت نظام احلكم يف الدولة هو النظام  -  وجه خمالفة هذه املادة للشريعة اإلسالمية هو : أ

 الدميقراطي، والدميقراطية كنظام حكم تعىن فصل الدين عن الدولة، وأن يقبع الدين كعقيدة يف

صدور الناس وكعبادة وطقوس يف املساجد، بينما الدولة املسلمة نظام احلكم فيها هو النظام 

ا، وأساس  ا واتفاقا ا اإلقتصادية وأساس معاهدا اإلسالمي، حيث أن الدين هو أساس تعامال

ا  . [األنعام:  َربِّ الَعاَلِمَني﴾َوَممَاِيت َِِّ  َوَحمَْيايَ  َوُنُسِكي ﴿ُقْل ِإنَّ َصالِيت قوانينها وتشريعا

١٦٢ .[ 

  لذلك ستجد يف كل نصوص هذه الدساتري أن األساس هو املواطنة وليس الدين. 

 السيادة للشعب وحده  )٢

 ) ٨٠/ ٧١املادة الثالثة من دستور : ( 

" السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات وميارس الشعب هذه السيادة وحيميها ويصون 

  على الوجه املبني يف الدستور". الوحدة الوطنية 

 ) ٢٠١٤املادة الرابعة من دستور :(  
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  "السيادة للشعب وحده ميارسها وحيميها". 

ووجه خمالفة هذه املادة للشريعة اإلسالمية هو : أن السيادة تعىن : السلطة العليا املطلقة وهي  - 

لها هي شرع هللا عز وجل ، يف اإلسالم  وحده، واملرجعية العليا يف كافة شؤون حياة الناس ك

 آَمُنواْ  َأنـَُّهمْ  يـَْزُعُمونَ  الَِّذينَ  ِإَىل  تـَرَ  َأملَْ ﴿وهذا هو اإلسالم ، وما دون ذلك حتاكم إىل الطاغوت 

بِِه  َيْكُفُرواْ  َأن ُأِمُرواْ  الطَّاُغوِت َوَقدْ  ِإَىل  يـََتَحاَكُمواْ  َأن ُيرِيُدونَ  قـَْبِلكَ  ِمن أُنِزلَ  ِإَلْيَك َوَما أُنِزلَ  ِمبَا

 ] .٦٠[ النساء :  ﴾

  الدميقراطية هي النظام االقتصادي :  )٣

  ) ٧١/٨٠املادة الرابعة من دستور :(  

  "األساس االقتصادي جلمهور مصر العربية هو النظام االشرتاكي الدميقراطي" . 

ح التعامل وجه خمالفة هذه املادة للشريعة اإلسالمية هو :أن النظام االقتصادي الدميقراطي أ - 

َّ َوَذُرواْ  اتـَُّقواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيـَُّها َ  ﴿لر وقد أحل هللا البيع وحرم الر ، قال تعايل   بَِقيَ  َما ا

َ  ِمنَ  ْفَعُلوْا فَْأَذنُواْ  ملَّْ  َفِإن  مُّْؤِمِننيَ  ُكنُتم ِإن الرِّ نَ  ِحبَْربٍ  تـَ ِّ  مِّ ـ  ٢٧٨[البقرة :  ﴾َوَرُسولِِه.  ا

] ، وهذا يكفي يف بيان خمالفة هذه املادة لشرع هللا، وللرجوع إىل تفصيل النظام ٢٧٩

 االقتصادي الدميقراطي، يرجى الرجوع إىل عرض سورة النساء . 

 املساواة بني املرأة والرجل :  -٤

حكام الشريعة اإلسالمية مث حذفت بعد ٧١/٨٠قيد دستور ( -  ) املساواة بني املرأة والرجل 

 )، لتطلق املساواة بني املرأة والرجل بدون قيد. ٢٠١٤ذلك يف دستور (

 ) ٧١/٨٠) يف دستور (١١املادة : ( 

تمع ، ومساوا لرجل يف " تكفل الدولة التوفيق بني واجبات املرأة حنو األسرة وعملها يف ا ا 

حكام الشريعة اإلسالمية"  ميادين احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، دون إخالل 

 .  
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 ) ٢٠١٤) يف دستور (١١املادة : (  

" تكفل الدولة حتقيق املساواة بني املرأة والرجل ، وتعمل الدولة على اختاذ التدابري الكفيلة 

الس النيابية ، كما تكفل حقها يف تويل الوظائف العامة  بضمان متثيل املرأة متثيالً  مناسبًا يف ا

  ووظائف االدارة العليا يف الدولة والتعيني يف اجلهات واهليئات القضائية ، دون متييز ضدها". 

وجه خمالفة هذه املادة للشريعة اإلسالمية هو : أن اإلسالم راعى تنوع وظيفة الرجال والنساء،  - 

] ، وتنوع يف ٣٦﴾ [ آل عمران: ﴿ َوَلْيَس الذََّكُر َكاألُنَثىبينهما يف التكاليف  فأنشأ تنوع

ْواْ  َوالَ ﴿أنصبة املواريث  ُّ  َفضَّلَ  َما تـََتَمنـَّ  اْكَتَسُبواْ  ممَِّّا لِّلّرَِجاِل َنِصيبٌ  بـَْعضٍ  َعَلى بـَْعَضُكمْ  ِبهِ  ا

]، إن املساواة بينهما تقتضي عدم التفريق بينهما ٣٢ء: [ النسا ﴾ اْكَتَسْنبَ  ممَِّّا َنِصيبٌ  َوِللنَِّساء

، ولو ساوى اإلسالم بينهما لظلم أحدمها ، والشريعة أعطت للمرأة شخصية كاملة وذمة مالية 

خاصة ولكنها فرقت بينهما يف القوامة والشهادة واللباس كما منعت املرأة من تويل القضاء 

  أمرهم امرأة " صحيح البخاري . : " مل يفلح قوم ولو  واإلمارة لقوله 

 حرية االعتقاد مطلقة  )٥

 ) ٨٠/ ٧١) من دستور (٤٦املادة : ( 

  " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ". 

 ) ٢٠١٤) من دستور (٦٢املادة: (  

ن  "حرية االعتقاد مطلقة ، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة ألصحاب األد

  السماوية حق ينظمه القانون". 

ا تبيح اإلحلاد والردة بدعوى حرية االعتقاد املطلقة ،  وجه خمالفة هذه املادة للشريعة هو : أ

: " من بدل دينه فاقتلوه " رواه   بينما شرع هللا جيرم ذلك ، كما جاء يف حديث رسول هللا

  البخاري يف صحيحه . 

 القانون الوضعي هو أساس األحكام القضائية :  )٦

  ".سيادة القانون أساس احلكم يف الدولة" 
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 ): ٢٠١٤) من دستور ( ٩٣) ، واملادة (٨٠/  ٧١) من دستور (٦٤نص املادة ( - 

  " ال جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون ، وال توقع عقوبة إال حبكم قضائي " . 

  ) : ٢٠١٤) من دستور ( ٩٨) ، واملادة ( ٨٠/  ٧١) من دستور (٧١املادة (  - 

سم الشعب " .    " تصدر األحكام وتنفذ 

 ت حمددة جلرائم القتل والسرقة  وجه خمالفة هذه املادة للشريعة هو: أن اإلسالم حدد عقو

والسارق  ﴿وشرب اخلمر والز والردة والقذف ، نكاًال من هللا ال جيوز خمالفتها، قال تعاىل 

  . ]٣٨[ املائدة :  ﴾والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاًء مبا كسبا نكاًال من هللا وهللا عزيز حكيم 

لو كانت هذه اجلرمية  إذن معىن هذه املادة ": ال جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون" أنه حىت

ما، وذلك بنص هذه املادة املخالفة لشرع هللا  وتلك العقوبة قد وردت يف الكتاب والسنة ال يعتد 

 .  

لذكر هنا ذكر واقعة املستشار حممود عبد احلميد غراب  ، حيث قضى صراحة جبلد )١(وجدير 

لطريق العام ،بثمانني جلدة يف حكم حضوري بتاريخ  مواطن شارب للخمر ضبط حبالة سكر بـَّني 

ً جبلد  ٨/٣/١٩٨٢ ـ حمكمة جنح عابدين ، وذكر يف حيثيات حكمه : " حكمت احملكمة حضور

ا ال تقبل عفوًا وال إسقاط إذ هي من حقوق  املتهم مثانني جلدة مع النفاذ ، فاألصل يف احلدود أ

ركة وزر عدم تن لنفاذ ،  ا على هللا خالصة ، فاحملكمة تشمل حكمها  فيذ العقوبة املقضي 

  السلطة املسؤولة عن ذلك ". 

  فماذا حدث من السلطات املسئولة ؟  

أمرت النيابة بوقف تنفيذ احلكم، واستأنفت عليه إللغائه ، مث أرسلت االدارة العامة للتفتيش  - 

جللد الذي أصدره،  القضائي إىل املستشار حممود غراب مأخذًا قضائيا تبني فيه بطالن احلكم 

انون وقالت فيه : " ويؤخذ على هذا احلكم أنه ملا كان من املقرر أنه ال عقوبة إال بناء على ق

ت  وال عقاب إال على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون كما جاء يف الدستور، وأن العقو
                                                             

) ، أخذ على عاتقه حتكيم شرع هللا ، له كتاب امسه " أحكام اسالمية إدانة للقوانني  ١٩٩٣ـ  ١٩٣٥قاض مصري (   )١(
 الوضعية" .  
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قد حصرها القانون وليس من بينها ما قضى به احلكم جبلد املتهم ، فإنه يكون قد خالف 

لبطالن " !!    القانون مما يصمه 

 لقضاء ليكون عربة لغريه.مث نُِقل القاضي حممود غراب إىل وظيفة إدارية بعيدة عن ا - 

 حق التشريع للبشر: 

 ) ٧١/٨٠) من دستور (٨٥املادة  : ( 

  " يتوىل جملس الشعب سلطة التشريع" . 

 ) ٢٠١٤) من دستور (١٢١، واملادة () ٧١/٨٠دستور () من ١١١املادة (  

  " لرئيس اجلمهورية حق اصدار القوانني أو االعرتاض عليها " .  

 ) ٢٠١٤() من دستور ٩٩املادة (  

  " يتوىل جملس النواب سلطة التشريع " 

ا جعلت  حق إصدار التشريعات لبشر وجه خمالفة هذه املادة للشريعة اإلسالمية هو : أ

، واإلسالم جعل حق التشريع املطلق  وحده ، وهللا وحده هو الذي يضع للناس دون قيد

م ، وليس لغريه أفرادًا أو  الرتكان شرائعهم وقيمهم وأوضاع حيا مجاعات شيء من هذا احلق إال 

إىل شريعة هللا ، فأوىل األمر يف شريعة هللا ليس هلم حق يف التشريع املطلق ، ولكن حقهم يف 

التشريع قاصر على نوعني فقط من التشريع ، ذكرمها املستشار عبد القادر عودة رمحه هللا ومها : " 

ا ضم ان تنفيذ نصوص شريعة اإلسالم أي وضع الئحة األول : تشريعات تنفيذية واليت يقصد 

تنفيذية تتضمن القواعد التفصيلية الالزمة لتنفيذ القوانني دون تعديل فيه أو حذف أو إضافة ، 

الثاين : تشريعات تنظيمية وهذه تشمل اللوائح والقواعد الالزمة لسد حاجة اجلماعة ومحايتها على 

ت بنصوص خاصة فيه ،  أساس الشريعة اإلسالمية ، وال تكون إال فيما سكتت عنه الشريعة فلم 

  مثل : تشريع لتنظيم وإدارة العمل يف املرافق العامة . 
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ويشرتط يف هذه التشريعات أن تكون متفقة مع أحكام الشريعة وقواعدها العامة وروحها 

التشريعية ، فهي تشريعات توضع بقصد تنفيذ مبادئ الشريعة العامة ، وإذن فهي يف حقيقتها فرع 

  . )١(آخر من التشريعات التنفيذية " 

التشريعات وسّن القوانني للحاكم أما املواد السابقة الذكر يف الدستور اليت أطلقت حق إصدار  - 

لس النواب بال أي شرط أو قيد، جعلت منهم شركاء مع هللا بنص صريح القرآن ، قال تعاىل  و

يِن َما مِّنَ  َهلُم َشَرُعوا ُشرََكاء َهلُمْ  ﴿ َأمْ  َُّ ََْذن  ملَْ  الدِّ ] ، وجعلت منهم ٢١[ الشورى :  ﴾ ِبِه ا

ً من دون هللا ، قال ت ً  َأْحَبارَُهْم َورُْهَبانـَُهمْ  اختََُّذواْ  ﴿عاىل أر ِّ  ُدونِ  مِّن َأْرَ ] ٣١[ التوبة :  ﴾ا

، وبنص صحيح السنة، روى االمام أمحد والرتمذي عن عدي بن حامت، أنه ملا بلغته دعوة رسول 

منَّ رسول  إىل الشام ، وكان قد تنصر يف اجلاهلية ، فُأِسرت أخته ومجاعة من قومه ، مث هللا 

على أخته وأطلقها ، فرجعت إىل أخيها ، فرغَّبته يف اإلسالم ويف القدوم على رسول هللا  هللا 

  فتقدم َعدّى إىل املدينة ، وكان رئيسًا يف قومه طيئ فتحدت الناس بقدومه ، فدخل على ،

َأْحَباَرُهْم  ُذواْ اختََّ  ﴿هذه اآلية  ويف عنق عدى صليب من فضة، فقرأ رسول هللا  رسول هللا 

ً  َورُْهَبانـَُهمْ  ِّ  ُدونِ  مِّن َأْرَ م مل يعبدوهم . فقال الرسول   ﴾ ا : "  ، قال عدى : فقلت : إ

هم "  م إ م حرموا عليهم احلالل ، وأحلوا هلم احلرام ، فاتبعوهم ، فذلك عباد   )٢(بلى ، إ

ت املتعاقبة ، أحلت ما حرمه هللا عز واحلقيقة أن القوانني الوضعية اليت سنَّتها  -  وشرعتها الربملا

 وجل، وحرمت ما أحله هللا عز وجل ، بل حرمت ما فرضه هللا على عباده .

 القوانين الوضعية أحلت ما حرم هللا 

حة القوانني الوضعية للز  )١  إ

ت تنص على : ٢٧٤املادة ( -   ) من قانون العقو

ه حلبس مدة ال تزيد على سنتني لكن لزوجها أن يُ " املرأة املتزوجة اليت ثبت ز قف و ا حيكم عليها 

ا كما كانت " !!.    تنفيذ هذا احلكم برضائه معاشر

                                                             
 .   ٦١االسالم وأوضاعنا القانونية ـ عبد القادر عودة ـ ص   )١(

 ) ، وصححه األلباين  .  ٣٠٩٥) وسنن الرتمذي (٤/٣٧٨مسند االمام أمحد ( )٢(
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  ) : " ويعاقب أيضا الزاين بتلك املرأة بنفس العقوبة"!! . ٢٧٥نص املادة ( - 

وجة ) : " كل زوج زىن يف منزل الزوجية وثبت عليه هذا األمر بدعوى الز ٢٧٧نص املادة ( - 

حلبس مدة ال تزيد على ستة شهور "!! .   جيازى 

) فتبيح الز ٢٧١هذه هي العقوبة اليت شرعها املتشرع الربملاين للزاين والزانية ، أما املادة ( - 

للزوجة دون أي عقاب ما مل يكن الزوج هو حمرك الدعوى ، وإذا الزوج نفسه زىن يف بيت 

 ة !! الزوجية ال تسمع دعواه يف زوجته الزاني

) : " ال جتوز حماكمة الزانية إال بناء على دعوى زوجها إال أنه إذا زىن الزوج ٢٧٣نص املادة ( - 

 ) ال تسمع دعواه عليها"!!. ٢٧٧يف املسكن املقيم فيه زوجته كاملبني يف املادة (

تمع وملا كانت هذه هي القوانني الوضعية واملقتبسة من القانون الفرنسي ، كان هذا هو واقع ا - 

لقوادة ، وأبيحت احلفالت  لبغاء وللرجال  من انتشار الز والدعارة ، والرتخيص للنساء 

ت أن يراقصن الرجال ويف ذلك كله حتريض على  الراقصة اليت تسمح للنساء شبه العار

 الفاحشة وإشاعة هلا . 

 ُكلَّ  َفاْجِلُدوا َوالزَّاِين  الزَّانَِيةُ  ﴿أما حكم هللا وشرعه بصريح اللفظ قطعي الداللة : قال تعاىل  - 

ُهَما َواِحدٍ  نـْ َِّ  ِدينِ  ِيف  رَْأَفةٌ  َُْخْذُكم َِِما َوَال  َجْلَدةٍ  ِمَئةَ  مِّ َِّ  تـُْؤِمُنونَ  ُكنُتمْ  ِإن ا ْومِ  ِ  اْآلِخرِ  َواْليـَ

نَ  طَائَِفةٌ  َوْلَيْشَهْد َعَذابـَُهَما  ] . ٢[ النور :  ﴾ اْلُمْؤِمِننيَ  مِّ

 تنفيذًا حلكم هللا وطاعة ألمره :  وهذا هو حكم رسول هللا  - 

ثبت يف الصحيحني عن أىب هريرة وزيد بن خالد اجلُهىن ، يف االعرابيني اللذين أتيا رسول هللا 

  ، مرأته ، فقال أحدمها :  رسول هللا ، إن ابىن كان عسيفًا، يعىن أجريًا ، على هذا ، فزىن 

منه مبائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم ، فأخربوين أن على ابىن جلد مائة وتغريب فافتديت ابىن 

: " والذي نفسي بيده ، ألفضني بينكما  عام ، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول هللا 

  بكتاب هللا : الوليدة والغنم َردُّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام . 
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إىل امرأة هذا ، فإن اعرتفت فارمجها " . فغدا عليها ،  -ن أسلم لرجل م -واغد  أنيس 

  )١( فاعرتفت فرمجها "

ويف هذا داللة على تغريب الزاين مع جلد مائة إذا كان بكرًا مل يتزوج ، فأما إن كان حمصنًا فإنه  

  . )٢(يرجم 

 ِمبَا َحيُْكم ملَّْ  َوَمن ﴿.. هذا هو شرع هللا الذي أنزله ليحكم به  هذا هو حكم هللا ورسوله 

ُّ  َأنَزلَ    ] ٤٤. [ املائدة :﴾ اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ  َفُأْولَـِئكَ  ا

حة القوانني الوضعية للخمر  )٢  إ

  ١٩٧٦لسنة  ٦٣نص قانون حظر شرب اخلمر رقم : 

ت الروحية والكحولية واخلمور ١مادة ( -  ) : تعترب مخورًا يف تطبيق أحكام هذا القانون املشرو

ذا القانون .  جلدول امللحق   املبينة 

ت الروحية أو الكحولية أو املخمرة يف األماكن العامة  :)٢مادة ( -  حيظر تقدمي أو تناول املشرو

 أو احملال العامة ويستثىن من هذا احلكم : 

 . ١٩٧٣) لسنة ١الفنادق واملنشآت السياحية طبقًا ألحكام القانون رقم (  ) أ

األندية ذات الطابع السياحي اليت يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقًا ألحكام   ) ب

 . ١٩٧٥) لسنة ٧٧القانون رقم (

ت املنصوص عليها يف املادة السابقة  )٣مادة ( -  ية : حيظر النشر أو االعالن عن املشرو

 وسيلة .

 تلغى الرتاخيص اخلاصة بتقدمي اخلمور الصادرة للمحال العامة .  :)٤مادة ( - 

حلبس مدة ال تزيد على ٣يعاقب كل من خيالف أحكام املادة ( :)٥مادة(  -  ) من هذا القانون 

حدى هاتني العقوبتني .   ستة أشهر وبغرامة ال تتجاوز مائيت جنيه أو 

                                                             
 )  .  ٢٥/  ١٦٩٨،  ١٦٩٧) ، ومسلم ( ٦٦٣٣،  ٢٣١٤صحيح البخاري (  )١(

 .    ٥٦١/ ٢ابن كثري يف تفسريه ـ  )٢(
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حلبس ) : يعاقب كل من يضب٧مادة ( -  ط يف مكان عام أو يف حمل عام يف حالة سكر بـَنيَّ 

الذي ال تقل مدته عن أسبوعني وال تزيد على ستة أشهر أو غرامة ال تقل عن عشرين جنيهاً 

 وال تتجاوز مائيت جنيه . وجيب احلكم بعقوبة حبس يف حالة العود. 

 واملنشأت السياحية واألندية  وبنصوص هذا القانون : يباح تقدمي اخلمور وتناوهلا يف الفنادق

ت ٢اليت حيددها وزير السياحة ( املادة  )، كما يباح بيع اخلمور ولكن حيظر فقط نشر إعال

) ، كما يباح شرب اخلمر بشكل شخصي وال جيرم القانون ذلك لذاته، إمنا ٣لرتوجيها (املادة 

... وأما العقوبة اليت قررها  يعاقب السكران إذا وجد يف حالة سكر بـَنيِّ لآلخرين يف مكان عام

هذا القانون يف حالة السكر البنيِّ هي إما احلبس حبد أقصى ستة أشهر أو الغرامة حبد أقصى 

 مائيت جنيه !!. 

تمع من انتشار حمالت بيع اخلمور،  -  وملا كان هذا هو القانون الوضعي ، كان هذا هو واقع ا

ا يف الكثري من النوادي وأماكن لعب القمار، بل وتقدمي اخلمور يف الفنادق للمصريني وتقدميه

 ومت تقدمي اخلمور يف احلفالت الرمسية العلنية !

َا اخلَْمرُ أما حكم هللا وشرعه بصريح اللفظ قطعي الداللة: قال تعاىل -   َواألَنَصابُ  َواملَْيِسرُ  ﴿ ِإمنَّ

َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن ُيوِقَع ٩٠لَُّكْم تـُْفِلُحوَن (َواَألْزالُم رِْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلعَ  ) ِإمنَّ

َنُكُم الَعَداَوةَ  َِّ  َواْلَمْيِسرِ  َواْلبَـْغَضاَء ِيف اخلَْمرِ  بـَيـْ َوَعِن الصَّالِة فـََهْل َأنُتم  َوَيُصدَُّكْم َعن ِذْكِر ا

 ] . ٩١- ٩٠[ املائدة : ﴾  مُّنتَـُهونَ 

 تنفيذًا حلكم هللا وطاعة ألمره:  وهذا هو حكم رسول هللا  - 

قال : " كل خمّمر مخر ، وكل ُمسِكر حرام ، ومن  روى أبو داود عن ابن عباس ، عن النيب 

ى مسلم عن ابن عمر قال : قال رسول هللا و ، ور  )١(شرب مسكرًا خبست صالته أربعني صباحاً" 

  وهو يُدمنها ومل يتب منها مل : " كل ُمسكر مخر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب اخلمر فمات

ا يف اآلخرة " ، أما اإلسالم يعاقب على جمرد شرب اخلمر ولو مل يسكر منها الشارب العتباره  يشر

لصحة متلفاً للمال مفسدًا لألخالق وهو ماال يراعيه للقانون الوضعي.    مضرًا 
                                                             

 ) وإسناده صحيح .   ٣٦٨٠ه (رواه أبو داود يف سنن  )١(
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أُتى إليه  النيب  وعقوبة شرب اخلمر يف الشريعة هي اجلَلد ، وقد ثبت يف صحيح مسلم أن

برجل قد شرب اخلمر فضربه أربعني ، وروى أن عليًا أمر عبدهللا بن جعفر أن جيلد الوليد بن عقبة 

أربعني ، وجلد أبو بكر  جلد النيب  فجلده وعلىَّ يعد حىت بلغ أربعني فقال أمسك ، فقال 

ا مثانون جلدة ، والشافعي أربعني ، وجلد عمر مثانني ، والفقهاء على رأيني : األحناف ومالك  أ

ا مثانون جلدة .  ا أربعون جلدة ، واإلمام أمحد عنه روايتان أحدمها أ   أ

حة القوانني الوضعية للر  )٣  إ

لزام املَدين بدفع فائدة ٢٢٦، جاء يف املادة ( ١٩٤٨لسنة  ١٣١القانون املدين رقم  ) منه 

خر يف سداد دينه للدائن.   ربوية إذا 

  فنصت املادة على : " إذا كان حمل االلتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم املقدار وقت الطلب

ن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد  خر املدين يف الوفاء به ، كان ملزمًا  و

  قدرها أربعة يف املائة يف املسائل املدنية ومخسة يف املائة يف املسائل التجارية . 

ا ، وإن مل حيدد االتفاق او العرف التجاري و  ريخ املطالبة القضائية  تسرى هذه الفوائد من 

ا، وهذا كله مامل ينص القانون على غريه " .    رخياً آخر لسر

دة مال عن الدين يدفعها املدين إىل الدائن مقابل احتباس الدين إىل متام  -  والفائدة هي : ز

الوفاء ، وهنا اعترب القانون الفائدة التأخريية تعويضًا للدائن، بينما الشريعة متنع اشرتاط أن يرد 

دة من جنس املال املقرض دة عما اقرتض سواء كانت هذه الز أم من غري  املقرتض أو املدين ز

 جنسه . 

) واليت ٢٢٧% يف املادة (٧مث قام القانون املدين املصري يرفع السقف االئتماين للفائدة إىل  - 

 تنص على :ـ 

خري الوفاء أم  " جيوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك يف مقابل 

هذا السعر وجب ختفيضها إىل سبعة يف املائة  يف أية حالة يف املائة، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على

  وتعني رد ما دفع زائدًا على هذا القدر". 
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) تنص على ترك حتديد سعر الفائدة التجارية الربوية للجهات التجارية فنصت: " ٢٣٣املادة ( - 

ختالف اجلهات،  الفوائد التجارية اليت تسرى على احلساب اجلاري خيتلف سعرها القانوين 

  طريقه حساب الفوائد املركبة يف احلساب اجلاري ما يقضي به العرف التجاري " .  ويتبع يف

) لتنص على ٥٤٢وجاء يف القانون املدين ـ الفصل اخلامس ( القرض والدخل الدائم) ، املادة ( - 

:" على املقرتض أن يدفع الفوائد املتفق  عليها عند حلول مواعيد استحقاقها فإذا مل يكن 

لتجارة هناك اتفاق عل ى فوائد اعترب القرض بغري أجر " .. واإلسالم حيرص على ربط الربح 

ملال جمردًا عن عنصر  جلهد املبذول يف سبيل حتقيق الربح، لذلك مينع توليد املال  والعمل أي 

  العمل. 

والقانون املدين فيه الكثري من النصوص املخالفة للشريعة اإلسالمية يف فصول الشركة والرهن  - 

الودائع وغريها، ويكفي أن القانون املدين ذكر يف أحكامه العامة أنه ال يعترب الشريعة و 

اإلسالمية مصدرًا ومرجعًا ألحكامه ، حيث جاء يف الباب التمهيدي ـ األحكام العامة ، الفصل 

) : "تسرى النصوص التشريعية على مجيع املسائل اليت ١األول : القانون وتطبيقه، املادة (

هلا هذه النصوص يف لفظها أو فحواها، فإذا مل يوجد نص تشريعي ميكن تطبيقه، حكم تتناو 

القاضي مبقتضى العرف، فإذا مل يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية ، فإذا مل توجد ، 

 فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة " . 

 مية وحناها جانباً .وهكذا القانون املدين املصري أمهل الشريعة اإلسال - 

  وملا كان هذا هو القانون الوضعي الذي يبيح الر ، انتشرت الفوائد الربوية وصارت هي

 األصل يف املعامالت البنكية والتجارية. 

أما حكم هللا وشرعه بصريح اللفظ قطعي الداللة هو حترمي الر يف كل صوره وأشكاله ، وهللا  - 

ً يقول َ  َُْكُلونَ  فيه : ﴿ الَِّذينَ  عز وجل أنزل علينا كتا الَِّذي  يـَُقومُ  َكَما ِإالَّ  يـَُقوُمونَ  الَ  الرِّ

َنـَُّهمْ  َذِلكَ  اْلَمسِّ  ِمنَ  الشَّْيطَانُ  يـََتَخبَّطُهُ  َا قَاُلواْ  ِ َ  اْلبَـْيُع ِمْثلُ  ِإمنَّ ُّ  َوَأَحلَّ  الرِّ ْيعَ  ا َ  َوَحرَّمَ  اْلبـَ ﴾  الرِّ

 ] . ٢٧٥[ البقرة : 
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ِّ  مِّنَ  ِحبَْربٍ  تـَْفَعُلوْا فَْأَذنُواْ  ملَّْ  ﴿ فَِإن  -  ُتمْ  َوِإن َوَرُسوِلهِ  ا  َوالَ  َتْظِلُمونَ  الَ  ُرُؤوُس َأْمَواِلُكمْ  فـََلُكمْ  تـُبـْ

 ] .  ٢٧٩- ٢٧٨ُتْظَلُموَن ﴾ [ البقرة : 

  )١(. ويف حديث ابن مسعود وغريه مرفوعًا : لعن هللا آكل الر ومؤكله وشاهديه وكاتبه " - 

ما قاال : "وهللا إن هؤالء الصيارفة ألكلُة الر ،  -  وعن ابن أيب حامت عن احلسن وابن سريين أ

بوا  م قد أذنوا حبرب من هللا ورسوله ، ولو كان على الناس إمام عادل الستتباهم ، فإن  وأ

 .)٢(وإال وضع فيهم السالح " 

) ، وهذا ما أحلته وهذا ما حرمه هللا عز وجل بنص صريح القرآن ( أ -  حل هللا البيع وحرم الر

حته بنصوص صرحية يف أكثر من مادة يف القانون املدين كما أسلفنا ذكره  . القوانني الوضعية وأ

ا احلت ما حرم هللا عز وجل ,  -  وهذه جمرد عينه بسيطة من القوانني الوضعية , تربهن أ

ذن به هللا , وعطلت ما أنزل هللا يف كتابه وسنة نبيه (صلى هللا علية وسلم) ,  وشرعت ما مل 

نـَُهم اْحُكم َوَأنِ  {تعاىل قال  ُّ  ِمبَآ َأنَزلَ  بـَيـْ  َما َعن بـَْعضِ  يـَْفِتُنوكَ  َأن َواْحَذْرُهمْ  َأْهَواءُهمْ  تـَتَِّبعْ  َوالَ  ا

ُّ  َأنَزلَ  َولَّْواْ  َفِإن ِإلَْيكَ  ا َا فَاْعَلمْ  تـَ ُّ  يُرِيدُ  َأمنَّ نَ  َكِثريًا َوِإنَّ  ُذنُوِِمْ  ُيِصيبَـُهم بِبـَْعضِ  َأن ا  النَّاسِ  مِّ

ُغونَ  َأَفُحْكَم اْجلَاِهِليَّةِ  ﴾٤٩َلَفاِسُقوَن ﴿ ِّ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  يـَبـْ ُيوِقُنوَن ﴾ [املائدة :  لَِّقْومٍ  ُحْكًما ا

٥٠ – ٤٩  . [  

الشمس، فهي حكم بغري ما أنزل هللا هذه حقيقة الدساتري العلمانية والقوانني الوضعية بوضوح ك - 

... وهي شرع اجلاهلية يف العصر احلديث .. مث هل بعد ذلك يرتضيها مسلم أو يتحاكم إليها 

  أو يذهب لالستفتاء عليها !! . 

يقول املستشار عبد القادر عودة يرمحه هللا : " هذه القوانني اليت ُوِضعت أصًال لبالد غري 

بالد ، وألقوام خيتلفون عنا ، هذه القوانني قد أفسدت علينا تفكري ، ومسخت منطقنا ، 

وأفسدت حياتنا ، هذه القوانني خمالفة للقرآن والسنة، متحدية للمسلمني، تسخر من عقائدهم ، 

م، وتسلبهم حقوقهم ، وبذلك خرجت هذه القوانني على  ومتتهن مشاعرهم ، وتعبث مبقدسا

                                                             
 ) .     ٣/١٣رواه أمحد وأبو داود والرتمذي من حديث ابن مسعود، ورواه امحد ومسلم من حديث جابر كما يف الفتح الكبري ( )١(

 .    ١/٢٩٩إسناد ابن أيب حامت ـ يف هذا صحيح إىل احلسن وابن سريين ، ذكره أمحد شاكر يف خمتصر تفسري بن كثري ،  )٢(
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ا وبقيامها على غري  وظيفتها ، وفقدت أهليتها وشرعيتها ومربرات وجودها ، مبا فقدت من مقوما

ا ً مطلقاً ، وليس ألحد أن يطيعها، بل على كل مسلم أن حيار طلة بطال   ".  )١(أصوهلا لذلك فهي 

لقد وضح بفضل هللا وتوفيقه ، ومبا ال يدع جماًال لشبهة أو ريبة أن هذه الدساتري العلمانية 

تستند إىل منهج الدميقراطية ونظمها ومبادئها ، فالدميقراطية كما أرادها الغرب هي أساس دساتري 

املساواة بني املرأة األمة املسلمة ، مبادئ الدميقراطية يف نظام احلكم ويف النظام االقتصادي ، ويف 

والرجل، ويف السيادة للشعب وحده ، ويف حرية االعتقاد املطلقة ، ويف كون القوانني الوضعية هي 

  أساس األحكام ، ويف إعطاء حق التشريع للبشر. 

وهم يعلنون ذلك بوضوح، فكيف ندعي أو نزعم أن الدميقراطية عند غري تلك اليت يف 

ب ذر الرماد يف العيون أن : " الغرب، حىت لو أرادوا خداع  األمة املسلمة بكتابة مادة شكلية من 

م يريدون بعد ذلك كله أن خيدعوا  مبادئ الشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيسي للتشريع " .. أ

الناس أننا أمام دستور إسالمي افرتاًء على هللا، لكن ما هي حقيقة هذه املادة اهلالمية ؟ ما هو 

  ي اعتمدوا عليه لشرح وحتديد " مبادئ الشريعة اإلسالمية "؟ املرجع الذ

لدميقراطية طريقًا ومستقبًال  ٢٠١٤جاء  يف مقدمة ديباجة دستور  -  ما نصه : " حنن نؤمن 

لتداول السلمى للسلطة ونؤكد على حق الشعب يف  لتعددية السياسية و وأسلوب حياة و

 . صنع مستقبله، هو ـ وحده ـ مصدر السلطات .

 حنن اآلن نكتب دستورًا يستكمل بناء دولة دميقراطية حديثة ، حكومتها مدنية ... - 

نكتب دستورًا يؤكد أن مبادئ الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع وأن املرجع يف  - 

 .)٢(تفسريها هو ما تضمنه جمموع أحكام احملكمة الدستورية العليا يف ذلك الشأن" 

  املادة الثانية .. اخلديعة الكربى 

كل الدساتري املصرية ، منذ كتابة أول دستور وضعي، يكتب فيها : " مبادئ الشريعة اإلسالمية 

مث حذف يف دستور  -دستور الوحدة مع سور  - ١٩٥٨املصدر الرئيسي للتشريع " عدا دستور 

                                                             
 .     ٥٤،  ٢٧االسالم وأوضاعنا القانونية ـ عبد القادر عودة ـ ص  )١(

 .   ٤،  ٣، ص  ٢٠١٤ديباجة دستور   )٢(
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حىت  ١٩٨٠عيدت يف دستور : األلف والالم لتصبح ( مصدر رئيسي للتشريع) ، مث أ ١٩٧١

  اآلن ، فما هي حقيقة هذه املادة ؟ وما هو تفسري معىن كلمة " مبادئ الشريعة اإلسالمية " ؟ 

هذه املادة وضعت خلديعة األمة ، كالربواز لدستور علماين خيالف يف نصوص مواده الشريعة  - 

ة ، وكمعىن مضلل اإلسالمية ، وكعنوان مزيف لواقع مزري يفصل الدين عن كل مناحي احليا

 حلقيقة الشريعة اإلسالمية وأحكامها وقواعدها .. 

ا اليت هي ليست حمل خالف  -  يف البداية يقول السنهوري يف تعريفه ملبادئ الشريعة هي " : كليا

بني الفقهاء " ... أتدري ماذا يعىن هذا التعريف؟ وهو أول مفهوم صدر يف القانون املدين عام 

 حىت اآلن ...  وال يزال مطبقاً  ١٩٤٧

 إن كليات الشريعة اليت هي ليست حمل خالف بني الفقهاء هي مبادئ :  - 

 ال ضرر وال ضرار  )١

 درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل .  )٢

 مامل يتم الواجب إال به فهو واجب .  )٣

 احلكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا .  )٤

  توجد يف كل الشرائع االنسانية ، وهذه املبادئ اليت تدور حول جلب املصاحل ودفع املفاسد

 وال خيتلف عليها أحد يف العامل . 

  :ولكن النزاع يف حقيقته حول 

 من الذي حيدد املصاحل وكيفية جلبها ؟  - 

 ومن الذي حيدد املفاسد وكيفية دفعها ؟  - 

 البشر ... أم هللا خالق كل شيء ؟  - 

 األهواء .. أم شرع هللا العليم احلكيم ؟  - 

  فالر مثًال هو من أعظم املصاحل عند الغرب، ولكنه هو ذاته من أعظم املفاسد يف شرع هللا

 .  اليت تستجلب حماربة هللا ورسوله 
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  فهي مرجعية احملكمة  ٢٠١٤أما املرجعية اليت أرادوها لتفسري معىن كلمة مبادئ يف دستور ،

 ة ؟ الدستورية العليا يف أحكامها ، فماذا قالت هذه احملكم

  قالت أن مبادئ الشريعة اإلسالمية هي: "األحكام الشرعية قطعية الثبوت والداللة". 

% فقط منها ، وأمهل ١٠وهذا التعريف قصر أحكام الشريعة اإلسالمية إىل ما يقرب من 

  % من أحكامها . ٩٠

  يقول االمام الشاطيب : أدلة األحكام أربعة أنواع وهي :  - 

 قطعي الثبوت والداللة كالنصوص املتواترة .  )١

ت املؤولة .  )٢  قطعي الثبوت ظين الداللة كاآل

 ظين الثبوت قطعي الداللة كأخبار اآلحاد .  )٣

 ظين الثبوت وظين الداللة كأخبار اآلحاد اليت مفهومها ظين.  )٤

، لقطعية والظنيةن والسنة من حيث اوالشيخ مناع القطان رمحه هللا يقول: " إذا قار بني القرآ

تبني لنا أن القرآن كله قطعي الثبوت ومنه ما هو قطعي الداللة ومنه هو ظين الداللة، أما السنة 

فمنها ما هو قطعي الثبوت ومنها هو ظين الثبوت ، وكل واحد منهما قد يكون قطعي الداللة وقد 

  يكون ظين الداللة " . 

الشارع ، كالقرآن والسنة املتواترة ، أما ظين معىن قطعي الثبوت هو : ما قطعنا بنسبته إىل 

لقبول، وظين الداللة هو ما كان حمتمًال  الثبوت كأحاديث اآلحاد اليت مل جتمع األمة على تلقيها 

ألكثر من وجه ، فحمله على معىن معني أمر ظين فيه احتمالية حيتملها النص ، بينما قطعي الداللة: 

ويًال لفهم معىن غريه منه . لذلك فالنصوص هو النص املراد منه ال حيتمل غ ري معناه وال حيتمل 

قطعية الثبوت والداللة هي ما ال اجتهاد فيه ، والقرآن كله ليس قطعي الثبوت والداللة، ألن فيه 

ت وأحكام ظنية الداللة حتتمل أكثر من معىن، كما أن السنة املطهرة ليست كلها قطعية الثبوت  آ

ا وصحوالداللة، ألن هن ا حتتمل أكثر من معىناك أحاديث قطعية من حيث ثبو ، وهناك تها إال أ

  بينما هي قطعية يف داللتها.  أحاديث ال تثبت يف نسبتها إىل رسول هللا 
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ت القرآن قطعية الداللة قوله تعاىل ﴿ َوَلُكمْ  َيُكن  ملَّْ  ِإن َأْزَواُجُكمْ  تـََركَ  َما ِنْصفُ  ومن أمثلة آ

] واآلية واضحة يف داللتها أن الزوج الرجل له نصف ١٢َوَلٌد ) [ النساء :  َهلُنَّ  َكانَ  َفِإن َوَلدٌ  هلَُّنَّ 

ُهَما َواِحدٍ  ُكلَّ  َفاْجِلُدوا َوالزَّاِين  الزَّانَِيةُ ما ترتكه زوجته  إذا ماتت عن غري ولد هلا ، وقوله تعاىل ﴿ نـْ  مِّ

] ، واآلية ال حتمل إال وجه واحد ، حد الز مائة جلدة ، إذن فرٌض يف ٢﴾ [ النور :  َجْلَدةٍ  ِمَئةَ 

  اإلرث مقدر بنصاب حمدد ، وحد يف العقوبة معني هي أحكام قطعية الداللة. 

ت القرآن ظنية الداللة قوله تعاىل ﴿ َواْلُمَطلََّقاتُ  َنُفِسِهنَّ  ومن أمثلة اآل ِ قـُُرَوٍء﴾  َثالََثةَ  يـَتَـَربَّْصَن 

] ، ولفظ " القرء " يف اللغة مشرتك بني معنيني ، حيث يطلق لغة على الطهر ، ٢٢٨[ البقرة : 

ويطلق لغة على احليض ، إذن فهو نص ليس قطعي الداللة ألنه حيتمل أن يراد به ثالثة أطهار ، 

تهدون عدة املطلقة ثالث حيضات أم ثالثة  وحيتمل أن يراد ثالث حيضات ، لذلك اختلف ا

  أطهار. 

ومن أمثلة السنة قطعية الداللة، ما رواه ابن عمر رضي هللا عنهما أنه قال : فرض رسول هللا  - 

  زكاة الفطر صاعًاَ◌ من متر أو صاعا من شعري على العبد واحلر والذكر واألنثى والصغري

ا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة ) وهو حد يث قطعي والكبري من املسلمني ، وأمر 

) ، وداللة النص على فرضية زكاة الفطر ٩٨٤) ومسلم (١٥٠٣الثبوت رواه البخاري / 

  واضحة ومل خيتلف بذلك أحد من العلماء على فرضية زكاة الفطر. 

دى فينا رسول هللا  -  ومن أمثلة السنة ظنية الداللة، ما رواه ابن عمر رضي هللا عنهما أنه قال : 

  س فوت يوم انصرف عن األحزاب أن ال ُيصلني أحد العصر إال يف بىن قريظة، فتخوف 

وإن فاتنا  الوقت فصلوا دون بىن قريظة، وقال آخرون : ال نصلى إال حيث أمر رسول هللا

  الوقت ، قال : فما عنف واحد من الفريقني. 

الفقه ، واحلكمة من األحكام ظنية الداللة هي : إعطاء مساحة للعقل والفهم واالجتهاد ألهل  - 

ملسائل القطعية ال يسمى فقهًا ، ولو كانت كل نصوص الدين  وهذا هو الفقه ألن العلم 

 قطعية ملا أصبح هناك جمال لالجتهاد . 
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ويًال أو تبديًال وال  -  إذن األحكام قطعية الداللة متثل ثوابت الشريعة اإلسالمية اليت ال حتتمل 

أحكامها التفصيلية وقوانينها اجلزئية فيما ال يتطور وال يتغري مفهومها بتغري الزمان واملكان وهي 

 يتحور بتغري الزمان واملكان . 

بينما األحكام ظنية الداللة متثل مساحة اجتهاد أهل الفقه وعلماء األمة فيما يتغري مواجهة  - 

لتغري الزمان واملكان وتطور احلياة وتنوع مصاحل العباد ، فهي متثل أحكام الشريعة الكلية 

 قواعدها األساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغري الزمان واملكان . و 

وهكذا صارت الشريعة اإلسالمية بقواعدها األساسية وأحكامها التفصيلية حمتوية كل ما حتتاج  - 

منذ الرسالة إىل آخر الزمان ، من ضوابط وتوجيهات وتشريعات وتنظيمات  اإلنسانإليه حياة 

 وتتجدد وتظل صاحلة لكل زمان .  ، لكي تستمر وتنمو وتتطور

ملائة فقط من أحكام الشريعة  -  وقد بلغت األحكام قطعية الداللة قطعية الثبوت ما ميثل عشرة 

ا متثل ثوابتها، بينما بلغت األحكام ظنية الداللة قطعية الثبوت أو ظنية الثبوت ما  حيث أ

ا متثل ما  ملائة من أحكام الشريعة أل يستلزم ملواجهة تغري الزمان واملكان يقرب من تسعني 

 وتطور احلياة وتنوع مصاحل العباد . 

  " :ا لعودة إىل تفسري احملكمة الدستورية العليا لعبارة: مبادئ الشريعة اإلسالمية  لذلك و

األحكام قطعية الداللة قطعية الثبوت ، يثبت لنا من هذا التفسري أن واضعوا هذه املادة أراد 

على الناس أمر دينهم ، وخيدعوا الشعوب املسلمة أن الشريعة اإلسالمية منصوص  أن يلبسوا

متياز، واملخالف للشريعة يف مواده، ويف نصوص القوانني الوضعية  عليها يف دستورهم العلماين 

 اليت وضعوها. 

 كما أن هذه املادة كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء ، حىت إذا جاءه مل جيده شيئًا ، فهي - 

لقوانني الوضعية  ليست مفعلة أصًال بل ال سلطان هلا على القضاة يف احملاكم، الذي يلتزمون 

يف أحكامهم ، ومن أحد األدلة القوية على ذلك ، الواقعة اليت أشر إليها آنفًا حبكم املستشار 

جللد مثانني جلدة ، حيث مت وقف احلكم وإلغا لسكر البنيِّ  ؤه من حممود غراب على متهم 

قبل النيابة العامة وجلنة التفتيش القضائي وحمكمة استئناف االسكندرية ، فقدم املستشار 
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حممود غراب تظلمًا قال فيه : " أن الدستور ينص على أن الشريعة اإلسالمية هي املصدر 

جللد بناء على ذلك بعد ثبوت اإلدانة، واعرتاف املتهم  الرئيسي للحكم ، لذلك حكمنا 

 .  أمامنا"

ومباذا ردت حمكمة استئناف االسكندرية يف حيثيات حكمها إلبطال حكم اجللدَ ؟  وذلك يف  - 

سة املستشار سعد العيسوى رئيس حمكمة استئناف االسكندرية  ١٩٨٢/ ٤/ ١٩ريخ  بر

 الذي قال يف حيثياته : 

احلكم من قضى بذلك قد حنث يف ميينه القضائي (يقصد حممود غراب) الذي أقسم فيه على  -١

لعدل واحرتام القوانني، وقضاء هذه احملكمة بقانون آخر غري القوانني املطبقة يف ذلك حنث 

ً يعلم أنه غري معمول به ( يقصد احلكم مبا أنزل هللا يف هذه  لك مبن يطبق قانو ليمني، فما 

 الواقعة ).

ذا احلكم وإن صح فقد خالف الدستور يف املادة (  -٢ اليت تنص على: " ال ) و ٦٥إن من قضى 

جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون " . وال جيوز االعتماد يف ذلك على أن حد السكر مقررًا 

لتطبيق ، ألن املُشرِّع وحىت اآلن يطبق قوانني  شرعًا ، وأن الشريعة اإلسالمية هي األوىل 

ت مع معتقده الديين مكتوبة ومقررة ، وليس للقاضي أن يُعمل غريها من لدنه ، مهما اختلف

والسياسي ، فجنائيا ال جيوز وال يقبل من القاضي أن جيرم فعًال ال ينص القانون على اعتباره 

 جرمية، وال جيوز له أو يقبل منه أن يقضى بعقوبة مل ينص عليها القانون. 

وبة أن ُمصِدر هذا احلكم مل يعرف شيئا عن علم العقاب، فقد شدد املَُشرِّع الوضعي يف العق -٣

تمع ، وهذا أحفظ للمجتمع من جمرد  جلدة !! وإ  وإ  ٨٠وجعلها ستة أشهر محاية ا

ُّ  أنَزلَ  ِمبَا َحيُْكم إليه راجعون.. قال تعاىل ﴿ َوَمن ملَّْ  ] ٤٤:﴾ [املائدةالَكاِفُروَن  ُهمُ  َفُأْولَـِئكَ  ا

 .. 

  لقد وضح بعونه هللا وتوفيقه املخطط الضخم الذي تعرضت له األمة املسلمة إلحالل الدساتري

العلمانية والقوانني الوضعية بديًال عن شرع هللا عز وجل ، خمطط بدأ تنفيذه منذ مائيت عام على 

ب الغرب األوريب الصلييب الفاعل الرئيسي وأصحاب مكر الليل  أيدى حكام طواغيت أذ
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ار ومت تنحية الشريعة اإلسالمية عن احلكم مث عن كل مناحي احلياة شيئاً فشيئا يف خطوات والنه

لقذة ..   الشيطان اليت اتبعتها األمة، وسارت خلفها حذو القذة 

  ت القرآن لقد وقعت األمة املسلمة يف مصيدة عنكبوت الروم الصلييب، ومل تنتبه لتحذيرات آ

مناهج أعداءها من أهل الكتاب الذين يهدفون زعزعة عقيدة الواضحة والبينة ، من اتباع 

التوحيد لدى األمة، وإيقاعها يف شرك الضالل والكفر، قال تعاىل حمذرًا الفئة املؤمنة من 

َ أَيـَُّها  اْدُخُلوْا ِيف  آَمُنواْ  الَِّذينَ  التخلي عن ُعرى دينها ومنهجها الشامل لكي مناحي احلياة ﴿ 

ْلمِ   بـَْعِد َما مِّن زََلْلُتمْ  َفِإن ﴾  ٢٠٨﴿ مُِّبنيٌ  َعُدوٌّ  َلُكمْ  الشَّْيطَاِن ِإنَّهُ  ُخُطَواتِ  تـَتَِّبُعواْ  َوالَ  َكآفَّةً  السِّ

َّ  َأنَّ  فَاْعَلُمواْ  اْلبَـيَِّناتُ  َجاءْتُكمُ   ] ٢٠٩ – ٢٠٨َحِكيٌم﴾ [ البقرة :  َعزِيزٌ  ا

مناهج أهل الكتاب من االرتداد إىل الكفر بعد وقال تعاىل حمذرًا الفئة املؤمنة من التلقي عن  - 

 َ نَ  ُتِطيُعوْا َفرِيًقا ِإن آَمنُـَواْ  الَِّذينَ  َأيـَُّها االميان ﴿   ِإميَاِنُكمْ  بـَْعدَ  يـَُردُّوُكم اْلِكَتابَ  ُأوُتواْ  الَِّذينَ  مِّ

 ] .  ١٠١ -١٠٠َكاِفرِيَن ﴾ [ آل عمران : 

ومنهجه من بعد ما تبني هلم طريق  لفة متابعة الرسول وقال تعاىل حمذرا  الفئة املؤمنة من خما - 

َ  َما بـَْعدِ  ِمن الرَُّسولَ  احلق والرشاد ﴿  َوَمن ُيَشاِققِ  َر َسِبيلِ  َويـَتَِّبعْ  اْهلَُدى َلهُ  تـَبَـنيَّ  نـَُولِّهِ  اْلُمْؤِمِننيَ  َغيـْ

  ] .١١٥﴾ [ النساء :  َوَساءْت َمِصريًا َجَهنَّمَ  َوُنْصِلهِ  تـََوىلَّ  َما

لفعل ما ال حيمد عقباه ، حيث أمهلت هذه التحذيرات القرآنية كلها ، وصارت األمة  -  وحدث 

املسلمة تدور يف فلك ما حبكه الغرب الصلييب ونسجه هلا ، فدخلت ملعب الدميقراطية منهج 

سق العصر  لدستور العلماين  قتدار، فالتزمت  اجلاهلية احلديثة ـ الذي خطه هلا اعداؤها 

قسمت على احرتامه  وخضعت للقوانني الوضعية اليت حتل ما حرمه هللا عز وجل أديث ـ و احل

لسيادة  وحترم ما أحله سبحانه وتعاىل ، تلك القوانني املستوردة من الغرب .واليت أقرت 

مة وواضحة ،  للشعب وحده مصدر السلطات، بدًال من مقاطعة هذه اجلرمية يف مفاصلة 

َتبني للناس حقيقة هذا الدستور العلماين .. وحقيقة هذه القوانني الوضعية .. فبدًال من القيام ي

دف املنازعة  الس الشركية .. وحقيقة سيادة الشعب .. متت املشاركة  وحقيقة هذه ا

واالنكار ، فلم يتم انكار وتغيري قانون وضعي واحد خيالف شرع هللا ، ومل يتم اسقاط مادة 
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رب شرع هللا عز وجل على مدار أكثر من أربعني سنة !! والغرب واحدة من الدستور حتا

الصلييب يف سعادة غامرة ألنه حقق خمططه احملكم ، حيث فرض قوانني لعبته على األمة املسلمة 

، ووجد من يشاركه من أفرادها يف خديعة الشعوب املسلمة ، ويدور يف الفلك الذي نسجه 

 قتدار .. 

منتجًا جديدًا وطرازًا فريدًا للدين  -وشر البلية ما يضحك  -ر هذه مث تفرز لنا مأساة العص - 

امسه : " اإلسالم الدميقراطي !! منتج جيمع النقيضني : اإلسالم .. والدميقراطية ، منهج هللا .. 

، ىل هللا .. والتحاكم إىل الطاغوتوأهواء البشر ، السيادة  .. والسيادة للشعب ، التحاكم إ

المية .. والدستور العلماين ، أحكام الشرع.. والقوانني الوضعية ، التنوع والعدل الشريعة اإلس

بني الرجل واملرأة.. املساواة بينن الرجل واملرأة ، منتج يريد اجلمع بني : التوحيد .. والشرك ، 

ما خطان منفصالن ال جيتمعان أبدًا .. إنه مفرق طريق : إما التوحيد وإما الشرك..  واحلق: أ

 إما اإلسالم الناصع اخلالص .. وإما الدميقراطية مبنهجها وقواعدها وتقاليدها ومبادئها .. 

وكما أن الواقع أثبت أن لعبة الدميقراطية صارت يف يد الغرب الصلييب كالصنم العجوة ، إن  - 

 أرادوا تقديسه ومتجيده فعلوا ذلك ، مث إذا جاعوا أكلوه !

إن القرآن الكرمي رسم لنا الطريق بوضوح ـ وهو ما أثبته الواقع والتاريخ ـ رسم لنا أن منهج  - 

اإلسالم ال جيتمع مع منهج اجلاهلية ، وأن إقامة منهج اإلسالم يف األرض يتطلب أوًال إزالة 

من  منهج اجلاهلية بقواعدها وتقاليدها ومبادئها ونظمها ، وال يتم ذلك برتقيع منهج اجلاهلية

ً أصليًا أوًال..   داخله ، البد من إبطاله بطال

لبينات الساطعات أن هللا عز وجل ال يقبل أو يرضى  -  إن القرآن الكرمي استفاض يف التأكيد 

مسارًا فيه ولوج بكفر أو شائبة بشرك . . إن القرآن الكرمي أكد لنا أن القبول ال يكفيه 

جه فهو  املتابعة هلدي النيب  إخالص النيات ، ولكن البد مع اإلخالص من وسنته و

 التطبيق العملي للقرآن الكرمي .. 
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  ىن وخصائصه ، مث إن سورة (النساء) دعت األمة املسلمة إىل التعرف على مسات املنهج الر

دعتها إىل التحاكم إليه ، وأخربتنا السورة أن الذي ال يتحاكم إىل منهج هللا .. يتحاكم إىل 

 أخل حينها بشرط اإلسالم وحد اإلميان:  الطاغوت .. وقد

 َأن ُيرِيُدونَ  قـَْبِلكَ  ِمن أُنِزلَ  ِإلَْيَك َوَما ُأنِزلَ  ِمبَا آَمُنواْ  َأنـَُّهمْ  يـَْزُعُمونَ  الَِّذينَ  ِإَىل  تـَرَ  قال تعاىل ﴿ َأملَْ  - 

﴾[ بَِعيًدا ُيِضلَُّهْم َضَالالً  َأن لشَّْيطَانُ ا َويُرِيدُ  ِبهِ  َيْكُفُرواْ  َأن ُأِمُرواْ  الطَّاُغوِت َوَقدْ  ِإَىل  يـََتَحاَكُمواْ 

 ] . ٦٠النساء : 

نـَُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُحيَكُِّموكَ  يـُْؤِمُنوَن َحىتََّ  الَ  َورَبِّكَ  قال تعاىل ﴿ َفالَ   -   َأنُفِسِهمْ  جيَُِدوْا  ِيف  الَ  مثَُّ  بـَيـْ

 ] .٦٥َتْسِليًما ﴾ [ النساء :  َوُيَسلُِّمواْ  َقَضْيتَ  ممَِّّا َحَرًجا

وبعد ما خاطبت سورة النساء احملكومني ، جاءت سورة (املائدة ) ختاطب الفئة املؤمنة أن تقيم  - 

شرع هللا ، وأن حتكم مبا أنزل هللا ، وأخربتنا السورة أن الذي ال حيكم مبا أنزل اله .. فأولئك 

 هم الكافرون ... فأولئك هم الظاملون .. فأولئك هم الفاسقون .

ُّ  َأنَزلَ  ِمبَا َحيُْكم ملَّْ  َمنوَ  ﴿قال تعاىل   ] ٤٤[ املائدة :  ﴾ اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ  َفُأْولَـِئكَ  ا

ُّ  أنَزلَ  ِمبَا َحيُْكم ملَّْ  َوَمن﴿   ِمبَا َحيُْكم ملَّْ  َوَمن] .. ﴿٤٥:  املائدة﴾ [ الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  َفُأْولَـِئكَ  ا

ُّ  َأنَزلَ    ] . ٤٧:  املائدة﴾ [  اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  َفُأْولَـِئكَ  ا

حلكم الشرعي أكثر  -  لواقع والتاريخ ، ولكنه ينشغل  حلكم الشرعي ، ويعترب  واملؤمن يعتين 

لنار يف اآلخرة .. والواقع قد يقوم  ألن خمالفته تعىن عدم القبول واخلذالن يف الدنيا ، والعقوبة 

ق  الفئة املؤمنة يف مزالق وحبائل قواعد اللعبة اجلديدة أعداء الدين بتغيري قواعد لعبته وقد تنزل

ذن هللا .. فاخلوف من اال، ولكن احلكم الشرعي حيصنها وحي رتداد إىل الكفر بعد اإلميان ميها 

... واخلوف من ولوج النار يف اآلخرة أهم عند املؤمن من قيام دولة اإلسالم نفسها .. لذلك ال 

 رك إلقامة التوحيد أبدًا .. ولو مبثقال ذرة من شرك . يربر للمسلم أن يقع يف الش

رٌ  النَّارِ  ِيف  يـُْلَقى َأَفَمن ﴿قال تعاىل  ] ، ٤٠﴾ [ فصلت :  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  آِمًنا َِْيت  مَّن َأم َخيـْ

يت آمناً يوم القيامة ؟ قال تعاىل ﴿   َهلُمُ  ُأْولَـِئكَ  ِبظُْلمٍ  ِإميَانـَُهم يـَْلِبُسواْ  َوملَْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ ولكن من الذي 
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م بشرك ٨٢﴾[ األنعام :  مُّْهَتُدونَ  َوُهم اَألْمنُ  م بظلٍم أي : مل خيالطوا إميا ] ، " مل يلبسوا إميا

  أولئك هلم األمن يوم الفزع األكرب .. لذلك : 

 ت بيناتولديكم ما أنزل هللاحلواريون: ال تطلبوا (املائدة)..أيها ا  . ومعجزات خارقات  من آ

   أيها املؤمنون : ال تتحاكموا إىل القوانني الوضعية والدساتري العلمانية .. ولديكم ما أنزل هللا من

 كتاب حكيم وشرع قومي . 

  . وهذا هو عنوان سورة (املائدة ) وهذا هو موضوعها الرئيسي 

  ثالثاً : الشريعة وفقه التطبيق 

  بعرض كيفية تنحية الشريعة عن احلكم مث تنحيتها عن كل مناحي وبعد أن قمنا بعون هللا وتوفيقه

من القرن التاسع عشر وحىت وقتنا احلايل، وبعد عرض حقيقة الدساتري العلمانية  احلياة ابتداءً 

والقوانني الوضعية اليت تتحاكم إليها األمة املسلمة، نقوم اآلن بعرض كيفية عودة الشريعة 

الناس ، وذلك حىت ال نكون قد اكتفينا بتشخيص داء األمة العضال اإلسالمية للتطبيق يف حياة 

ذن هللا ، وحىت ال يكون عرض املنهج احلركي للقرآن وبيانه للصراط  ، دون توصيف العالج 

املستقيم الذي وجب على األمة اقتفاءه والسري على خطواته، حىت ال يكون هذا العرض عرضاً 

ذن هللا عرض ً ، بل يكون  ىن الذي يبينه لنا القرآن يف تفاعله مع الواقع نظر اً واقعيًا للمنهج الر

، وامكانية تطبيقه بعون هللا وفضله إن أحسنا التعامل مع هذا املنهج القرآين واستجبنا لتوجيهاته 

 وأوامره .. 

  التطبيق الكامل للشريعة أم التطبيق المرحلي ؟ !

 شريعة هللا نسخت كل الشرائع 

املائدة [ ﴾ ِديًنا اإلسالم َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَمِيت  َعَلْيُكمْ  َوَأْمتَْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَـْومَ  ﴿قال تعايل 

 :٣ . [  

ن دين اإلسالم نسخ كل دين   -  يقول ابن القيم رمحه هللا : " وقد جاء القرآن وصح االمجاع 

كان قبله ، وأن من التزم ما جاءت به التوراة واالجنيل ، ومل يتبع القرآن فإنه كافر ، وقد أبطل 
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هللا كل شريعة كانت يف التوراة واالجنيل وسائر امللل ، وافرتض على اجلن واالنس شرائع 

  )١(اإلسالم ، فال حرام إال ما حرمه اإلسالم وال فرض إال ما أوجبه اإلسالم " 

ويقول ابن تيمية رمحه هللا : " فدين األنبياء واحد ، وهو دين اإلسالم ، لكن بعض الشرائع  - 

تتنوع ، فقد يشرع يف وقت أمرًا حلكمة مث يشرع يف وقت آخر أمرًا آخر حلكمة ، كما شرع 

لصالة إىل الكعبة، فتنوعت  فأول اإلسالم الصالة إىل بيت املقدس ، مث نسخ ذلك وأمر 

لدين واحد ، مث جاءت شريعة اإلسالم تنسخ ما قبلها من الشرائع ، فمن متسك الشريعة وا

ملنسوخ دون الناسخ ، فليس هو على دين اإلسالم ، وال هو متبع ألحد من األنبياء ، ومن 

طل ال جيوز اتباعه كما قال تعاىل : ﴿   ُشرََكاء َهلُمْ  َأمْ  بدل شرع هللا ، وابتدع شرعًا فشرعه 

نَ  َهلُم َشَرُعوا يِن َما مِّ م متسكوا بشرع مبدل منسوخ،  ِبهِ  ََْذن ملَْ  الدِّ َُّ ﴾ ، وهلذا كفر اليهود أل ا

خامت الرسل ، فعلى مجيع  وهللا أوجب على مجيع اخللق أن يؤمنوا جبميع كتبه ورسله، ودمحم 

،فما جاء به  اخللق اتباعه واتباع ما شرعه من الدين ، وهو ما أتى به من الكتاب والسنة

الكتاب والسنة فهو الشرع الذي جيب على مجيع اخللق اتباعه وليس ألحد اخلروج عنه وهو 

اهدون وهو الكتاب والسنة "    )٢(الشرع الذي يقاتل عليه ا

قًا لَِّما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن الِكَتابِ قال تعاىل ﴿  -  ْحلَقِّ ُمَصدِّ ِ ُمَهْيِمنًا َعَلْيِه َفاْحُكم وَ  َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك الِكَتاَب 

 َُّ نَـُهم ِمبَا َأنَزَل ا  ].٤٨﴾ [ املائدة :  بـَيـْ

  وملا اكتمل بنيان الشريعة ومت ، مل يسمح أبو بكر الصديق رضى هللا عنه ، أن تنتقص منه لبنة

واحدة من لبناته ، حينما ارتد بعض املسلمون يف اجلزيرة العربية ، فقال حينها الصديق رضى 

، تلن من فرَّق بني الصالة والزكاة، وهللا ألقا عنه : " لقد اكتمل الدين بوفاة رسول هللا هللا

ا إىل رسول هللا   "لقاتلتهم على منعها فإن الزكاة حق املال ، وهللا لو منعوين عقاالً كانوا يؤدو

)٣(   . 

                                                             
 .   ٥٣٣/ ١أحكام أهل الذمة   )١(
 .     ٣٦٤/  ٣٥جمموع الفتاوى :  )٢(

     ) رواه اجلماعة إال ابن ماجة ، واللفظ عند مسلم والرتمذي . ٣(
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  جزء آخر من الشرع ويستدل من األدلة السابقة أنه ال جيوز ترك شيء من الشرع ، وتطبيق

يعة اإلسالم على كل مناحي الكامل التام الناسخ لكل الشرائع ، فاألصل هو سيادة وهيمنة شر 

ا وهيمنتها على أي شريعة مساوية أخرى ، فال جيوز أن يتحاكم إىل جزء من شريعة احلياة ، سياد

املتفردة للشريعة اإلسالم وتعطيل جزء منها ، بل البد من إعالن السيادة املطلقة الكاملة 

لواجبات كلها ،  اإلسالمية منذ اللحظة األوىل إلقامة أي حكم إسالمي، وهذا ال يعىن اإلتيان 

ت  وإلغاء املنكرات كلها دفعة واحدة يف حالة الدولة املسلمة الناشئة، إمنا يعىن ترتيب األولو

 . ولكن يف ظل القانون العام األعلى للدولة وهو الشريعة اإلسالمية 

  تمع وحل هيل ا لتدرج يف تطبيق الشريعة ، تطرح  ولكن تثار بعض الشبهات مطالبة 
مشاكله اإلقتصادية والتغلب على املعوقات الداخلية واخلارجية أوًال مث يبدأ يف تطبيق الشريعة 
جلانب األخالقي  م وتيسريًا عليهم فيتم البدء  هل الناس وجاهزيتهم رفقًا  حسب 

ت ، ويستغرق هذا التأهيل ما قد يستغرقه واالجتم خري اجلانب اجلنائي ومنظومة العقو اعي و
 ً تمع قد بلغ أهبته يشرع يف التطبيق كان  من سنوات أ ، وحينما جيد احلاكم حينها استعداد ا

ا شرعًا وحىت ال حتدث  املرحلي كما ذكر وذلك يعترب من حسن سياسة الناس املأمورين 
 ار كربى بسبب التطبيق الكامل للشريعة !مفاسد وأضر 

 ونقوم بتنفيذ هذا الطرح بعون هللا وتوفيقه وتقسيمه إىل عدة نقاط هي :  - 

 أوالً : الشبهات والرد عليها : 

تمع قبل تطبيق الشريعة .  -   شبهة : حل مشاكل ا

 شبهة :حديث معاذ رضى هللا عنه والتدرج يف بيان األحكام .  - 

اعة . شبهة : تعطيل حد ال -   سرقة يف عام ا

شبهة : جواز ارتكاب بعض احملرمات وترك بعض الواجبات ، واملوازنة بني املصاحل واملفاسد  - 
 لدرء املفسدة الغالبة من عنت الناس والتشديد عليهم . 

  ثانياً : 

ا يف حالة التدرج يف تطبيق الشريعة .  ية قوانني حيكم  ذن هللا على سؤال :    جنيب 

  ثالثاً : 
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  نبني مزا سيادة الشريعة منذ اللحظة األوىل . 

  رابعاً : 

  خنتم هذه الفقرة بتنبيه خطري : التنازالت يف الثوابت لن تقيم شرعاً . 
  الشبهة األولى : حل مشاكل المجتمع قبل تطبيق الشريعة 

  الشبهة هي :البد ابتداًء من القضاء على الفقر والبطالة والفساد وانعدام األمن، والبد من

  إطعام الناس وتوفري هلم األمن واحلياة الكرمية مث تطبق الشريعة. 

 دحض  الشبهة بعون هللا من خالل ما يلي :ـ 

ن الفقر والبطالة والفساد هذه كلها من نتائج عدم اتباع شرع هللا عز  - حنن كمسلمني نؤمن 

 مِّنَ  بـَرََكاتٍ  َعَلْيِهم َلَفَتْحَنا َواتـََّقواْ  آَمُنواْ  اْلُقَرى َأْهلَ  َأنَّ  َوَلوْ ﴿وجل، ونتيجة التباع أهواء البشر 

َ  َكذَُّبواْ  َولَـِكن َواَألْرضِ  السََّماء ]، وملا اُتبعت ٩٦[ األعراف :  ﴾َيْكِسُبونَ  َكانُواْ  ِمبَا ُهمَفَأَخْذ

حية  القوانني الوضعية ظهر قلة الربكة وضيق العيش وكساد السلع وغالء األسعار وانتشرت اإل

ا، إال فشا فيهم الطاعون والعري، قال النيب  :" مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنوا 

يف أسالفهم الذين مضوا ، ومل ينقصوا املكيال وامليزان إال ُأخذوا  واألوجاع اليت مل تكن مضت

لسنني، وشدة املؤنة وجور السلطان عليهم، ومل مينعوا زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السماء 

ولوال البهائم مل ميطروا، ومل ينقضوا عهد هللا وعهد رسوله إال سلط هللا عليهم عدوهم من 

ما كان يف أيديهم، وما مل حتكم أئمتهم بكتاب هللا عز وجل ويتحروا فيما  غريهم، فأخذوا بعض

سهم بينهم "   . )١(أنزل هللا، إال جعل هللا 

فاحلال املوصوفة يف احلديث كلها أشكال نتيجة لتعطيل شريعة هللا، ظهور الفاحشة من نتائج تعطيل 

ت الشخصية" ، ومنع الزكاة ألن دستور الدولة  ا حتت ما يسمى " احلر حد الز ، والسماح 

على احلكم  ال يفرض الزكاة على من جتب عليه ، إمنا يفرض الضرائب ، مث نص النيب 

ب هللا فقال ( وما مل حتكم أئمتهم بكتاب هللا عز وجل) .. لذلك ظهرت األمراض بكتا

 واألوجاع ومنع املطر وقلة الربكة وجور السلطان كنتيجة لتعطيل شرع هللا عز وجل. 

                                                             
 جة واحلاكم والبزار واملنذري .    صحيح : أخرجه ابن ما )١(
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تمع كالفقر والفساد  - لذلك فالذي يطرح ببقاء الشريعة معطلة حىت نتخلص من مشاكل ا

 لك يريد مداواة املرض بسببه . وانعدام األمن ! إن القائل بذ

وهذه سورة( املائدة) اليت تدعو للوفاء بعهد هللا ورسوله يف أوضح أشكاله بتطبيق شرع هللا  -

 أَنـَُّهمْ  َوَلوْ  وحتكيم كتابه الذي أنزله، تدحض لنا هذه الشبهة ببساطة ووضوح يف قوله تعاىل ﴿

﴾ [املائدة : َأْرُجِلِهم َحتْتِ  َوِمن فـَْوِقِهمْ  ِمن ألَكُلواْ  رَِِّّمْ  مِّن ِإلَيِهم لَ أُنزِ  َوَما َواِإلِجنيلَ  التـَّْورَاةَ  َأقَاُمواْ 

٦٦ . [ 

م عملوا مبا يف  م أقاموا التوراة واإلجنيل)  يعىن لو أ يقول ابن كثري يف تفسريه: (ولو أ

يديهم عن األنبياء، على ما هي عليه من غري حتريف وال تبديل، و(وما أنزل إليهم من  الكتب اليت 

م) قال ابن عباس وغريه: يعىن القرآن ، لقادهم  ذلك إىل اتباع احلق والعمل مبقت ضى ما بعث هللا ر

، (ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم ) يعىن كثرة الرزق النازل هلم من السماء والنابت به دمحم 

  .)١(هلم من األرض" 

تمع  - إذن العمل بشرع هللا عز وجل وكتابه يؤدي لكثرة الرزق وبركته وحل مشاكل ا

لبدء لتدرج يف تطبيق الشريعة  يف حل املشاكل االقتصادية وحتسني  االقتصادية، بينما القائل 

  أحوال املعيشة أوالً مث نطبق شريعة هللا، نسئله عدة أسئلة: 

  إن كانت حياة الناس تصلح وتقضى على مشاكله بدون الشريعة ،فما فائدة الشريعة إذن؟ 

  لقوانني الوضعية وبغري ما أنزل هللا؟  هل علينا أن نصلح دنيا ومننع الفساد 

  هل جاءت الشريعة لصالح اآلخرة فقط؟ 

  أليس ُمنزل الشريعة سبحانه وتعاىل هو األعلم مبا حيتاجه عباده لصالح دنياهم ؟ 

  
  

 والتدرج في تطبيق األحكام  الشبهة الثانية : حديث معاذ 

                                                             
 .      ٦٢٢/ ١خمتصر تفسري ابن كثري ـ  )١(



 سورة املائدة املنهج احلركي للقرآن ٧٤٠

  الشبهة هي : حديث معاذ بن جبل  حني أرسله النيب  إىل اليمن وقال له : " إنك ستأيت

قومًا أهل الكتاب ، فإذا جئتهم فأدعهم إىل أن يشهدوا أن ال اله إال هللا وأن دمحمًا رسول هللا، 

فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم : أن هللا قد فرض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة ، 

صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد على  فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن هللا قد فرض عليهم

ك وكرائم أمواهلم ، واتق دعوة املظلوم ، فإنه ليس بينها  فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإ

 وبني هللا حجاب " رواه البخاري ومسلم . 

وهذا دليل واضح وصريح على جواز التدرج يف تطبيق األحكام حيث أن احلديث كان بعد 

م  لفرائض ، ومع ذلك تدرج النيب نزول األحكام وفرض ا يف دعوة أهل الكتاب يف اليمن رفقًا 

  وتثبيتاً لإلميان يف نفوسهم . 

 دحض الشبهة بعون هللا من خالل ما يلي : 

هذا احلديث الشريف ليس دليًال على التدرج يف تطبيق الشريعة، ولكنه دليل على ترتيب  -

ا للناس،  ت يف عرض الشريعة وبيا أن يدعوا الناس يف اليمن  ملعاذ  فتوجيه النيب األولو

س مل  ت، فاحلكمة تستدعي أل إىل الشهادتني أوًال مث الصالة مث الزكاة، وذلك ملراعاة األولو

لشهادتني أوًال، مث إذا أقروا بشهادة ( ال  لصالة حىت يقروا  لشهادتني أال يبدأ معهم  يقروا 

لصالة فهي  أهم األركان مث الزكاة .. ولكن أين الصيام يف إله إال هللا دمحم رسول هللا) ، أومروا 

 منت هذا احلديث الصحيح؟ 

لصيام  هل لو أرسل النيب  - معاذًا يف رمضان، فهل يعىن كالمه ملعاذ أال يطلب أهل اليمن 

 ذلك العام من قبيل التدرج؟ وهل لو طالبهم معاذ ألمث على اعتبار أنه خالف أمر النيب 

 ن فهم ذلك من احلديث؟ .لتدرج على حد تعبري م

هل لو ُأرسل معاذًا قبيل شهر رمضان ، فإنه مرتوك له حرية تقدير فرض صيام رمضان عليهم  -

 من ذلك العام أم ال؟ ألنه املخول بتحديد سرعة التدرج.
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احلقيقة : أن شرائع اإلسالم كثرية جدًا ،فهذه األوامر والنواهي ليست على سبيل احلصر، إمنا 

ت يف عرض احلديث يعلمن سًا جيهلون شرائع اإلسالم فإنك ترتب األولو ا أنك إذا أتيت ُأ

ا.   هذه الشرائع عليهم ، حىت ال تزدحم عليهم هذه الشرائع فال يستطيعوا تعلمها والعمل 

لتدرج يف تطبيق الشريعة ، هو أن هناك أحاديث أخرى   - ودليل أن هذا احلديث ال عالقة له 

مر فيها الن مور األمور اليت طلبت من أقوام آخرين، ونالحظ أنه  يب كثرية  أقوامًا أسلموا 

  نوع يف أوامره ونواهيه ليس على سبيل احلصر ، إمنا على سبيل تنوع التكاليف وطريقة

ا للناس وهللا أعلم.  عرضها وبيا

إلميان   فلما وفد على النيب  - اهم عن أربع ، أمرهم  ربع و وفد عبد القيس أمرهم 

وحده ، قال أتدرون ما اإلميان  وحده ؟ قال : هللا ورسوله أعلم . قال : شهادة أن ال إله 

إال هللا وأن دمحمًا رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من املغنم 

اه ء والنَّقري واملُزفت "(وهي أوعية كان النبيذ يصنع اخلُمس، و م عن أربع: عن احلنتم والد

 فيها) . واحلديث متفق عليه . 

ي عما  فنجد هنا يف هذا احلديث: أن النيب  ذكر الصيام وإعطاء اخلُمس من املغنم ، و

، فهل هذا يدل على أنه لتشريع أو التطبيق  ُيصنع فيه اخلمر خبالف ما فعل مع معاذ  تدرج 

 لوفد عبد القيس تدرجاً خمتلفاً عما تدرجه مع أهل اليمن؟ . 

خري بيان األحكام الشرعية وتعليم فرائض اإلسالم  إن هذه األحاديث داللة على تقدمي و

ت املناسبة لكل منهم ، وال تعىن أبدًا تعطيل أحكام شرعية  وعرضها على الناس ، حسب األولو

خري هيل الناس لتقبل هذه األحكام.  و   تطبيقها حلني 

الصالة ويؤدوا الزكاة أبق على  اليمن: حىت يتعلم أهل ـ ملعاذ  فلم يقل النيب ـ حاشاه  -

لعرف بينهم.   قوانينهم املخالفة للشريعة على ما هي عليه واحكم بينهم 
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األخالقي وال تطبق احلدود ألن ملعاذ : ركز يف البداية على اجلانب العقدي و  وهل قال النيب  -

ا ؟ حينما نسمع ذلك نقول أن هذا هو التدرج يف تطبيق األحكام  أهل اليمن قد يستثقلو

 الذي يُدعي جوازه.. فهل حدث هذا؟.

: مبا أن القرآن، مل حيرم اخلمر دفعة واحدة فأنت كذلك ال متنعها عن  أو هل قال له النيب  -

أهل اليمن دفعة واحدة؟ هذا هو مقصود التدرج يف تطبيق الشريعة الذي يطرح .. فهل حدث 

 هذا ؟ 

: إذا وجدت فقرًا وقلة أمن يف اليمن، فوفر هلم الطعام وفرص العمل  أو هل قال له النيب  -

ادية قبل تطبيق الشريعة؟ هذا هو ما يقول به الداعني إىل التدرج يف وأثبت جدارتك االقتص

 تطبيق شرع هللا عز وجل .. فهل حدث هذا؟ . 

مر النيب  من فعل هذا مل حيدث هذا ، وحاشاه  - معاذًا بشئ من  ، وال يتصور أبدًا أن 

 هذا . 

م قد أعلنوا  إن أهل اليمن مبجرد أن يشهدوا : ( أن ال إله إال هللا وأن دمحماً  رسول هللا ) فإ

مر وميتثلون له إال ألنه أمر  العبودية املطلقة  وأقروا وخضعوا لسيادة الشريعة ،  فال يؤمرون 

هللا ، وال تستجد قضية بعد ذلك إال وحيكم فيها معاذ حبكم هللا، وأهل اليمن وغريهم من 

رعه ، ألن قبول االحتكام إىل غري هللا املسلمني ال يصح إسالمهم إال إذا أخضعوا حلكم هللا وش

 شرك أكرب. 

 الشبهة الثالثة : تعطيل حد السرقة في عام المجاعة 

  الشبهة هي : أن عمر بن اخلطاب  اعة عندما رأى الناس قد أوقف حد السرقة عام ا

م الف م فلم يقأصا  احلد عليهم .  م عمر قر فسرقوا لينقذوا حيا

  دحض الشبهة بعون هللا من خالل ما يلي :ـ 

سناد فيه جمهوالن   أوًال هذا األثر مل يثبت عن عمر  أصًال ، فقد رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه 

 كما قال األلباين يف (إرواء الغليل) . 
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اعة مضطرين ، فمن الطبيعي أن عمر  نفذ لن ي نيًا لو ثبت حدوثه فعًال أن الناس سرقوا عام ا

 فيهم حد السرقة ملاذا؟ 

ال ينفذ حد السرقة يف هذه احلالة ، حيث أن الشريعة أوجبت شروط لتطبيق  مره  ألن الشريعة 

 حد السرقة وهي : 

 أن يكون أخذ الشيء على وجه اخلفية .  -١

 أن يكون املسروق ماالً ال عينًا حمرمة .  -٢

 أن يبلغ املسروق النصاب .  -٣

خذ السارق ما سرقه  -٤  من حرزه الذي حيفظ فيه عادة . أن 

قرار السارق على نفسه مرتني .  -٥  ثبوت السرقة بشهادة عدلني أو 

 أن يطالب املسروق منه مباله.  -٦

 أال يكون للسارق شبهة يف املال. " شبهة كاالضطرار لفقر أو جوع "  -٧

 سروق إذن الشريعة متنع من إقامة احلد إذا فقد شرط من هذه الشروط ، فإذا مل يبلغ امل

اعة غلت األطعمة  لقطع، كذلك إذا افرتضنا أنه يف عام ا مر الشريعة  النصاب مثال، ال 

جدًا وسرق الفقري اجلائع مضطرًا ، فإن الشريعة هنا متنع من إقامة احلد أيضا، ولو أقام احلاكم 

مث ألنه عمل خبالف الشريعة نفسها.   املسلم احلد يف هذه احلالة 

 لذلك فعمر ُحيًكم عقله أو ينحي جزءًا من الشريعة جانبًا ألن الظروف الداخلية ال  مل

ً من خارج الشريعة هذا العام ألن الوضع ال  ً بشر تسمح، أو مل يقل سنقنن أو نطبق قانو

 وأرضاه.  يسمح بتطبيق الشريعة ، بل هو طبق الشريعة 

 الشريعة أو أن هذه الرواية تدل  فهل قال عامل من علماء األمة أن عمر أوقف العمل بشيء من

 على جواز التدرج يف تطبيق الشريعة. 

  ا، إما أنه جيهل أحكام الشريعة إن الذي يريد أن يعطل الشريعة إشفاقًا على الناس من شد

م  لعباد من ر لشريعة ويظن نفسه أرفق  ا لالضطرار واإلكراه ، وإما أنه يسيء الظن  ومراعا

 سبحانه وتعاىل. 
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الشبهة الرابعة : جواز ارتكاب بعض المحرمات وترك بعض الواجبات والموازنة بين المصالح 

 والمفاسد لدرء المفسدة الغالبة عند الناس والتشديد عليهم . 

  الشبهة هي : أجاز الشرع ارتكاب بعض احملرمات وترك بعض الواجبات خشية وقوع مفسدة

ِّ  ُدونِ  ِمن َيْدُعونَ  الَِّذينَ  َتُسبُّواْ  َوالَ  ﴿أكرب ، ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل  َّ  فـََيُسبُّواْ  ا  َعْدًوا ا

 ]. ١٠٨[ األنعام :  ﴾ ِعْلمٍ  ِبَغْريِ 

لرغم من املصلحة يف سب آهلة الكافرين وتسفيهها لتوهني أمر الشرك وإذالل أهله إال 

ا عن سبهم لوقوع مفسدة أرجح وهي سبهم  عز وجل ، لذلك ينبغي مراعاة  أن هللا عز وجل 

  املصاحل واملفاسد يف التدرج يف تطبيق الشريعة خشية من نفور الناس وعنتهم والتشديد عليهم . 

 ض الشبهة بعون هللا من خالل ما يلي :ـ دح  

من الذي يقول إن تطبيق الشريعة خيشى منه مفسدة غالبة؟ وهل هناك مفسدة كربى أرجح من  -

ا من سلطان ؟ وهل هناك ضرر أشد  الشرك املتمثل يف التحاكم إىل قوانني وضعية ما أنزل هللا 

ل املصاحل ودرء املفاسد ؟ قال على األمة من تعطيلها شرع هللا عز وجل الذي جاء لتحصي

ْركَ  ِإنَّ  ﴿تعايل  ] ، يقول اإلمام الشاطيب رمحه هللا : ( ملا ثبت ١٣[ لقمان: ﴾ َعِظيمٌ  َلُظْلمٌ  الشِّ

أن األحكام شرعت ملصاحل العباد كانت األعمال معتربة بذلك ) ، ويقول اإلمام ابن القيم رمحه 

ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد " إعالم املوقعني  هللا : " الشريعة مبناها وأساسها على احلكم

٩٤/ ٣ . 

وهل هناك مشقة وعنت يف تطبيق شرع هللا عز وجل الذي شرعه العليم اخلبري بعباده وجعل  -

ُّ  َشاء َوَلوْ  ﴿شرعه مبىن على التيسري ورفع احلرج والرمحة ، قال تعاىل  َتُكمْ  ا َّ  ِإنَّ  ألْعنـَ  َعزِيزٌ  ا

 ]. ٢٢٠[ البقرة :  ﴾َحِكيٌم 

  إن سورة البقرة كافية يف دحض هذه الشبهة متامًا بعون هللا وتوفيقه، فقصة البقرة اليت مسيت

مسها كان سبب املشقة اليت حدثت لبىن إسرائيل هى تشديدهم على أنفسهم  سورة البقرة 

َّ  ِإنَّ  َقْوِمهِ لِ  ُموَسى َقالَ  َوِإذْ  ﴿ووبُعدهم عن تنفيذ أمر هللا وتكليفه من أول مرة ،   َأنْ  َُْمرُُكمْ  ا

نَ ﴿ ]. فأخذوا يضيقوا على أنفسهم ٦٧[ البقرة :  ﴾ بـََقَرةً  َتْذَحبُواْ  َقَر َتَشابََه َعَليـْ ا ﴾ ِإنَّ البـَ
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عن االنقياد ألوامر  اْ و ، فلما تلكاؤ ﴾ َفافْـَعُلوا َما تـُْؤَمُرونَ ﴿ ونبيهم يدعوهم لفورية تنفيذ أمر هللا 

 َوالَ  َقاَل ِإنَُّه يـَُقوُل ِإنـََّها بـََقَرٌة الَّ َذُلوٌل تُِثُري اَألْرضَ ﴿ هللا عز وجل ، شدَّد هللا عز وجل عليهم 

خرهم عن تنفيذ  ﴾ َتْسِقي احلَْرَث ُمَسلََّمٌة الَّ ِشَيَة ِفيَها م العنت مبلغه بسبب  ، حىت بلغ 

 .. هذا هو حال أمة شعارها: (مسعنا وعصينا) .  ﴾ َكاُدوا يـَْفَعُلونَ   َوَما اَفَذَحبُوهَ ﴿ أوامر هللا 

مث حتدثت سورة البقرة عن التكاليف اليت فرضها هللا عز وجل على أمة اإلسالم والشرائع اليت  -

شرعها سبحانه وتعاىل مثل: ( كتب عليكم القصاص)، ( كتب عليكم الصيام) ، (كتب عليكم 

) ، (فاعتزلوا النساء يف احمليض) ، (حافظوا على الصلوات القتال) ، (وأمت وا احلج والعمرة 

)، (إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه)  والصالة الوسطى)، (وأحل هللا البيع وحرم الر

وغريها من التكاليف واألحكام ، جند حرص الشارع سبحانه وتعاىل على التأكيد أن أصل هذه 

لتيسري ورفع احلرج والرفق والرمحة كقوله تعاىل ( ذلك ختفيف من ربكم ورمحة)، التشريعات هو ا

(يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر) ،( ولو شاء هللا ألعنتكم إن هللا عزيز حكيم ) ، 

 وتكرار قوله تعاىل ( وال جناح عليكم...) ، (فال جناح عليكم...). 

التكاليف واألحكام هو كمال االستجابة ومتام االنقياد لذلك كان موقف املؤمنني من هذه 

وفورية التنفيذ (وقالوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري) .. وهذا هو موقف األمة املسلمة 

املفرتض جتاه شريعة هللا عز وجل بفورية تنفيذ أحكامها وليس التلكؤ يف تنفيذ أحكامها، وبتمام 

خريها.. فكان دعاء املؤمنني نتيجة هلذه االنقياد لتكاليفها وليس  بتعطيل هذه التكاليف أو 

لتخفيف ورفع أية ربنا مشقة أو عنت عنهم ، قال تعاىل ( االستجابة لشرع هللا يف آخر سورة البقرة 

وال حتمل علينا إصرًا كما محلته على الذين من قبلنا ربنا وال حتملنا ماال طاقة لنا به) فاستجاب هللا 

 )١(جل لدعاء عباده املؤمنني كما جاء يف احلديث الصحيح، وقال سبحانه وتعاىل: " قد فعلتعز و 

 . )٢(" ، ويف رواية : " نعم " 

                                                             
 صحيح مسلم عن ابن عباس .     )١(

 صحيح مسلم عن أيب هريرة .     )٢(
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فهل بعد ذلك من أحد يدعى أن تطبيق شرع هللا عز وجل فيه مشقة أو عنت أو التشديد على  -

لناس علينا التدرج يف تطبيق أحكام الشريعة، فلنبدأ جبزء منها  الناس، أو يزعم أننا لكي نرفق 

م!!.  ليفًا لقلو خري جزء حسب طاقة الرعية   و

أمل تعرض سورة البقرة األحكام والتشريعات كالسبيكة الواحدة املتماسكة : قصاص / صيام /  -

حج وعمرة / قتال/ طالق / إنفاق/ أخالق/ معامالت / اقتصاد/ عبادات ... فأي جزء من 

 بِبَـْعضِ  َأفـَتُـْؤِمُنونَ ﴿هذه السبيكة املتماسكة تقع حتت قوله تعاىل  الشريعة تقوم بفصله من

َيا اْحلََياةِ  ِيف  ِخْزيٌ  ِإالَّ  ِمنُكمْ  َذِلكَ  يـَْفَعلُ  َمن َجَزاء َفَما بِبـَْعضٍ  َوَتْكُفُرونَ  اْلِكَتابِ  نـْ  اْلِقَياَمةِ  َويـَْومَ  الدُّ

ُّ  َوَما اْلَعَذابِ  َأَشدِّ  ِإَىل  يـَُردُّونَ  ] ، أي : اعملوا جبميع ٢٠٨[ البقرة : ﴾  تـَْعَمُلونَ  َعمَّا ِبَغاِفلٍ  ا

 . )١(ُعرى اإلسالم وشرائعه 

إن احلرص على إرضاء الناس جتاه تطبيق شرع هللا عز وجل يعىن اتباع أهوائهم ، قال ابن تيمية  -

لرعية واإلحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويرتك ما يكرهونه،  رمحه هللا: " فليس حسن النية 

فقد قال هللا ( ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السموات واألرض ومن فيهن) ، وقال تعاىل 

لصحابة اإلحسان إليهم فعل ما ينفعهم يف الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه ، لكن ينبغي له ل

م فيما يكرهونه "   .)٢(أن يرفق 

نـَُهم اْحُكم َوَأنِ ﴿يقول هللا عز وجل  - ُّ  َأنَزلَ  ِمبَآ بـَيـْ  َعن يـَْفِتُنوكَ  َأن َواْحَذْرُهمْ  َأْهَواءُهمْ  تـَتَِّبعْ  َوالَ  ا

ُّ  َأنَزلَ  َما بـَْعضِ   ].٤٩،  ٤٨[املائدة :  ﴾ ِإلَْيكَ  ا

يقول ابن كثري يف تفسريه : " أي ال تنصرف عن احلق الذي أمرك هللا به إىل أهواء وآراء 

  . )٣(هؤالء اجلهلة األشقياء " 

ا وعرضها، ستكون  - ت يف بيا ويف حالة التطبيق الكامل للشريعة مع مراعاة ترتيب األولو

لشرع هللا عز وجل ، أما يف حالة دعوى التدرج سواء بتأخري تطبيق الشريعة حىت السيادة العليا 

                                                             
 .      ١/٢٢٩خمتصر تفسري ابن كثري،  )١(

 .      ٣٦٤/ ٢٨الفتاوى  )٢(

 .  ١/٦١٠خمتصر تفسري ابن كثري ـ  )٣(
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يئة الناس وحتسني أحوال معيشتهم أو بتطبيق جزء من األحكام وتعطيل جزء، ففي هذه احلالة 

تمع؟ .    ملا ستكون السيادة العليا يف ا

  ثانياً: ما هي القوانين التي يحكم بها في حالة التدرج في تطبيق الشريعة ؟ 

لث وسط  - لقوانني الوضعية ، فهل هناك بديل  إن بديل احلكم بشريعة هللا ، هو احلكم 

هواء البشر وقوانينهم !  لبينهما؟ لذلك فإما احلكم مبا أنز   هللا أو احلكم 

نَ  َشرِيَعةٍ  َعَلى َجَعْلَناكَ  مثَُّ ﴿ قال تعاىل  - ﴾ يـَْعَلُمونَ  الَ   الَِّذينَ  َأْهَواءَ  تـَتَِّبعْ  َوالَ  َفاتَِّبْعَها اَألْمرِ  مِّ
 ] . ١٨[اجلاثية: 

لذلك فعبارة : " نريد أن نتدرج يف تطبيق الشريعة" تعىن :" نريد أال حنكم مبا أنزل هللا لفرتة"،  -

لتايل عن عبارة " نريد أن حنكم بغري م ا أنزل هللا لفرتة من الزمن " ، فالذي حيكم وال ختتلف 

لن يصل إىل منظومة من الفراغ ، بل هناك قوانني قائمة يف التعامالت الربوية تبيح اخلمور، 

 والز و... 

% من الشريعة وهكذا إيل ٢٠% من الشريعة مث ١٠فإذا تصور أنه سيتم تطبيق بداية  -

بيعي أنه سيتم تطبيق النسبة الباقية أثناء % تطبيق كامل للشريعة، فالط١٠٠الوصول إىل 

% ١٠التدرج، من القوانني الوضعية املخالفة لشريعة هللا تعاىل كما بينا سالفًا، فقد تطبق 

شريعة يف اجلانب االجتماعي بينما اجلانب االقتصادي قائم على املعامالت الربوية ، وبينما الز 

ا حينها، فمن ظومة القوانني الوضعية هي القائمة يف النظام السياسي مباح يف القوانني املعمول 

و االقتصادي واالجتماعي واجلنائي ، فمن يريد التدرج يف تطبيق الشريعة سيحكم وال شك 

سنوات أو غريها... بقوانني وضعية ولو بنسبة ، فمعىن هذا  ١٠سنوات، أو  ٤فرتة من الزمن 

 نذ اللحظة األوىل أن السيادة للشرع وليست للشعب. أنه ال حيكم مبا أنزل هللا ، ألنه مل يعلن م

فأين يذهب من يفعل ذلك حينئذ من قوله تعاىل ( ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم  -

 الكافرون ) ... فأولئك هم الظاملون .. فأولئك هم الفاسقون. 
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ت تنطبق على نوعية معينة من البشر وال تنطبق على آخرين ألن ن - هم طيبة؟ هل هذه اآل وا

م يف املقابل حيكمون بشيء مما أنزل هللا ؟ ما الذي يعفيهم من هذه األوصاف حينئذ؟ .   أو أل

لتدرج يف تطبيق الشريعة معناه احلكم بغري ما أنزل هللا، ألنه سُتقر فيه  اخلالصة هنا - : أن القول 

 مرحلياً قوانني وضعية خمالفة ألحكام الشريعة. 

  ثالثاً : ما هي مزايا سيادة الشريعة منذ اللحظة األولى؟ 

تمع منذ اللحظة األوىل حيث يصبح كل  - هناك نقلة كبرية حيدثها إعالن سيادة الشريعة على ا

، فبهذا اإلعالن فإن أعماًال كانت جترم يف ظل القوانني  شيء مبنيًا على العبودية املطلقة 

ى كانت مسموحة أصبحت جرائم يف ظل حكم الشريعة، الوضعية ، أصبحت مسموحة، وأخر 

حىت وإن مل تستطع الدولة إنفاذ هذه األحكام دفعة واحدة، فإن تسميتها وتوصيفها الشرعي 

 يبقى ذا أثِر كبري. 

فهناك فارق كبري بني أن يعرف الفرد أنه يفعل شيئًا حمضوضًا عليه وتشجعه الدولة، وبني أن  -

خرت املثوبة والعقوبة إىل حني قدرة الدولة يفعل شيئًا ممنوعًا يستوج ب العقوبة، حىت وإن 

ت هذا  خرت يف ترتيب األولو واستطاعتها ، فتنفيذ عقوبة اجللد والرجم للزاين والزانية وإن 

 ٢٧٥شيء ، ولكن أال جيرم الزاىن والزانية أصًال طبقًا لتوصيف القانون الوضعي (راجع مادة : 

ت) ه ، وهذه احلالة الثانية حتدث يف ظل التدرج يف التطبيق أو ظل تنحية  شيء آخر ذاعقو

تمع ، وسيصبح  ن املظلة احلاكمة هي شرع هللا يف ا لكلية. لكن عندما يعلن  الشريعة 

خذ  تمع ، وستختلف مسميات كثرية وضعية و توصيف األفعال ذا أثر كبري يف سلوك ا

ا احلقيقية الشرعية، فالفا ، والرقص كان امسه فناً مسميا ئدة البنكية صار امسها احلقيقي ر

ع فصار امسه احلقيقي فاحشة، أندية القمار صار امسها احلقيقي جتمعات امليسر، واالتفاقيات م

طلة ا مثل االتفاقيات أعداء األمة صارت ملغية و ، إال االتفاقيات مع غري احملاربني تتم إىل مد

 التجارية والصناعية. 

ا احلقيقية يعلن سيادة الشريعة وهو املطلوب ابتداًء ، مث إ - ن توصيف تلك األفعال مبسميا

خرت بعض إجراءاته..   يكتمل التنفيذ بعد ذلك حىت وإن 
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  ،فإن سلطان الشريعة له بُعد إلزامي وهو العنصر الروحي وهو أقوى من العنصر العقايب املادي

نية حتكم سلوك الناس  وهو من أحد مميزات الشريعة اإلسالمية عن غريها، حيث الشريعة الر

م على  تمع وقلو طاعة أحكام الشريعة الباطن حني يتصل بعقائدهم ، فتقبل نفوس أفراد ا

مثون  م  ا احلقيقية ألفعال وسلوك هؤالء األفراد ، حيث يشعرون يف ذات أنفسهم  ومسميا

م مبخالفتها، أما اجلزاء العقايب على سلوك  الناس الظاهر مبىن يف األساس على عقيد

م، ويسهل تنفيذه مع توفر أدوات وإجراءات التنفيذ  وضمائرهم وتقواهم وخشيتهم لر

 املطلوبة. 

  بينما يف حالة التدرج يف تطبيق الشريعة ال يعلن سيادة الشريعة ابتداًء ، وتظل املنظومة القائمة

، مع العمل لسنوات وسنوات يف ظل هذه املنظومة  هي الدستور العلماين والقوانني الوضعية

هيل الناس وحتسني أحوال معيشتهم ومغالبة العقبات الداخلية واخلارجية واليت لن  بدعوى 

 تنتهي أبدًا؟ 

  وحينها خيشى من بريق السلطة وحب الدنيا فيطول األمد وتقسو القلوب، وكل ذلك فضًال عن

 عصيان أوامر هللا عز وجل واحلكم بغري ما أنزل سبحانه وتعاىل. 

تمع اإلنساين فحسب ، بل هو تنفيذ أمر هللا وحتقيق  - إن تطبيق الشريعة ال يراد منه إصالح ا

ر إىل تطبيق الشريعة على أنه جمرد إحالل نظام جديد صاحل حمل العبودية له ، فاملسلم ال ينظ

نظام ثبت عدم صالحيته، بل ينظر إليه نظرة إميانية تعبدية ، وهي أنه أمر من هللا تعاىل 

يستوجب فورية التنفيذ ومتام االنقياد وكمال االستجابة، وتطبيقه من لوازم اإلميان  ومن 

َِّ  ُحْكمُ  ِفيَها التـَّْورَاةُ  َوِعنَدُهمُ  ُحيَكُِّموَنكَ  وََكْيفَ  ﴿عباده لوازم اإلقرار حباكميته على   يـَتَـَولَّْونَ  مثَُّ  ا

ْلُمْؤِمِننيَ  ُأْولَِئكَ   َوَما َذِلكَ  بـَْعدِ  ِمنْ  يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ   الَ   َورَبِّكَ  َفالَ  ﴿]، ٤٣[ املائدة :  ﴾ ِ

نَـُهْم  َّا َقَضْيتَ   الَ   مثَُّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ [  ﴾َوُيَسلُِّموا َتْسِليمًا  جيَُِدوا ِيف َأنُفِسِهْم َحَرجا ممِّ

َِّ  ﴿]، ٦٥النساء:  َِّ  َفِإن تـََنازَْعُتْم ِيف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَىل ا ِ َواْليَـْوِم  َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن 

َِّ  ﴿] ، ٥٩[ النساء :  ﴾ اآلِخرِ  َا َكاَن قـَْوَل املُْؤِمِنَني ِإَذا ُدُعوا ِإَىل ا نَـُهْم  ِإمنَّ َوَرُسوِلِه ِلَيْحُكَم بـَيـْ

ْعَنا  ]. ٥١[ النور :  ﴾َوُأْوَلِئَك ُهُم املُْفِلُحوَن  َوَأَطْعَنا َأن يـَُقوُلوا مسَِ
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ة هللا ، وأن إن قضيتنا الكربى هي : تبيني للناس أنه ال يصح إسالمهم إال إذا خضعوا لشريع -

قبول االحتكام إىل غري هللا شرك أكرب، وليس قضيتنا الكربى هي عرض احللول اليت تقدمها 

الشريعة ملشاكل الناس االقتصادية واالجتماعية ، فإننا بذلك نضيع قضية العبودية واحلاكمية 

ا أ ئن مبيزا ا هذه .. ألننا سنبدو حينئذ كتاجر يروج سلعته ، وحياول إقناع الز و الدفاع عن عيو

.. كأننا نكرس لدى الناس مفهوم أن الشريعة خيار من اخليارات املطروحة ميكن مقارنته 

ا الدنيوية... بينما علينا يف الواقع أن نقول للناس: ألستم  خليارات األخرى بناء على ميزا

؟ فليس لكم حينئذ إال قوله تعاىل  ة إذا قضى هللا ورسوله وما كان ملؤمن وال مؤمن ﴿مؤمنني 

[األحزاب :  ﴾أمرًا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص هللا ورسوله فقد ضل ضالًال مبيناً 

٣٦ .[ 

فيأيتها الشعوب : الشريعة ال غىن عنها وال خيار غريها ... وحتكيمها هو التزام بتبعات (ال اله إال 

ا واليت تعىن  ا هللا دمحم رسول هللا) اليت نطقتم  ً ومشرعًا وحاكمًا .. إن ميزة الشريعة أ الرضا  ر

  ]. ١١٤[األنعام :  ﴾أفغري هللا أبتغى حكمًا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصًال  ﴿) ١(دين هللا 

 يقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا :  -

" بعض الذين يتحدثون عن اإلسالم يقدمونه للناس كأنه متهم حياولون هم دفع التهمة عنه 

  ! وساء ذلك دفاعاً !. 

إن اإلسالم ال يتخذ املربرات له من النظم  اجلاهلية والتصرفات النكدة اليت تنبعث منها... 

ا للناس: إنه  وهي نظم معيبة مهلهلة هابطة حني تقاس إىل اإلسالم ، وحجة اإلسالم اليت يدىل 

خري منها مبا ال يقاس ، وإنه جاء ليغريها ال ليقرها ، فال تبلغ بنا اهلزمية أن نتلمس لإلسالم 

ات يف بعض األنظمة القائمة، ويف بعض املذاهب القائمة .. فنحن نرفض هذه األنظمة يف  مشا

ا منحطة ومتخلف لقياس إىل ما يريد اإلسالم الشرق أو يف الغرب سواء .. إننا نرفضها كلها أل ة 

لبشرية إليه...    أن يبلغ 

                                                             

د قنييب ـ سلسلة نصرة الشريعة . بتصرف يسري .  )١(  إ
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ذه احلقيقة ال خناطبهم حبجة مقنعة حني نقول هلم : تعالوا من نظام  وحني خناطب الناس 

قائم فعًال إىل نظام آخر غري مطبق ، ال يغري يف نظامكم القائم إال قليًال، وال يكلفكم إال تغيري 

  م وشهواتكم... القليل من عاداتكم وأوضاعك

فاحلقيقة أن اإلسالم جاء ليبدل التصورات واملشاعر ، كما يبدل النظم واألوضاع ، كما 

يبدل الشرائع والقوانني تبديًال أساسيًا ال ميت بصلة إىل قاعدة احلياة اجلاهلية اليت حتياها البشرية.. 

ب إىل عب   ادة هللا وحده .. ويكفي أنه ينقلهم مجلة وتفصيًال من عبادة العباد واألر

لذلك فاملسألة يف حقيقتها حينما تعرض على الشعوب هي : مسألة كفر وإميان مسألة شرك وتوحيد 

، مسألة جاهلية وإسالم ، وهذا ما ينبغي أن يكون واضحًا ، وإذا كان هناك من حيب أن خيدع 

لية فله ذلك . ولكن نفسه أو خيدع اآلخرين ، فيعتقد أن اإلسالم ميكن أن يستقيم مع هذه اجلاه

  . )١(اخنداعه أو خداعه لغريه لن يغري من حقيقة الواقع شيئاً 

  خطير : " التنازالت في الثوابت لن تقيم شرعاً " بتنبيهرابعاً : نختم 

ت املصاحل واملفاسد .. أوقع األمة  -  إن التنازل عن ثوابت التوحيد واإلميان حتت دعاوى حسا

رتكاب مفاسد كربى حقيقية من أجل مصاحل جزئية ومهية،  - يف خديعة ضخمة أال وهي : الرضا 

 فالذي يتنازل عن إعالن سيادة الشريعة منذ اللحظة األوىل 

لقوانني الوضعية حتت دعوى حل مشاكل الناس االقتصادية أوًال،  حلكم  ويرتضى 

ت لتقبل أحكام ال وإرضاء العلمانيني والليرباليني شريعة، والتغلب على املعوقات اخلارجية والتحد

 اإلقليمية، فيقع بذلك من يريد إقامة شرع هللا يف كارثة احلكم بغري ما أنزل هللا !!. 

إن حقيقة التنازل عن ثوابت التوحيد .. واإلميان، تبدأ من أول الوقوع يف فخ ومصيدة اللعبة  -

ري من خالهلا ، وللتأكيد على ذلك ، دعو الدميقراطية، وخوض املسار الربملاين الدستو 

 نتساءل عدة أسئلة هامة : 

 ما هو اهلدف حتديدًا من الدخول يف هذا املسار؟  -١

                                                             

 . ١٥٨،  ١٥٧املعامل ـ ص  )١(
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 ما هي التنازالت اليت قدمت يف البداية أو ماهي املفاسد اليت قبلت أن تقدم؟  -٢

ذه املفاسد؟  -٣  ما هي املكتسبات أو املصاحل اليت من أجلها مت الرضا 

ا بدأت تتساقط؟ هل ال ز  -٤  الت املكتسبات املرجوة يف البداية قائمة أم أ

إن كانت املكتسبات املرجوة تتساقط حقيقًة ، فهل يتم تعديل التنازالت لتتناسب مع حجم  -٥

 املكتسبات الواقعية ؟ 

وجند أن إجابة السؤال األول غري حمددة ، حيث أن أهداف دخول هذا املسار بدت هالمية ، 

 ملثال: فعلى سبيل ا

 يكون اهلدف مرة إعادة اخلالفة .  -

 ومرة يكون اهلدف تقليل املفاسد واحملافظة على اهلوية اإلسالمية.  -

 ومرة إقامة الشريعة من خالل هذا املسار الدستوري الربملاين.  -

ن الربملان ليس هو  - مث جتد اهلدف يصبح حرية الدعوة وتدريب كوادر سياسية مع اإلقرار 

 الطريق إلقامة الشريعة. 

لتحديد هو إقامة الشريعة أم جمرد إصالحات جزئية؟   لذلك هل اهلدف من خوض هذا املسار 

الشعارات  وحىت ال تكون هناك ازدواجية يف األهداف املعلنة واألهداف احلقيقية ، بني

والطموحات... وبني الواقع واملمارسة... البد من حتديد اهلدف بوضوح، لقياس حتققه عرب األجيال 

ريخ األمة احملكمة قيدها خبيوط عنكبوت الروم  ومراجعة نسبة جناحه عرب السنوات اليت متر من 

 الصلييب. 

ت إن الذين أصلوا هذا املسار وأجازوا املشاركة فيه من الناحية ا - لشرعية استندوا حلسا

ب " املصلحة املرسلة" ، اشرتطوا جلوازها حتقيق مصاحل كربى  املصاحل واملفاسد ، حتت 

 ووضعوا ضوابط للتنازالت اليت ميكن أن تقدم يف املقابل. . 
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تلو التنازالت دون حد وال  تمث جتد الواقع فيه حتلل من هذه الضوابط ، مع تقدمي التنازال 

  ابل ماذا ؟ قيد ، يف مق

نوية مظنونة ال عامة وال كربى !!.    يف مقابل أهداف جزئية 

ا من أدلة األحكام الشرعية ، والذي  - إن املصلحة املرسلة " اختلف علماء السلف يف كو

اعتربها اشرتط عدم خمالفتها األدلة الشرعية املعتربة األقوى منها مثل : الكتاب والسنة مث 

شرتط أيضا كما ذكر أن حتقق مصاحل كربى واضحة ، ولكن ما الذي اإلمجاع مث القياس، وا

 حدث بعد عشرات السنوات ؟! . 

 مت تقدمي التنازالت التالية وبلغة املفاسد مت قبول ما يلي : ـ  -

لدميقراطية ونظامها واإلقرار بتقاليدها وقواعد لعبتها.  )١  االعرتاف 

 ي دين اإلسالم . القسم على احرتام الدساتري العلمانية اليت تنح )٢

الس دون تغيري قانون  )٣ قبول التشريع لغري هللا تعاىل ، ومترير القوانني الوضعية يف هذه ا

 واحد يذكر . 

ت.  )٤  رهن تطبيق الشريعة مبوافقة الربملا

والنصارى الكارهني ملنهج اإلسالم واملعادين له يف حتالفات، وتقدمي  مشاركة العلمانيني )٥

 عهم . التنازالت للتوافق م

 التأكيد على أن الشريعة لن تطبق دفعة واحدة .  )٦

ولكن ما هي املصاحل واملكتسبات احلقيقية اليت حدثت يف الواقع للرضا بتقدمي هذه  -

 التنازالت واملفاسد؟ 

وجد األهداف الكربى مثل إقامة اخلالفة والتمكني للدين غري واقعية من هذا الطريق، ومت  -

األهداف واملصاحل إيل جمرد املشاركة يف العملية الدميقراطية، ال اإلقرار بذلك ، فتدنت 

 مغالبة الفاسدين أو املبدلني لشرع هللا عز وجل!!



 سورة املائدة املنهج احلركي للقرآن ٧٥٤

ية  - نعم صار اهلدف أن أظل موجود ومشارك يف اللعبة الدميقراطية فقط ، مث القيام 

من هذا إصالحات ممكنة يف املنظومة اجلاهلية القائمة ، واختفى هدف إقامة الشريعة 

 املسار؟؟ 

م وضعوا قواعد هذه  - ومرت السنوات تلو السنوات ، وأهل الباطل يف سعادة غامرة أل

اللعبة وحددوا السقف املسموح به داخلها ، والتزم بذلك اجلميع ليتم الشكل املطلوب 

 والديكور املرسوم من ِقبل أعداء الدين من الروم الصليبني . 

لتنازالت الكربى اليت قدمت، واملخالفة والعجيب بل واخلطري هو الوق  - وع يف االستهانة 

لشرع هللا عز وجل احملكم ، فتكرس هذا االستخفاف يف نفوس أصحاب هذا املسار إال 

من رحم ريب ـ وذلك حينما زين للعبد سوء عمله فراءه حسنًا ، فخدع نفسه وخدع الناس 

نونية مظنونة غري قطعية يف   مقابل الوقوع يف مفاسد كربى. حوله مبكتسبات جزئية 

نه ال  - لوزن الشرعي هلذه املفاسد الكربى، حالة ختدير  فحدث نتيجة هذا االستخفاف 

يزال هذا هو املسار الوحيد احملتوم لتحقيق اهلدف العظيم من إقامة شرع هللا عز وجل 

تحقيق وحتكيم كتابه،  فصار عقيدة راسخة ، رغم اكتشاف ِعظم التنازالت املقدمة ل

ملفاسد الكربى أول مرة ، حينما  األهداف الثانونية املزعومة .. والسبب هو إنكم رضيتم 

مست التنازالت ثوابت التوحيد واإلميان !! واليت حذر هللا عز وجل كثريًا من املساس منها 

 . 

 َفِإن ﴾٢٠٨﴿ مُِّبنيٌ  َعُدوٌّ  َلُكمْ  ِإنَّهُ  الشَّْيطَانِ  ُخُطَواتِ  تـَتَِّبُعوا َوالَ  ﴿وصدق هللا تعاىل إذ قال  -

يِّنَاتُ  َجاَءْتُكمُ  َما بـَْعدِ  مِّنْ  زََلْلُتم ََّ  َأنَّ  فَاْعَلُموا البـَ – ٢٠٨[ البقرة :  ﴾ َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  ا

٢٠٩ . [ 

نَ  َفرِيقاً  ُتِطيُعوا ِإن آَمُنوا الَِّذينَ  َأيـَُّها َ  ﴿وصدق هللا تعاىل إذ قال  -  الِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  مِّ

ُتمْ  َتْكُفُرونَ  وََكْيفَ  ﴾١٠٠﴿ َكاِفرِينَ  ِإميَاِنُكمْ  بـَْعدَ  يـَُردُّوُكم َلى َوأَنـْ تُ  َعَلْيُكمْ  تـُتـْ َِّ  آَ  َوِفيُكمْ  ا

 ] .  ١٠١ -١٠٠[ آل عمران : ﴾ َرُسولُهُ 
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رَ  َويـَتَِّبعْ  اهلَُدى َلهُ  تـَبَـنيََّ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  الرَُّسولَ  ُيَشاِققِ  َوَمن ﴿وصدق هللا تعاىل إذ قال  -  َغيـْ

ََّ  ِإنَّ  ﴾١١٥﴿ َمِصرياً  َوَساَءتْ  َجَهنَّمَ  َوُنْصِلهِ  تـََوىلَّ  َما نـَُولِّهِ  املُْؤِمِننيَ  َسِبيلِ   َأن يـَْغِفرُ   الَ   ا

َِّ  ُيْشِركْ  َوَمن َيَشاءُ  ِلَمن َذِلكَ  ُدونَ  َما َويـَْغِفرُ  ِبهِ  ُيْشَركَ  [النساء  ﴾ بَِعيداً  َضالالً  َضلَّ  فـََقدْ  ِ

 :١١٦ -١١٥ .[ 

نـَُهم اْحُكم َوَأنِ  ﴿وصدق هللا تعاىل إذ قال  - َُّ  َأنَزلَ  ِمبَا بـَيـْ  َأن َواْحَذْرُهمْ  َأْهَواَءُهمْ  تـَتَِّبعْ  َوالَ  ا

َُّ  َأنَزلَ  َما بـَْعضِ  َعنْ  يـَْفِتُنوكَ  َا َفاْعَلمْ  تـََولَّْوا َفِإن ِإلَْيكَ  ا َُّ  يُرِيدُ  َأمنَّ  ُذنُوِِمْ  بِبَـْعضِ  ُيِصيبَـُهم َأن ا

ُغونَ  اجلَاِهِليَّةِ  َأَفُحْكمَ  ﴾٤٩﴿ َلَفاِسُقونَ  النَّاسِ  مِّنَ  َكِثرياً  َوِإنَّ  َِّ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  يـَبـْ  ُحْكماً  ا

 ]. ٥٠-٤٩[ املائدة :  ﴾ يُوِقُنونَ  لَِّقْومٍ 

م واكتسبوا شرعيتهم،  - إن حكم اجلاهلية هو املستفيد األول ، حيث نفذ أصحابه أجند

م، واستمع هنا لكلمات الشيخ سيد  بينما يف املقابل فقد املسلمون هويتهم وميعت عقيد

حرف من نور: "وهنا تتجلى حقيقة املعركة وطبيعتها بني اإلسالم  قطب رمحه هللا املضيئة 

النظام اجلاهلي بطبيعة تركيبه العضوي ، ال يسمح لعنصر مسلم أن يعمل واجلاهلية .. إن 

من داخله إال أن يكون عمل املسلم وجهده وطاقته حلساب النظام اجلاهلي ولتوطيد 

 جاهليته!. 

م قادرون على العمل لدينهم من خالل التسرب يف التجمعات  والذين خييل إليهم أ

ا و  س ال يدركون الطبيعة العضوية هلذه التجمعات..   اجلاهلية، والتميع يف تشكيال ا هم   أجهز

ا وحلساب منهجها  هذه الطبيعة اليت ترغم كل فرد داخل هذه التجمعات أن يعمل حلسا

وتصورها .. لذلك يرفض املؤمنون أن ينخرطوا يف األنظمة اجلاهلية، وهنا يفصل هللا بني املؤمنني 

 َوَلُنْسِكنَـنَّـُكمُ  ﴾١٣﴿ الظَّاِلِمنيَ  لَنُـْهِلَكنَّ  رَبـُُّهمْ  ِإلَْيِهمْ  َفَأْوَحى﴿دعوة والطغاة الذين يقفون يف وجه ال

  ]. ١٤-١٣[ إبراهيم :  ﴾َوِعيدِ  َوَخافَ  َمَقاِمي َخافَ  ِلَمنْ  َذِلكَ  بـَْعِدِهمْ  ِمن اَألْرضَ 
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ومفاصلتهم  فالبد أن ندرك أن نصر هللا للمؤمنني على الطغاة إمنا يكون بعد متايز املؤمنني

للطغاة على أساس العقيدة ، وال يكون هذا النصر أبدًا واملؤمنون متميعون يف النظام اجلاهلي 

  .)١(عاملون من خالل أوضاعه وتشكيالته غري منفصلني وال متميزين عنه"

ا كلمات معربة تصف الواقع منذ عشرات السنني بدقة متناهية..فهل من مدكر!!  إ

  بد من التمايز واملفاصلة على أساس العقيدة .. فهل من معترب!!.وتصف الطريق : أنه ال

  .من معادلة الصراع ! أم أن الزمن ومروره ليس جزءً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 يف ظالل القرآن، من تفسري سورة إبراهيم. )١(
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  ليست الديمقراطية هي الطريق..

  هو السبيل .. يوليس المسار البرلماني الدستور

بوضوح كالشمس الساطعة يف رابعة النهار ، وهل حيتاج النهار بعد كل ذلك إىل دليل  

  ] . ٣٦﴾ [ األنعام :  يَْسَمعُونَ  الَِّذينَ  يَْستَِجيبُ  إِنََّما ﴿ملستزيد ؟! 

ا احملجة البيضاء .. اليت ال يزيغ بعدها إال هالك .    إ

َك نـَْعُبدُ إن التوحيد كوسيلة هو الطريق إلقامة التوحيد كغاية  َّ َك َنْسَتِعنيُ  ﴿ ِإ َّ ﴾ .. تربية َوِإ

وتكوين على أساس العقيدة الصافية .. دعوة ومصارحة على أساس الراية اخلالصة .. متايز 

  ومفاصلة .. هجرة ومفارقة .. جهاد ونية. 

 فـَتَـَفرَّقَ  السُُّبلَ  تـَتَِّبُعواْ  َوالَ  َفاتَِّبُعوهُ  ُمْسَتِقيًما ِصَراِطي َهـَذا َوَأنَّ  ﴿فهو صراط واحد وغريه سبل 

  ]. ١٥٣﴾ [األنعام:  تـَتـَُّقونَ  َلَعلَُّكمْ  ِبهِ  َوصَّاُكم َذِلُكمْ  َسِبيِلهِ  َعن ِبُكمْ 

 دور املؤمنني أن يصارحوا الشعوب ويقولوا هلم : 

" هذه األنظمة اجلاهلية هي أبنية ُأسست على شفا جرف هار آيلة للسقوط .. أخرجوا منها وال 

تقعوا يف حبائلها وِشراكها .. ليس دور أن ندخل يف هذه األبنية وجنرى ترقيعات يف هذا البنيان 

نفسنا..    ونسد شقوقه 

وتلبيس عليها وتضييع لوقتها" ، قال  فالبناء فاسد غري قابل للرتميم .. وترميماتنا له خداع للشعوب

  ] نكدًا أي: ال خري فيه . ٥٨[األعراف : ﴾ ، َنِكًدا ِإالَّ  َخيُْرجُ  الَ  َخُبثَ  َوالَِّذيتعاىل ﴿ 

ذن هللا ألنه أسس على غري تقوى من هللا ، فتعالوا نبىن بناًء جديدًا  - هذا البناء اجلاهلي سينهار 

على أسس سليمة من توحيد هللا وتقواه ، لتنعم البشرية بشرع هللا وسعادة الدارين الدنيا 

 واآلخرة. 

 رابعاً : من لم يحكم بما أنزل هللا .. شبهات وردود 

َُّ َفُأْولَِئَك ُهُم الَكاِفُرونَ ﴿ َوَمن ملَّْ قال تعاىل   ]٤٤﴾ [املائدة :   َحيُْكم ِمبَا أَنَزَل ا

َُّ َفُأْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ قال تعاىل ﴿   ﴾.٤٥﴾ [ املائدة:  َوَمن ملَّْ َحيُْكم ِمبَا أَنَزَل ا



 سورة املائدة املنهج احلركي للقرآن ٧٥٨

ُّ  َأنَزلَ  ِمبَا َحيُْكم ملَّْ  َوَمنقال تعاىل ﴿   ] . ٤٧﴾ [ املائدة :  اْلَفاِسُقونَ  مُ هُ  َفُأْولَـِئكَ  ا

ي شرع آخر  - ولبيان احلكم الشرعي حلالة احلُكم الذي يُغري ويـُبَّدل فيه شرع هللا عز وجل 

ت سورة املائدة يف هذا املقطع ملعرفة سبب نزوهلا  ، البد يف أصل هذه املسألة أن نرجع آل

ذن هللا، قبل معرفة رأي ال  علماء يف هذا احلكم الشرعي. ليعننا ذلك على فهمها 

 آَمنَّا َقاُلواْ  الَِّذينَ  ِمنَ  اْلُكْفرِ  ِيف  ُيَسارُِعونَ  الَِّذينَ  َحيُْزنكَ  الَ  الرَُّسولُ  أَيـَُّها َ ﴿قال تعاىل  -

َواِهِهمْ  َفـْ  َُْتوكَ  ملَْ  آَخرِينَ  ِلَقْومٍ  َمسَّاُعونَ  ِلْلَكِذبِ  َمسَّاُعونَ  ِهاُدواْ  الَِّذينَ  َوِمنَ  قـُُلوبـُُهمْ  تـُْؤِمن َوملَْ  ِ

[ ﴾ فَاْحَذُرواْ  تـُْؤتـَْوهُ  ملَّْ  َوِإن َفُخُذوهُ  َهـَذا ُأوتِيُتمْ  ِإنْ  يـَُقوُلونَ  َمَواِضِعهِ  بـَْعدِ  ِمن اْلَكِلمَ  ُحيَّرُِفونَ 

 ]. ٤١املائدة : 

ت يف حتديدها  - ت يف قوم من اليهود ارتكبوا جرائم ختتلف الروا  -وقد نزلت  هذه اآل

منها الز ومنها السرقة... وهي من جرائم احلدود يف التوراة ، ولكن القوم كانوا قد 

م مل يريدوا أن يطبقوها على الشرفاء فيهم يف مبدأ األمر. مث  اصطلحوا على غريها ، أل

ت ال ت أخرى من عقو  تعازيرفعلوا ذلك مع اجلميع ، وأحلوا حمل أحكام التوراة عقو

والعربة هنا يف مبدأ التبديل والتغيري ألحكام شرعها هللا عز  -أنفسهم وضعوها من عند 

مروا على أن  وجل وأنزهلا يف كتابه .. فلما وقعت منهم هذه اجلرائم يف عهد رسول هللا 

ت التعزير  يستفتوه فيها.. لعقو ا ، وكانت هذه حجة هلم فإذا أفىت هلم  ية املخففة عملوا 

خذوا عند هللا .. فقد أف ا رسول ! .. وإن حكم فيها مبثل ما عندهم يف التوراة مل  تاهم 

 حبكمه .. فدسوا بعضهم يستفتيه .. 

فع عن ابن عمر أنه قال : إن اليهود جاؤوا إىل رسول هللا  - وذلك يف صحيح البخاري عن 

  فذكروا أن رجًال منهم وامرأة زنيًا ، فقال هلم رسول هللا ،  ما جتدون يف التوراة يف " :

شأن الز ؟ " فقالوا : نفضحهم وُجيْلدون . قال عبد هللا بن سالم : كذبتم ، إن فيها الرجم 

لتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها وما بعدها ،  ، فأتوا 

رجم ، فقالوا : صدق  دمحم فقال له عبد هللا بن سالم : ارفع يدك . فرفع يده فإذا آية ال
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ما رسول هللا  فرمجا . فرأيت الرجل حيىن على املرأة يقيها  ، فيها آية الرجم ، فأمر 

 . )١(احلجارة " 

وروى اإلمام أمحد عن الرباء بن عازب والرواية يف صحيح مسلم ، قال : ُمرَّ على رسول هللا  -

 دون حد الزاين يف كتابكم ؟ " فقالوا : نعم، يهودي حممَّم جملود ، فدعاهم فقال : أهكذا جت

لذي أنزل التوراة على موسى ، أهكذا جتدون َحّد  فدعا رجًال من علمائهم فقال : " أنشدك 

ذا مل أخربك ، جند حد الزىن يف كتابنا  الزاين يف كتابكم ؟ فقال : ال ، وهللا، ولوال أنك أنشدتىن 

لضعيف أقمنا إذا أخذ الشريف تركناه ، وإذا أخذ ا الرجم ، ولكنه كثر يف أشرافنا ، فكنا

تعالوا حىت جنعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع ، اجتمعنا على عليه احلد ، فقلنا : 

: " اللهم إين أول من أحيا أمرك إذ أماتوه" . قال : فأمر به التحميم واجللد ، فقال النيب 

 . )٢(...) اْلُكْفرِ  ِيف  ُيَسارُِعونَ  الَِّذينَ  َحيُْزنكَ  الَ  الرَُّسولُ  َأيـَُّها َ  فرجم، فأنزل هللا عز وجل (

 هم ، فكفروا ئإن هؤالء تواطئوا واجتمعوا على شرع وحكم غري ما أنزل هللا، وحتاكموا إىل أهوا

بلفظ صريح القرآن ، ولو كان ذلك يف قضية واحدة أو حٍد واحد ، فالعربة هنا يف املبدأ وهو 

أن: تبديل وتغيري حكم هللا الذي أنزله يف شرعه كفرًا .. وهذا هو سبب النزول ومناط اآلية 

دة يف   الكفر. املكفر، الذي ال يذكر معه االستحالل أو اجلحود، اللهم إال على سبيل الز

ت يتعلق بتغيري وتبديل شريعة هللا مع كل من احملكومني واحلكام...  -  واألمر يف هذه اآل

م، قال تعاىل  -١ حملكومني الذين ال يقبلون حكم شريعة هللا يف حيا  ُحيَكُِّموَنكَ  وََكْيفَ ﴿ما خيتص 

ِّ  ُحْكمُ  ِفيَها التـَّْورَاةُ  َوِعنَدُهمُ  ْلُمْؤِمِننيَ  ُأْولَـِئكَ  َوَما َذِلكَ  بـَْعدِ  ِمن يـَتَـَولَّْونَ  مثَُّ  ا ﴾ [ املائدة :  ِ

٤٣ .[ 

فحكم القرآن قطعي الداللة يف هذه القضية اخلطرية هو أنه : ال ميكن أن جيتمع اإلميان  -

وعدم حتكيم شريعة هللا أو عدم الرضى حبكم هذه الشريعة، والذي يزعمون ألنفسهم أو 

                                                             

 ) . ٨١٩فتح ) وهو يف املوطأ ( ص  ١٥٣ـ  ١٤٨/ ١٢،  ٦/٤٦٣البخاري ( )١(
 ). ٢/٣٧حليب) ، ومسلم ( ٤/٢٨٦مسند اإلمام أمحد ( )٢(
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م م، أو ال يرضون حكمها إذا  لغريهم أ " مؤمنون" مث هم ال حيكمون شريعة هللا يف حيا

م مؤمنني ، فإن دعواهم هذه دعوى   لسنتهم أ طبق عليهم .. إذا فعلوا هذا مث ادعوا 

ملؤمنني" .. وهذا النص هنا  ذا النص القاطع : " وما أولئك  م يصطدمون  كاذبة ، أل

 َشَجرَ  ِفيَما ُحيَكُِّموكَ  َحىتََّ  يـُْؤِمُنونَ  الَ  َورَبِّكَ  َفالَ  ﴿النساء يطابق النص اآلخر يف سورة 

نـَُهمْ   ]. ٦٥[ النساء :  ﴾ َتْسِليًما َوُيَسلُِّمواْ  َقَضْيتَ  ممَِّّا َحَرًجا َأنُفِسِهمْ  ِيف  َجيُِدواْ  الَ  مثَُّ  بـَيـْ

حلاكمني الذين ال حيكمون مبا أنزل هللا ، فإن حكم هللا الشرعي  فيهم قطعي ٢ ) ما خيتص 

م : كافرين ... ظاملني .. فاسقني.. حكم تواترت عليه كل  الداللة بنصوص القرآن الصرحية أ

  الكتب السماوية : التوراة أو اإلجنيل أو القرآن ، فأي حاكم يبدل أو يغري حكم أنزله هللا يف

يت حبكم وضعي من عنده ولو يف حكم واحد من حكم  كتابه التوراة أو اإلجنيل أو القرآن و

هللا ، مث يقدمه على حكم هللا ويستحسنه وحيسنه يف أعني الناس فهذا الصنف الذي تتحدث 

ت هذا املقطع من سورة املائدة .    عنه بوضوح آ

لتوراةأ)  َّ  ﴿: قال تعاىل  ونبدأ  َا َحيُْكمُ  َونُورٌ  ُهًدى ِفيَها التـَّْورَاةَ  اَأنَزْلنَ  ِإ  َأْسَلُمواْ  الَِّذينَ  النَِّبيُّونَ  ِ

نِيُّونَ  َهاُدواْ  لِلَِّذينَ  َّ   ] .  ٤٥ -٤٤﴾[ املائدة :  َواَألْحَبارُ  َوالرَّ

يقول الشيخ سيد قطب يف تفسريه : " لقد جاء كل دين من عند هللا ليكون منهج حياة واقعية  -

كما   - ، جاء الدين ليتوىل قيادة احلياة البشرية ، وتنظيمها ، وتوجيهها ، وصيانتها، والتوراة 

رة طريقهم إىل هللا وطريقهم   -أنزهلا هللا  يف احلياة ، كتاب هللا الذي جاء هلداية بين إسرائيل، وإ

ا :  وقد جاءت حتمل عقيدة التوحيد ، وحتمل شعائر تعبدية شىت ، وحتمل كذلك شريعة حيكم 

ا هلم : ١ ) ٢) النبيون الذين أسلموا أنفسهم  يف حدودهم هذه وبصفتهم هذه ـ كما حيكم 

م قد كلفوا حق نيون واألحبار واألحبار وهم فئة: القضاة والعلماء، وذلك أل هذه  الر

قامة شريعتهم بينهم .    الشهادة أن يؤدوها يف أنفسهم ، ويؤدوها يف قومهم 

ت وهي تتحدث عن حكم التوراة إىل اجلماعة املسلمة ليوجهها يف شأن  مث تلتفت اآل

ا َتْشتَـُرو  َوالَ  َواْخَشْونِ  َفَال َختَْشُوا النَّاسَ  ﴿احلكم بكتاب هللا عامة ، وما قد يعرتضهم من معوقات 

ِيت َمثَنا قَِليالً  َ ِ  . ﴾ 
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لقد علم هللا عز وجل أن احلكم بشريعة هللا ستواجهه معوقات يف كل زمان ويف كل أمة ،  -

 ستواجهه: 

معارضة أصحاب املصاحل املادية القائمة على االستغالل والظلم والسحت ، ذلك أن  )١

 شريعة هللا العادلة لن تُبقى على مصاحلهم الظاملة. 

ذوى الشهوات واألهواء واملتاع الفاجر واالحنالل ، ذلك أن دين هللا سيأخذهم معارضة  )٢

لعقوبة عليها.  لتطهر منها وسيأخذهم 

علم هللا سبحانه وتعاىل أن احلكم مبا أنزل ستواجهه هذه املعوقات من شىت اجلبهات ،  

يواجهوا هذه املقاومة، وأنه وجب على املستحفظني على كتاب هللا والشهداء عليه يف كل زمان أن 

 وأن يصمدوا هلا، وأن حيتملوا تكاليفها يف النفس واملال (فال ختشوا الناس واخشون)... 

كذلك علم هللا سبحانه وتعاىل أن بعض املستحفظني على كتاب هللا املستشهدين ، قد 

 تراودهم أطماع احلياة الدنيا، وهم جيدون أصحاب السلطان ، وأصحاب املال ، وأصحاب

الشهوات ال يريدون حكم هللا ، فيملقون شهوات وأهواء هؤالء مجيعًا ، طمعًا يف عرض احلياة 

يت مثناً قليًال". ..    الدنيا، فناداهم هللا : " وال تشرتوا 

وكل مثن هو يف حقيقته قليل ... ولو كان ملك احلياة الدنيا .. يف سبيل التنازل عن حفظ 

ة احلكم بشريعة هللا ، أو عن مهادنة أصحاب السلطان واملال حكم هللا ، أو عن متييع قضي

والشهوات .. فليس أشنع من خيانة املستأمن ، وليس أبشع من تفريط املستحفظ ، وليس أخس 

  من تدليس املستشهد. 

ذا  ذا احلسم الصارم اجلازم ، و " ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون" 

من حدود املالبسة والزمان واملكان ، وينطلق حكمًا عامًا ، على كل من مل التعميم الذي خيرج 

حيكم مبا أنزل هللا ، يف أي جيل ، ومن أي قبيل ... وبعد بيان هذا األصل القاعدي يف دين هللا  

كلها ، يعود السياق لعرض مناذج من شريعة التوراة اليت أنزهلا هللا ، بعرض حكم القصاص الذي 

لقتل ، وأنه مأخوذ مبثل ما أحدث من اإلصابة . إذا جاء كعقاب ر  ادع ملن يعتدي على النفس 



 سورة املائدة املنهج احلركي للقرآن ٧٦٢

ً أو أنفًا أو سنًا ، أتلف من جسمه  قطع يدًا أو رجًال قطعت يده أو رجله ، وإذا أتلف عينًا أو أذ

ما يقابل العضو الذي أتلفه، وليس األمر كذلك حني يعلم أن جزاءه هو السجن ـ طالت مدة 

و قصرت فاألمل يف البدن، والنقص يف الكيان أردع وأزجر، نكاًال من العليم احلكيم .... السجن أ

وبعد عرض هذا الطرف من شريعة التوراة يف منوذج حكم واحد منها، واليت صارت طرفًا من شريعة 

حلكم العام مرة أخرى للتوكيد" ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الظاملو  ن " القرآن ، يعقب 

  والتعبري هنا عام ليس هناك ما خيصصه ، ولكن الوصف اجلديد هنا هو " الظاملون" . 

ت إىل اإلجنيل ب)  يت سياق اآل َنا﴿: قال تعاىل مث  رِِهم َعَلى َوقـَفَّيـْ  َمْرميََ  اْبنِ  ِبَعيَسى آَ

قًا َناهُ  التـَّْورَاةِ  ِمنَ  َيَدْيهِ  بـَْنيَ  لَِّما ُمَصدِّ قًا َونُورٌ  ُهًدى ِفيهِ  اِإلِجنيلَ  َوآتـَيـْ ْورَاةِ  ِمنَ  َيَدْيهِ  بـَْنيَ  لَِّما َوُمَصدِّ  التـَّ

ُّ  َأنَزلَ  ِمبَا اِإلِجنيلِ  َأْهلُ  َوْلَيْحُكمْ  ﴾٤٦﴿ لِّْلُمتَِّقنيَ  َوَمْوِعَظةً  َوُهًدى ُّ  َأنَزلَ  ِمبَا َحيُْكم ملَّْ  َوَمن ِفيهِ  ا  ا

  ].   ٤٧-٤٦[املائدة : ﴾ اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  َفُأْولَـِئكَ 

فقد آتى هللا عيسى بن مرمي اإلجنيل ليكون منهج حياة وشريعة حكم ولكنه ليس شرعاً 

هل اإلجنيل،  مستقًال فهو مل يشهد يف ذاته . إال تعديالت طفيفة يف شريعة التوراة ، وهو خاص 

ل كتاب وكل رسالة وكل رسول قبل هذا وليس رسالة عامة للبشر، شأنه يف هذا شأن التوراة وشأن ك

  الدين األخري.. 

  " وليحكم أهل اإلجنيل مبا أنزل فيه" ... 

إذن القاعدة هي : احلكم مبا أنزل هللا دون سواه ، فأهل اإلجنيل وأهل التوراة لن يكونوا 

م ـ بعد ا إلسالم ـ فكله على شيء حىت يقيموا التوراة واإلجنيل ـ قبل اإلسالم ـ وما أنزل إليهم من ر

ا ، شريعة هللا األخرية هي الشريعة املعتمدة:    شريعة واحدة ، هم ملزمون 

  " ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الفاسقون" .... 

والنص هنا كذلك على عمومه وإطالقه، وصفة الفسق تضاف إىل صفىت الكفر والظلم من 

منفصلة عن احلالة األوىل ، إمنا هي صفة زائدة على  قبل، وليست تعىن قومًا جددًا وال حالة جديدة

  الصفتني قبلها، الصقة مبن مل حيكم مبا أنزل هللا من أي جيل، ومن أي قبيل . 
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ج) وأخريًا يصل السياق إىل الرسالة األخرية ، وإىل الشريعة األخرية.. الرسالة اليت جاءت 

ون دين البشرية كلها، ولتكون شريعته هي تعرض" اإلسالم" ولكن يف صورته النهائية األخرية ليك

شريعة الناس مجيعاً، الناسخة لكل الشرائع قبلها، املهيمنة على كل الرساالت قبلها ، جاءت 

ا يف كل شؤون احلياة إىل يوم القيامة ، ال لتدرس ، أو لتكتب يف الكتب أو لتوضع مادة  ليحُكم 

 ِإلَْيكَ  َوَأنَزْلَناموادها شريعة هللا عز وجل.. ﴿  صورية ديكورية يف دساتري وضعية ختالف يف نصوص

ْحلَقِّ  اْلِكَتابَ    ]. ٤٨﴾ [ املائدة : اْلِكَتابِ  ِمنَ  َيَدْيهِ  بـَْنيَ  لَِّما ُمَصدِّقًا ِ

ا حكم آخر يف صغرية أو  كبرية ..  جاءت شريعة اإلسالم ال ليرتك شيء منها ويستبدل 

  فإما هذا وإما فهي اجلاهلية واهلوى.. 

حلق" ..    " وأنزلنا إليك الكتاب 

يتمثل احلق يف صدوره من جهة األلوهية ، وهي اجلهة اليت متلك حق تنزيل الشرائع ، 

ته ويف كل ما يقصه من خرب، وما حيمله من توجيه..  وفرض القوانني ، كما يتمثل احلق   يف حمتو

  " .. َعَلْيهِ  َوُمَهْيِمًنا اْلِكَتابِ  ِمنَ  َيَدْيهِ  بـَْنيَ  لَِّما ُمَصدِّقًا" 

فهو الصورة األخرية لدين هللا ، وهي املرجع األخري يف منهج احلياة ، وشرائع الناس ، 

م ، بال تعديل بعد ذلك وال    تبديل.. ونظام حيا

فقد كمل هذا الدين ، ومتت به نعمة هللا على املسلمني ، ورضيه هللا منهج حياة للناس 

أمجعني ، وال يوجد فيه قصور، ومل يعد هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديله، وال لرتك شيء 

اخلري هلم  من حكمه إىل حكم آخر ، وقد علم هللا حني رضيه للناس ، أنه يسع الناس مجيعًا وحيقق

لضرورة ، خيرج صاحبه  إىل يوم الدين ، وأي تعديل يف هذا املنهج هو إنكار هلذا املعلوم من الدين 

للسان ألف مرة : إنه من املسلمني !.    من هذا الدين، ولو قال 

ت مرتني من اتباع أهواء املتحاكمني، ومن فتنت هم له عن وقد حذر هللا نبيه ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه اآل

  بعض ما أنزل هللا فيه .. 



 سورة املائدة املنهج احلركي للقرآن ٧٦٤

ا العدول عن شيء مما أنزل هللا  وقد علم هللا أن معاذير كثرية ميكن أن تقوم ،و أن يربر 

ليف  واتباع أهواء احملكومني املتحاكمني ، ومن هذه املعاذير واهلواجس : الرغبة البشرية اخلفية يف 

 –الني والعلمانيني كالليرب   –قلوب بني الطوائف املتعددة واالجتاهات والعقائد املتجمعة يف بلد واحد 

م عندما تصدم ببعض أحكام الشريعة :  َُّ ومسايرة بعض رغبا ُهم ِمبَا أَنَزَل ا نـَ  َوالَ  ﴿ َوَأِن اْحُكم بـَيـْ

تَِّبْع َأْهَواَءُهمْ  َُّ ِإلَْيكَ  تـَ ﴾ .. فبعد النهي عن ترك شريعة هللا   َواْحَذْرُهْم َأن يـَْفِتُنوَك َعْن بـَْعِض َما َأنَزَل ا

كلها إىل أهوائهم ! فاآلن حيذر هللا نبيه (ملسو هيلع هللا ىلص ) من فتنتهم له عن بعض ما أنزل هللا إليه، والتحذير 

ا طبيعة البشر "  هنا أشد وأدق، وهو تصوير لألمر على حقيقته .. فهي فتنة جيب أن حتذر .. إ

  قون" فالكثري خيرجون وينحرفون ويعرضون عن االستقامة على منهج هللا .. وإن كثريًا من الناس لفاس

خذ الطريق على كل حجة أو  وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إىل النفس املؤمنة، و

ويل أو ذريعة لرتك شيء من أحكام هذه الشريعة لغرض من األغراض ، يف  شبهة أو 

 ظرف من الظروف.. 

رق الطريق .. فإنه إما حكم هللا، وإما حكم اجلاهلية ، وال وسط بني الطرفني مث يقفهم على مف

 وال بديل . 

حكم هللا يقوم يف األرض ، وشريعة هللا تنفذ يف حياة الناس، ومنهج هللا يقود حياة البشر...  -

 أو ... 

الوضعية إنه حكم اجلاهلية، وشريعة اهلوى، ومنهج العبودية والدساتري العلمانية والقوانني  -

 ... فأيهما تريدون؟ 

  "أفحكم اجلاهلية يبغون؟ 

  ومن أحسن من هللا حكمًا لقوم يوقنون ؟ " 

ذا النص ـ ليست فرتة من الزمان ، ولكنها هي حكم البشر  إن معىن اجلاهلية يتحدد 

ا عبودية البشر للبشر ، وهي رفض إلوهية هللا ..    للبشر ، واخلروج من عبودية هللا ، أل
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ناس يف أي زمان ويف أي مكان .. إما أن يرتضون بسيادة الشعب ، واحلكم بشريعة وال

ودستور من صنع البشر، يف أي صورة من الصور، فهم إذن يف جاهلية .. وإما يرتضون بسيادة 

ا تسليماً، فهم  ا ويسلمون  الشرع ، واحلكم بشريعة هللا ـ دون فتنة عن بعض منهاـ كاملة ويقبلو

  م هللا ...إذن يف حك

  هذا هو احلق املبني .. واملنهج القومي .. والصراط املستقيم بكل نصاعة وبيان يف التعبري... 

  وبكل حسم ووضوح يف التقرير... 

 ِبهِ  اُكمَوصَّ  َذِلُكمْ  َسِبيِلهِ  َعن ِبُكمْ  فـَتَـَفرَّقَ  السُُّبلَ  تـَتَِّبُعواْ  َوالَ  فَاتَِّبُعوهُ  ُمْسَتِقيًما ِصَراِطي َهـَذا َوَأنَّ  ﴿

  ]. ١٥٣[ األنعام : ﴾ تـَتـَُّقونَ  َلَعلَُّكمْ 

ولكن ستظل الشبهات تعرتض هذه النصاعة .. وهذا احلسم ألن إبليس ال يزال يريد إغواء 

  املؤمنني عن هذا احلق املبني وهذا املنهج القومي وهذا الصراط املستقيم ... 

َتِين  َفِبَما َقالَ ﴿    ] . ١٦﴾ [ األعراف :  اْلُمْسَتِقيمَ  ِصَراَطكَ  َهلُمْ  ألَقْـُعَدنَّ  َأْغَويـْ

ت املفصلية يف هذا املقطع األبرز  - لذلك بدأ بعون هللا وتوفيقه بفهم أسباب نزول هذه اآل

ت متدبرين سياقها املتصل يف حكم هللا يف التوراة  يف سورة املائدة، مث قمنا بعرض اآل

 .. واآلن نعرض ثالث شبهات والرد عليها واإلجنيل والقرآن مع بيان تفسريها بفضل هللا

 ذن هللا : ـ 

 شبهة : هذه األحكام ملن جيحد بقلبه .  )١

 شبهة : هذه ثالثة أصناف خمتلفة .  )٢

 شبهة : كفر دون كفر .  )٣

 الشبهة األولى : هذه األحكام لمن يجحد بقلبه 

ا على كفر من مل حيكم مبا أنزل هللا، استدالل  - تنص الشبهة على : " آية املائدة اليت يستدل 

للسان وال العمل رُكنني فيه  لقلب ، وليس اإلقرار  يف غري موضعه ، ألن اإلميان هو التصديق 
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وارج ، وهذا ما عليه أهل السنة واجلماعة (األشاعرة) ، وماعدا هذا القول إمنا هو قول اخل

ً صادقاً  الذين ذهبوا إىل أن كل من عصى هللا فهو كافر ، وِبناًء عليه فمادام املسلم يؤمن إميا

ن شرع هللا حق مع عدم إنكاره بقلبه هلذا الشرع أو عدم جحده بلسانه له ، فإنه من مل حيكم 

 .  )١(بشرع هللا فيعترب بذلك مسلمًا عاصياً"

  يقه :دحض هذه الشبهة بعون هللا وتوف -

  جلوارح واألركان، هذه هي عقيدة أهل السنة للسان وعمل  جلنان وإقرار  إن اإلميان تصديق 

واجلماعة حبق، قال ذلك : مالك والشافعي وأمحد واألوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل 

إال  وأهل الظاهر ومجاعة من املتكلمني ، وقال اآلجري: ال يكون مؤمناً  املدنيةاحلديث، وأهل 

جلوارح، دل على  للسان ، وعمل  لقلب ، وإقرار  أن جتتمع فيه اخلصال الثالث: تصديق 

 والسنة وقول علماء املسلمني.  نذلك القرآ

وقال ابن تيمية يف كتاب اإلميان الكبري: " فأما الطائفة اليت ذهبت إىل أن العمل ليس من  -

اإلميان ، فيقال هلم : ماذا أراد هللا من العباد إذ قال هلم: أقيموا الصالة وآتوا الزكاة ، اإلقرار 

فقد كفر عند بذلك أو اإلقرار والعمل ؟ فإن قال أحدهم : إن هللا أراد اإلقرار ومل يرد العمل 

أهل العلم ، فإن قال رجل: أُقر جبميع ما أمر هللا به وال أعمل به أيكون مؤمنًا ؟ ال يكون مؤمناً 

 ، وهذه بدع أهل الكالم من أهل اإلرجاء وغريهم " . 

قال ابن عينية رمحه هللا : " اإلرجاء وجهني ، قوم أرجوا أمر علي وعثمان رضي هللا عنهما ،  -

ر فقد مضى هؤالء ،  ذيب اآل وأما مرجئه اليوم فهم قوم يقولون : إن اإلميان قول بال عمل " 

 )٢/٦٥٩ . ( 

ها أن العمل ليس داخًال يف حقيقة اإلميان وال ئواملرجئة طائفة ختالف أهل السنة واجلماعة يف إدعا

لكلية .  لكلية ال ينفى اإلميان   هو جزء منه ، وأن تركه 

                                                             

ألزهر الشريف ، (ص٢٠١٧السالمية للصف األول الثانوي كتاب الثقافة ا  )١(  ). ٨٨،  ٨٧م ـ جلنة تطوير املناهج 
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 المية تنتسب إىل أىب احلسن األشعري الذي خرج على املعتزلة ، أما األشاعرة فهي فرقة ك

واألشاعرة خيالفون أهل السنة واجلماعة يف معىن التوحيد ويف القضاء والقدر ويقدمون العقل 

لقرآن حقيقة ، واألشاعرة يثبتون  عز  على النقل عند التعارض، وال يعتقدون أن هللا تكلم 

واإلرادة والسمع والبصر والكالم ، ويقولون  والقدرةوالعلم  وجل سبع صفات وهي : احلياة

 بتأويل بقية الصفات . 

  لقلب، أن ما لعودة إىل منت الشبهة اليت تردد قول املرجئة وتدعي أن اإلميان هو التصديق  و

عليه أهل السنة واجلماعة بني قوسني االشاعرة، يف تزييف مضاعف فليس هذا هو قول أهل 

 ماعة كما بينا بفضل هللا، وال أهل السنة واجلماعة هم األشاعرة .. السنة واجل

ن شرع هللا  - ً صادقًا  ن احلاكم بغري ما أنزل هللا مادام يؤمن بقلبه إميا أما ما تطرحه الشبهة 

حق ، وال جيحد أو ينكر بقلبه ذلك أو يقوله بلسانه فهو بذلك مسلمًا عاصيًا ! نقول له كما 

 : هل هللا عز وجل أراد من احلكم مبا أنزل اإلقرار أم اإلقرار والعمل؟قال ابن تيمية

، ادعى بلسانه: " أن شرع هللا حق"وماذا يفيد إذا أقر حاكم بقلبه وهللا أعلم بسريرته، مث 

مث قام بتغيري وتبديل شرع هللا واستحسن دستورًا وضعياً كالياسق، وحسنه يف أعني الناس؟ هل إقراره 

 ه بلسانه يفيد بشيء؟ ؤ وادعا

للسانوماذا يكون الكفر إن مل يكن هو هذا وذاك ؟ وما قيمة  ، دعوى اإلميان أو اإلسالم 

لكفر أفصح من اللسان وأقوى تعبريًا من الكالم .   والعمل ينطق 

ت يف سورة املائدة اليت استعرضنا  أسباب نزوهلا ال تتكلم عن جحود قلب احلاكم  - فاآل

ل هللا ، إمنا تتحدث عن أفعال مادية تتعلق بتغيري وتبديل األحكام اليت شرعها بغري ما أنز 

 هللا عز وجل يف كتابه . 

  الشبهة الثانية : هذه ثالثة أصناف مختلفة

تنص الشبهة على " ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون .. الظاملون .. الفاسقون "  -

هذه األوصاف الثالثة ال تتنزل على موصوف واحد ، إمنا تتنزل على موصوفني حبسب احلامل 
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ه ، أو ) فمن مل حيكم مبا أنزل هللا استخفافًا أو احتقارًا ل١هلم على عدم احلكم مبا أنزل هللا .. 

) ومن مل ٢اعتقادا أن غريه أصلح منه وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرًا خمرجًا عن امللة، 

حيكم مبا أنزل هللا وهو مل يستخف به ، ومل حيتقره ، ومل يعتقد أن غريه أصلح منه لنفسه أو حنو 

وم به ذلك امنا اعتدى ظلمًا فهذا ظامل وليس بكافر ، وختتلف مراتب ظلمه حبسب احملك

) ومن مل حيكم مبا أنزل هللا ال استخفافًا حبكم هللا ، وال احتقارًا ، وال ٣ووسائل احلكم ، 

ة للمحكوم له أو مراعاة  اعتقادًا أن غريه أصلح ، وأنفع للخلق أو مثله، وإمنا حكم بغريه حما

لرشوة أو غريها من عرض الدنيا فهذا فاسق وليس بكافر وختتلف مراتب فسقه حبسب 

 . )١(احملكوم به ووسائل احلكم " 

 دحض هذه الشبهة بعون هللا وتوفيقه : 

أوًال : قوله تعاىل : " ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم ... " هنا التعبري القرآين حيمل من 

  املفردات اللغوية ما جيعله يفيد " العموم " ، فاجلملة تتكون من :  

"من" الشرطية،(ومن مل حيكم مبا أنزل هللا): فعل الشرط، ( فأولئك هم الكافرون ، الظاملون /  -

الفاسقون) : جواب الشرط، بثالثة أوصاف لنفس فعل الشرط يف اجلمل الثالث وهو ما 

ً " احتاد املسند إليه" وحيث أن : " من" الشرطية تفيد عموم من ثبت فعل الشرط  يسمى لغو

، ثبت احلكم يف وصفه جبواب الشرط املذكور، كما أن احتاد املسند إليه يف تكرار  هذا يف حقه

نفس فعل الشرط يضيف جواب الشرط األول " فأولئك هم الكافرون" إىل جواب الشرط 

الثاين " فأولئك هم الظاملون" ، إىل جواب الشرط الثالث " فأولئك هم الفاسقون " .. هذا 

 . أوًال وهللا سبحانه أعلم 

ت مع معرفة أسباب نزوهلا يفيد " مشول " هذه األحكام لليهود وغريهم ملن  نيًا : سياق عرض اآل

للحاق املعنوي لغري اليهود الذين تثبت يف حقهم : " احلكم  يت مبثل فعلهم، وهذا يسمى 

ت تتحدث عن تبديل  حكم بغري ما أنزل هللا" ، فهذه اجلمل الثالث جاءت يف تذييل ثالث آ

                                                             

 ). ٩١،  ٩٠شرح الثالثة أصول ـ دمحم بن صاحل العثيمني ـ (ص  )١(
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هللا وتنحيته بعد حديثها عن األمر حبكم هللا يف التوراة واإلجنيل، ومل تذكر هذه األوصاف يف 

ت مر حبكم هللا يف القرآن الكتاب الناسخ واملهيمن (اآل ت اليت  ) .. لتدل ٤٩، ٤٨اآل

على: مشول هذه األوصاف لفعل واحد وهو تبديل احلكم الذي أنزله هللا عز وجل يف كتبه 

ب أوىل القرآن. ال   سماوية : التوراة واإلجنيل ومن 

  لثًا : علة هذه األحكام الثالث: " الكفر والظلم والفسوق" ملن ال حيكم مبا أنزل هللا هي : 

) أن احلياة البشرية تفسد وال تستقيم إذا تلقت نظامها وشرائعها من أي مصدر آخر غري هللا عز ١

م لنظام احلياة ، وتتعدد مصادر التلقي من أكثر من منهج وجل ، فحني يتوزع السلطان احلاك

تفسد احلياة البشرية ، ولكن ؟ فحني تكون السلطة  يف الضمائر والشعائر بينما السلطة 

لغريه يف األنظمة والشرائع .. وحني تكون السلطة  يف جزاء اآلخرة بينما السلطة لغريه يف 

ت الدنيا .. حينئذ تتمزق النف س البشرية بني سلطتني خمتلفتني ، وبني اجتاهني خمتلفني ، عقو

ت  وبني منهجني خمتلفني .. وحينئذ تفسد احلياة البشرية ذلك الفساد الذي تشري إليه آ

القرآن يف مناسبات شىت : " لو كان فيهما آهلة إال هللا لفسد .. .. " , "ولو اتبع احلق 

يهن ".. لذلك فاحلياة البشرية ال تصلح وال أهواءهم لفسدت السماوات واألرض ومن ف

  تستقيم إال حني يكون دين هللا هو منهج احلياة . 

كما أسلفنا   -العلة األهم هي أن الذي ال حيكم مبا أنزل هللا ، إمنا يرفض ألوهية هللا . فاأللوهية  )٢

يرفض ألوهية  من خصائصها ومن مقتضاها احلاكمية التشريعية ، ومن مل حيكم  مبا أنزل هللا ، -

هللا وخصائصها يف جانب ، ويدعى لنفسه هو حق األلوهية وخصائصها يف جانب آخر .. لذلك 

لفاظ واضحة وعبارات ساطعة ، وحماوالت التأويل والتأول يف  فاحلكم صارم جازم عام شامل 

،  مثل هذا احلكم هي حماوالت للتهرب من مواجهة احلقيقة وحماولة لتحريف الكلم عن مواضعه

لنص الصريح  وهذه احملاوالت ليس هلا أية قيمة أو أثر يف صرف حكم هللا عمن ينطبق عليهم 

 الواضح األكيد. 

خذ رشوة ليحكم لرجل طمعًا يف ماله فهذا  ت ال تتحدث هنا عن القاضي الذي  إن اآل

ًا من اآلخر، قاضي فاسق ، وال تتحدث عن القاضي الذي يظلم متقاضي ويريد أن حيايب غريه انتقام
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ت تتحدث عن ذلك احلاكم الذي غري وبدل شرع هللا عز وجل ، وقدم  فهذا قاض ظامل .. اآل

لبيت ،  –سق كان .. دستورًا كان  –شرعًا وضعيًا يف أي صورة كانت  وإن صلى وصام وطاف 

ذا وهللا وال عالقة هنا جبحود القلب مع ما يعلنه اللسان كما جاء يف دحض الشبهة األوىل .. ه

  سبحانه وتعاىل أعلم. 

لظلم والفسق معًا يف مواضيع عدة،  فقال تعاىل :   ﴿رابعًا : وصف القرآن الكرمي الكافرين 

ِّ  َكَفُرواْ  ِإنـَُّهمْ  ﴿]، وقال تعاىل ٢٥٤[ البقرة :  ﴾والكافرون هم الظاملون   َوَماُتواْ  َوَرُسوِلهِ  ِ

 ُكلََّما النَّارُ  َفَمْأَواُهمُ  َفَسُقوا الَِّذينَ  َوَأمَّا، وقال تعاىل ﴿  ]٨٤[ التوبة :  ﴾ َفاِسُقونَ  َوُهمْ 

َها َخيُْرُجوا َأن َأرَاُدوا ] ، وعلى هذا فالكافر مساه القرآن ٢٠[السجدة :  ﴾ِفيَها ُأِعيُدوا ِمنـْ

ظاملًا ومساه فاسقًا ، وصفه "الكفر " هنا العتبار رفض ألوهية هللا سبحانه وتعاىل ، وصفة " 

م الصاحلة املصلحة ألحواهلم ، فوق ظلمه  الظلم " حبمل الناس على شريعة غري شريعة ر

يرادها موارد التهلكة، وتعريضها لعقا ب الكفر، وبتعريض حياة الناس ـ وهو معهم ـ لنفسه 

للفساد ، وصفة " الفسق" تضاف إىل صفيت الكفر والظلم ، بسبب اخلروج عن منهج هللا 

  واتباع غري طريقه ، فهي صفات ملوصوف واحد، دون تفريق، هذا وهللا سبحانه أعلم . 

ت ، مثل قول احلافظ ابن كثري رمحه خامسًا : أقوال املفسرين والعلماء املعتربين يف تفسري هذه اآل

ريخ ابن كثري" (  ) : " فمن ترك الشرع احملكم املنزل على دمحم بن ١٣/١١٨/١١٩هللا يف " 

عبد هللا خامت األنبياء، وحتاكم إىل غريه من الشرائع املنسوخة كفر، فكيف مبن حتاكم إىل الياساً 

مجاع املسلمني " وقدمها عليه ؟! من ف –شريعة جنكيز خان الوضعية  –   . )١(عل ذلك كفر 

  ويقول الشيخ أمحد شاكر العالمة املُحدِّث يف حتقيقه ملختصر تفسري بن كثري : " إن األمر يف ،

هذه القوانني الوضعية واضح وضوح الشمس ، هي كفر بواح الخفاء فيه وال مداورة ، وال عذر 

ا أو اخلضوع هلا وإقرارها . فليحذر امرؤ  ألحد ممن ينتسب لإلسالم كائنًا من كان يف العمل 

  ).  ٢لنفسه . " وكل امرئ حسيب نفسه" (

                                                             

 . ١/٦١٣خمتصر تفسري ابن كثري ـ عمدة التفسري ـ  )١(
 نفس املصدر السابق .  )٢(
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طل ،  - قال الشنقيطي يف أضواء البيان : " الدين هو ما شرعه هللا ، فكل تشريع من غريه 

 .)١(والعمل به بدل تشريع هللا عند من يعتقد أنه مثله أو خري منه كفر بواح ال نزاع فيه " 

ز رمحه هللا : " ال إميان ملن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خري من حكم  - قال عبد العزيز بن 

 أو متاثلها أو تركها وأحل حملها األحكام الوضعية واألنظمة البشرية " .  هللا ورسوله 

 الشبهة الثالثة : كفر دون كفر 

نص الشبهة : " هذا الكفر ليس الذي يذهبون إليه ، إنه ليس كفرًا ينقل عن امللة ، إنه كفر  -

ضية اخلوارج ، فيما كان يصنع بعض األمراء  دون كفر .. وهذا أثر عن أيب جملز يف جدال اإل

 من اجلور يف بعض قضائهم مبا خيالف الشريعة ". 

ر مما يلعب : " يقول الش دحض الشبهة بعون هللا وتوفيقه - يخ أمحد شاكر يف حتقيقه : " هذه اآل

حية للقوانني  ا عذرًا أو إ به املضللون يف عصر هذا من املنتسبني للعلم ، ومن غريهم ليجعلو

 الوثنية املوضوعة، اليت ضربت على بالد اإلسالم...

) وقال ١٢٠٢٦، ١٢٠٢٥إن هناك أثرين عن أيب جملز كان ردًا على اخلوارج روامها الطربي ( -

س من بين عمرو بن سدوس وقالوا له:  أ جملز ،  فيحكم هؤالء مبا أفيه أيب جملز ملا سئله أ

أنزل هللا ؟ ، قال : هو دينهم الذي يدينون به ، وبه يقولون وإليه يدعون ، فإن هم تركوا شيئاً 

م قد أصابوا ذنبًا ، فقالوا : ال وهللا ولكنك تفرق ! "  . والناظر يف هذين اخلربين منه عرفوا أ

بعي ثقة ، وكان حيب عليًا  ، وكان  ال حميص له عن معرفة السائل واملسؤول ، فأبو جملز 

قوم أيب جملز وهم بنو شيبان من شيعة عليَّ يوم اجلمل وصفني ، وكان فيمن خرج على عليَّ 

 الذين يكفرون علياً  طائفة من بين شيبان ومن بىن سدوس ، وهؤالء الذين سألوا أ جملز

 ." ويقولون إنه مل حيكم مبا أنزل هللا 

يقول الشيخ حممود شاكر عن هذين األثرين : " اللهم إين أبرأ إليك من الضاللة وبعد، فإن  -

والفنت ممن تصدوا للكالم يف زماننا هذا قد تلمس املعذرة ألهل السلطان يف ترك  بأهل الري

                                                             

 . ٧/١٦٢أضواء البيان :  )١(
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اء يف الدماء واألعراض واألموال بغري شريعة هللا اليت أنزهلا يف  احلكم مبا أنزل هللا ، ويف القض

كتابه ، ويف اختاذهم قانون أهل الكفر شريعة يف بالد اإلسالم. فلما وقف على هذين اخلربين، 

ا، والعامل عليها ..  ً يرى به أن خمالفة شريعة هللا يف القضاء العام ال تكفر الراضي  اختذمها رأ

ضية اخلوارج عما احتج به مبتدعة زماننا فلم يكن سؤال  إمنا كانوا يريدون أن يلزموه احلجة اإل

، ألن اخلوارج كانوا يف معسكر السلطان، إن اإلحتكام إىل غري حكم هللا يف   يف تكفري األمراء

، فهذا الفعل إعراض عن حكم هللا ، وإيثار ألحكام أهل الكفر  كتابه وعلى لسان نبيه 

على حكم هللا سبحانه وتعاىل، وهذا كفر ال يشك أحد من أهل القبلة على اختالفهم يف تكفري 

 القائل به والداعي إليه . 

م أرادوا خمالفة السلطان يف حكم من  ولو كان األمر على ما ظنوا يف خرب أيب جملز ، أ

ريخ اإلسالم إنه سن حاكم حكمًا وجعله شريعة ملزمة للقضاء أحكام ا لشريعة ، فإنه مل حيدث يف 

 . )١(ا " 

ويف ختام هذه الفقرة ... نسأل هللا عز وجل أال يطمس بصريتنا عن ُحكمه وعن نور كتابه 

  .. لذا نلتفت خبطابنا إىل املستحفظني على حكم هللا والشهداء على كتابه. 

فظون على حكم هللا .. الشهداء على كتابه من العلماء واألمناء من املؤمنني .. أيها املستح

) .. هذا حق الشهادة نِ واجهوا هذا العبث.. واصمدوا يف وجه .. ( فال ختشوا الناس وأخشو 

كم  قامة شريعته بينكم ... وإ دائها حفاظًا على كتاب هللا وحكمه .. عليكم  الواجبة اليت كلفتم 

كم أن أن تتن كم مث إ ازلوا إرضاء ألهواء من حولكم عن احلكم مبا أنزل هللا .. فضال عن إ

لقوانني الوضعية والدساتري العلمانية .. فال ختونوا ما استحفظتم به  حلكم  تشاركوا يف هذا العبث 

فليس هناك أشنع من خيانة املستأمن .. وليس أبشع من تفريط املستحفظ .. وليس أخس من 

ا من سلطان .. تد ليس املستشهد .. بتحريف الكلم عن مواضعه ، والرضا بتأويالت ما أنزل هللا 

ته احملكمة ...  ا حبق معركة هذا املصحف وآ ي فاتقون " . .. إ تى مثنًا قليًال وإ " وال تشرتوا 

ضلوا حكامكم وألزموهم النزول على حكم هللا   .فيأيها األمناء على كتاب هللا .. 
                                                             

 . ٦٠٣/ ٦٠٢خمتصر تفسري ابن كثري ـ عمدة التفسري ـ ص  )١(
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  وقفوهم إنهم مسئولون : 

ت هللا البينات الساطعات .. فما لكم كيف حتكمون ؟   هذه آ

  لولوج يف ي مربر أو ذريعة  قد جاءكم البينات من ربكم تدعوكم إىل التوحيد، وال تقبل 

 الشرك أبدًا .. فأىن تؤفكون ؟ 

  فكيف تصرفون عن التوحيد احلق وترتضوا بعد ذلك التحاكم إىل القوانني الوضعية والقسم

ت هللا...   على احرتام الدساتري العلمانية؟ هل الزلت جتادل يف آ

  تِ  ِيف  ُجيَاِدُلونَ  الَِّذينَ  ِإَىل  تـَرَ  َأملَْ  ﴿قال تعاىل َِّ  آَ ت  ُيْصَرُفونَ  َأىنَّ  ا ﴾ ؟ كيف يصرفون عن اآل

 مع صدقها ووضوحها ؟ . 

ولكننا نفعل ذلك نريد أن نقيم شرع هللا ، فيجوز لنا أن نشرع قوانين وضعية  -
درًء لمفسدة أكبر وهي انفراد المفسدين بالحكم بغير ما أنزل هللا ؟ وهذا 

 تأويل علماؤنا الذين أفتوا لنا!. 

 ) ْلبَـيَِّناتِ  ُرُسُلُهم َجاءتْـُهمْ  فـََلمَّاقال تعاىل نَ  ِعنَدُهم ِمبَا َفرُِحوا ِ  ِبهِ  َكانُوا مَّا ِِم َوَحاقَ  اْلِعْلمِ  مِّ

َِّ  آَمنَّا قَاُلوا ََْسَنا رََأْوا فـََلمَّا ﴾٨٣﴿ َيْستَـْهِزُؤون َ  َوْحَدهُ  ِ  ﴾٨٤﴿ ُمْشرِِكنيَ  ِبهِ  ُكنَّا ِمبَا وََكَفْر

َِّ  ُسنَّتَ  ََْسَنا رََأْوا َلمَّا ِإميَانـُُهمْ  يَنَفُعُهمْ  َيكُ  فـََلمْ   ُهَناِلكَ  َوَخِسرَ  ِعَباِدهِ  ِيف  َخَلتْ  َقدْ  الَِّيت  ا

 ] . ٨٥ – ٨٣﴾[ غافر :  اْلَكاِفُرونَ 

نحن نعلم أن الديمقراطية كفر .. والتشريع من دون هللا شرك .. ولكننا سنظل  -
 نتمسك بهذا المسار .. فليس لدينا سبيل سواه ؟ . 

 ﴿ َ َِّ  ِألَْكُفرَ  َتْدُعوَنِين  ﴾٤١﴿ النَّارِ  ِإَىل  َوَتْدُعوَنِين  النََّجاةِ  ِإَىل  َأْدُعوُكمْ  ِيل  َما قـَْومِ  َو  ِبهِ  َوُأْشِركَ  ِ

َ  ِعْلمٌ  ِبهِ  ِيل  لَْيسَ  َما َا َجَرمَ  َال  ﴾٤٢﴿ اْلَغفَّارِ  اْلَعزِيزِ  ِإَىل  َأْدُعوُكمْ  َوَأ  َلهُ  َلْيسَ  ِإلَْيهِ  َتْدُعوَنِين  َأمنَّ

َيا ِيف  َدْعَوةٌ  نـْ َ  َوَأنَّ  اْآلِخَرةِ  ِيف  َوَال  الدُّ َِّ  ِإَىل  َمَردَّ ﴾ [  النَّارِ  َأْصَحابُ  ُهمْ  اْلُمْسرِِفنيَ  َوَأنَّ  ا

 ] . ٤٣ – ٤١غافر : 

نعم إن آيات الكتاب كلها تتحدث عن التوحيد ، ولكن هذا اجتهادنا إلقامة  -
 الدين فكيف يكون المصير نار في اآلخرة . 

تِ  ِيف  ُجيَاِدُلونَ  الَِّذينَ  ِإَىل  تـَرَ  َأملَْ  ﴿ َِّ  آَ ْلِكَتابِ  َكذَُّبوا الَِّذينَ  ﴾٦٩﴿ ُيْصَرُفونَ  َأىنَّ  ا  َوِمبَا ِ

 ُيْسَحُبونَ  َوالسََّالِسلُ  َأْعَناِقِهمْ  ِيف  اْألَْغَاللُ  ِإذِ  ﴾٧٠﴿ يـَْعَلُمونَ  َفَسْوفَ  ُرُسَلَنا ِبهِ  َأْرَسْلَنا
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 ﴾٧٣﴿ ُتْشرُِكونَ  ُكنُتمْ  َما َأْينَ  َهلُمْ  ِقيلَ  مثَُّ  ﴾٧٢﴿ ُيْسَجُرونَ  النَّارِ  ِيف  مثَُّ  اْحلَِميمِ  ِيف ﴾ ٧١﴿

َِّ  ُدونِ  ِمن ًئا قـَْبلُ  ِمن نَّْدُعو َنُكن ملَّْ  َبل َعنَّا َضلُّوا َقاُلوا ا َُّ  ُيِضلُّ  َكَذِلكَ  َشيـْ ﴾[  اْلَكاِفرِينَ  ا

 ] . ٧٤ – ٦٩غافر : 

ولكن هذه اآليات عن الذي يكذب بكتاب هللا ونحن نؤمن به ، والكافرون هم  -
 الذين يكذبون بالدين. 

ينِ  يَُكذِّبُ  الَِّذي َأرََأْيتَ  ﴿ - لدِّ  َطَعامِ  َعَلى َحيُضُّ  َوَال ﴾ ٢﴿ اْلَيِتيمَ  َيدُعُّ  الَِّذي َفَذِلكَ ﴾ ١﴿ ِ

ِِمْ  َعن ُهمْ  الَِّذينَ ﴾ ٤﴿ لِّْلُمَصلِّنيَ  فـََوْيلٌ  ﴾٣﴿ اْلِمْسِكنيِ   ُهمْ  الَِّذينَ ﴾ ٥﴿ َساُهونَ  َصَال

 ] .  ٧-١[املاعون: ﴾٧﴿ اْلَماُعونَ  َوَميْنَـُعونَ ﴾ ٦﴿ يـَُراُؤونَ 

ا من عند هللا ، بل الذي ال يعمل  - ت هللا ليس الكافر الذي ال ُيصدَّق بقلبه إ الذي يكذب 

ا  تِ  َكذَّبُواْ  الَِّذينَ  ِمنَ  َتُكوَننَّ  َوالَ  ﴿ا وال يتبعها هو أيضًا ممن يكذب  َ ِ  ِّ  ِمنَ  فـََتُكونَ  ا

تَِنا َكذَُّبواْ  الَِّذينَ  اْلَقْومُ  َمَثالً  اءسَ  ) & ﴿٩٥﴾ [ يونس :  اْخلَاِسرِينَ  َ  َيْظِلُمونَ  َكانُواْ  َوأَنُفَسُهمْ  ِ

ُّ  يـَْهدِ  َمن ﴾ ١٧٧﴿ ﴾ [ األعراف :  اْخلَاِسُرونَ  ُهمُ  َفُأْولَـِئكَ  ُيْضِللْ  َوَمن اْلُمْهَتِدي فـَُهوَ  ا

١٧٨ - ١٧٧ . [ 

 أخي هيا اآلن نعلن  توبة صادقة من أي شرك وقعنا فيه .. 

 أخي هيا اآلن نتربؤ  عز وجل من أي منهج خيالف دين اإلسالم .. 

 هيا قبل أال تنفع التوبة وال يفيد التربؤ يوم القيامة : 

] .. " أىن هلم التناوش من ٥٢[ سبأ :  ﴾ بَِعيدٍ  َمَكانٍ  ِمن التـََّناُوشُ  َهلُمُ  َوَأىنَّ  ِبهِ  آَمنَّا َوَقاُلوا ﴿

  مكان بعيد " : أىن هلم التوبة يوم القيامة . 

ر،   ِإَىل  َأْمِري َوأُفـَوِّضُ  َلُكمْ  َأُقولُ  َما َفَسَتْذُكُرونَ  ﴿أخي أنقذ نفسك .. فالقول فصل : شرك و

 َِّ ََّ  ِإنَّ  ا ْلِعَبادِ  َبِصريٌ  ا   ] . ٤٤[ غافر :  ﴾ ِ
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ع  ة المقط ن اآلي ع ( م ة  ٥١الراب ا ٨٦:اآلي ن دينه داد ع ن االرت ة م ة المؤمن ذير الفئ ) تح
  ها ئومن مواالة أعدا

  ونتناول يف هذا املقطع من سورة املائدة العناصر التالية : 

  أوًال : مواالة أعداء الدين .. ارتداد عن الدين . 

  نيًا : صفات الطليعة املؤمنة املستحقة للتأييد اإلهلي . 

ملعروف والنهي عن املنكر .    لثًا : انتشار الفساد لغياب األمر 

  رابعاً : لستم على شيء حىت تقيموا القرآن . 

  خامسًا : القرآن ومعركة الوعي حبقيقة أعداء األمة . 

  مع عرض مقصد تزكية النفس : عائق العمى والصمم.

  مقدمة المقطع الرابع : 

  املائدة قضية احلكم بغري ما أنزل هللا عز وجل ، والتحذير بعد عرض املقطع السابق يف سورة

يت املقطع الرابع من السورة ليوجه حديثه للفئة  احلاسم ملن يغري أو يبدل شرع هللا عز وجل ، 

ا إقرار حاكمية هللا عز وجل ، وإقامة شرعه يف حياة الناس ، ليدعوهم إىل املفاصلة  املنوط 

ي شكل من أشكال التحالف أو التناصر وإال فالوعيد احلامسة يف عدم والية أعدا ء الدين 

الرتداد عن اإلسالم ، كما يهتم هذا املقطع بذكر مسات تلك الفئة املؤمنة املختارة  شديد 

لتحكيم شرع هللا عز وجل واملستحقة للتأييد اإلهلي ، مع بيان هذا املقطع حلقيقة أعداء الدين 

هم إنه صراع على أساس العقيدة ، ويؤكد هذا ئيعة الصراع مع أعداوتبصرة القرآن للمؤمنني بطب

ملعروف والنهي عن املنكر إلقامة منهج القرآن وحتكيمه  املقطع للمؤمنني أمهية النهوض لألمر 

  يف األرض. 

  أوالً : مواالة أعداء الدين .. ارتداد عن الدين 

 َوَمن بـَْعضٍ  َأْوِلَياء بـَْعُضُهمْ  َأْولَِياء َوالنََّصاَرى اْليَـُهودَ  تـَتَِّخُذواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيـَُّها َ قال تعاىل ﴿ 

نُكمْ  يـَتـََوهلَُّم ُهمْ  َفِإنَّهُ  مِّ َّ  ِإنَّ  ِمنـْ   ]. ٥١[املائدة:﴾الظَّاِلِمنيَ  اْلَقْومَ  يـَْهِدي الَ  ا
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يقول ابن كثري يف تفسريه : " ينهى تعاىل عباده املؤمنني عن مواالة اليهود والنصارى، الذين هم  -

دد وتوعد من يتعاطى  أعداء اإلسالم وأهله ، قاتلهم هللا ، مث أخرب أن بعضهم أولياء بعض، مث 

نُكمْ  يـَتَـَوهلَُّم َوَمن ﴿ذلك فقال :  ُهمْ  َفِإنَّهُ  مِّ مََّرٌض﴾  قـُُلوِِم ِيف  الَِّذينَ  َرىفـَتَـ  ، وقوله : ﴿ ﴾ ِمنـْ

م يف الباطن  م ومود أي : شك وريب ونفاق (يسارعون فيهم) أي : يبادرون إىل مواال

د عند اليهود والنصارى  ملسلمني، فتكون هلم أ والظاهر خيشون أن يقع أمر من ظفر الكفار 

تى  لفتح أو أمر من عنده ) أي  تى  فينفعهم ذلك عند ذلك قال تعاىل : ( فعسى هللا أن 

القضاء والفصل وتضرب اجلزية على األعداء من اليهود والنصارى (فيصبحوا) الذين والوا 

دمني) فلم  م عنهم شيئاً  تغناليهود والنصارى (على ما أسروا يف أنفسهم ) من املواالة ( مواال

م فضحوا وأظهر هللا أمرهم يف الدنيا ،  بعد ، وال دفع عنهم حمذور ، بل كان عني املفسدة ، فإ

 . )١(أن كانوا مستورين ال يدرى كيف حاهلم ، فتبني أمرهم لعباد هللا املؤمنني " 

ويقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا يف تفسريه :" هذا النداء موجه إىل اجلماعة املسلمة يف  -

املدينة ـ ولكنه يف الوقت ذاته موجه لكل مجاعة مسلمة تقوم يف أي ركن من أركان األرض إىل 

امة . . موجه لكل من ينطبق عليه ذات يوم صفة :" الذين آمنوا" .. ولقد كانت يوم القي

املناسبة احلاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنوا، أن املفاصلة مل تكن كاملة وال حامسة 

بني بعض املسلمني يف املدينة وبعض أهل الكتاب .. وخباصة اليهود ـ فقد كانت هناك عالقات 

، وعالقات اقتصاد وتعامل، وعالقات جرية وصحبة .. وكان هذا كله طبيعيًا مع والء وحلف 

الوضع التارخيي واالقتصادي واالجتماعي يف املدينة قبل اإلسالم، بني أهل املدينة من العرب 

وبني اليهود بصفة خاصة .. وكان هذا الوضع يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم يف الكيد هلذا 

 الدين وأهله .. 

ت لتنهي الوالء الذي ال يكون يف قلب املسلم إال  ورسوله، بينه وبني كل من ال  - جاءت اآل

ينتمى إىل الصف املسلم وال يقف حتت رايتها اخلاصة، والفرد الذي يتوىل أعداء هذا املنهج ، 

خيلع نفسه من الصف وخيلع عن نفسه صفة هذا الصف " اإلسالم" وينضم إىل الصف اآلخر 

                                                             

 . ١/٦١٤خمتصر تفسري بن كثري ـ  )١(
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لزمن.. بل "ومن ي توهلم منكم فإنه منهم"، ألن " بعضهم أولياء بعض" حقيقة ال عالقة هلا 

م لن يكونوا أبدًا  بعة من طبيعة األشياء .. إ أولياء أو أصدقاء  –مهما أظهروا  –حقيقة 

ريخ .. لذلك فإنه ال يتوالهم إال من هو منهم ، وما  للصف املسلم يف أي أرض وال يف أي 

تميع حسم املسلم يف هذه املفاصلة الكاملة بينه وبني كل من ينهج غري منهج ميكن أن ي

 اإلسالم ، وبينه وبني كل من يرفع راية غري راية اإلسالم . 

ليس للمسلم والء وال حلف إال مع املسلم ، وليس للمسلم والء إال  ولرسوله وللصف 

املسلم، إن هللا عز وجل وهو يضع للصف املسلم هذه القاعدة العامة احلازمة الصارمة ، كان علمه 

ا املوقوتة... وقد  يتناول الزمان كله ، ال تلك الفرتة اخلاصة من حياة رسول هللا  أظهر ومالبسا

التاريخ الواقع فيما بعد أن عداء النصارى هلذا الدين وللجماعة املسلمة يف معظم بقاع األرض مل 

  يكن أقل من عداء اليهود . 

م مرض  -لقد سارع عبد هللا بن أيب بن سلول ء ليهود ، لوال -وهو من الذين يف قلو

أخشى أن تدور الدوائر وأن تصيبنا بقوله : إنين رجل أخشى الدوائر إىن  واالستمساك حبلفه معهم

الشدة، وأن تنزل بنا الضائقة .. وهذه احلجة هي عالمة مرض القلب وضعف اإلميان .. فالويل هو 

هللا، والناصر هو هللا، واالستنصار بغريه ضالل، ولكن حجة ابن سلول ، هي حجة كل بن سلول 

ال يدرك حقيقة اإلميان ، بينما نفر  على مدار الزمان ، وتصوره هو تصور كل منافق مريض القلب،

من والء يهود بعدما بدا منهم العداوة ، ألنه قلب مؤمن فخلع والء  قلب عباده بن الصامت 

اليهود وقذف به ، وقال: "  رسول هللا ، أبرأ إىل هللا وإىل رسوله من حلفهم، وأتوىل هللا ورسوله 

ت ﴿ يه ويف عبد هللاواملؤمنني، وأبرأ من حلف الكفار وواليتهم" فف  الَِّذينَ  َأيـَُّها َ بن أىب نزلت اآل

ُهودَ  تـَتَِّخُذواْ  الَ  آَمُنواْ  َّ  يـَتَـَولَّ  َوَمن ﴿﴾ إىل قوله بـَْعضٍ  َأْولَِياء بـَْعُضُهمْ  َأْولَِياء َوالنََّصاَرى اْليـَ  َوَرُسوَلهُ  ا

ِّ  ِحْزبَ  َفِإنَّ  آَمُنواْ  َوالَِّذينَ    . )١(] ٥٦[املائدة:  ﴾اْلَغاِلُبونَ  ُهمُ  ا

                                                             

 .  ١/٦١٥خمتصر تفسري بن كثري ،  )١(
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شئنان  ج عبد هللا بن أيب بن سلول)  ج عبادة بن الصامت ، و جان خمتلفان، (  ما  إ

عن تصورين خمتلفني ، ومثل هذا االختالف قائم على مدار الزمان بني قلب مؤمن وقلب ال يعرف 

  اإلميان . 

لفتح أو أمر من عنده  يت  دمني ". " فعسى هللا أن    فيصبحوا على أسروا يف أنفسهم 

لفتح يومًا ، وتكشفت نوا ، وحبطت أعمال ، وخسرت فئات، وحنن على  ولقد جاء هللا 

ن جيئ الفتح ، كلما استمسكنا بعروة هللا وحده ، وكلما أخلصنا الوالء   وعد من هللا قائم 

تصوراتنا وأوضاعنا ، وكلما حتركنا يف املعركة على هدى وحده، وكلما وعينا منهج هللا ، وأقمنا عليه 

  .  )١(هللا وتوجيهه ، فلم نتخذ لنا وليًا إال هللا ورسوله والذين آمنوا ... "

ت فقط منه، ثالثة نداءات للذين آمنوا تؤكد سياقها  - لقد جاء يف هذا املقطع يف ثنا سبع آ

د عن الدين ومن يفعل ذلك وهو اليشعر أو ال مجيعًا حقيقة أن مواالة أعداء الدين .. ارتدا

عداء  يقصد ، فليس عند هللا بشئ، وليس مبعجز هللا وال ضار دينه، حني يستنجد ويستغيث 

م على  األمة األصليني يبتغى عندهم العزة، أو يستدعيهم على مؤمن مثله أو يرجوا نصر

م لعدم وعيه حبقيقة أعدا ة املفتوحة فيداهنهم ويتحالف معهم ه، أو ألنه خيشى املواجهئأذ

 لضعف توكله على مواله احلق، وملرض يف قلبه وخلل يف إميانه .. 

صرين مدخرين يف علم هللا ، إن يستبدل هؤالء جيئ هللا عز  حينها فإن لدين هللا أولياء و

ؤالء..   وجل 

م، قام ٦٦١نة وقد جاء يف التاريخ اإلسالمي بعض مناذج من تويل أعداء الدين ، ففي س -

خذ هلم  -امللك املغيث عمر بن العادل  - صاحب الكرك  مبكاتبة هوالكو والتتار على أن 

 . )٢(مصر، فاستفىت الظاهر بيربس الفقهاء ، فأفتوا بعزله وقتله، فعزله وقتله 

                                                             

 بتصرف يسري.  ٩١٧: ٣/٩١٤يف ظالل القرآن ،  )١(
 .  ١٣/٢٣٨البداية والنهاية ،  )٢(
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م ، قام حاكم مراكش دمحم بن عبد هللا السعدي، الذي استعان مبلك الربتغال ٩٨٤ويف عام  -

 . )١(لكية بردته اأيب مروان املعتصم  ، فأفىت علماء املضد عمه 

  ثانياً : صفات الطليعة المؤمنة المستحقة للتأييد اإللهي  

ُّ  َِْيت  َفَسْوفَ  ِديِنهِ  َعن ِمنُكمْ  يـَْرَتدَّ  َمن آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيـَُّها َ  ﴿قال تعاىل   َأِذلَّةٍ  َوحيُِبُّونَهُ  حيُِبـُُّهمْ  ِبَقْومٍ  ا

 ] . ٥٤[ املائدة :  ﴾ اْلَكاِفرِينَ  َعَلى َأِعزَّةٍ  اْلُمْؤِمِننيَ  َعَلى

  ا ، وقامت مبواالة عدل هللا ال حياىب أحد ، فإن ختلت فئة مؤمنة عن منهجها ، وحتكيم شرع ر

ا قوماً ئأعدا ا هؤالء فقد وكلنا  ها ، فإن دين هللا أغلى من األفراد والناس أمجعني، فإن يكفر 

ا بكافرين ، ولدين هللا عصبة خمتارة هي اليت تدخر يف علم هللا لتمكني دينه ، هلم  ليسوا 

ذه الصفات فقد دخلوا دائرة التأيي د صفات ومالمح حددها هللا عز وجل هلم ، وهم بتحليهم 

َااإلهلي ﴿  ُّ  َولِيُُّكمُ  ِإمنَّ  رَاِكُعونَ  َوُهمْ  الزََّكاةَ  َويـُْؤُتونَ  الصََّالةَ  يُِقيُمونَ  الَِّذينَ  آَمُنواْ  َوالَِّذينَ  َوَرُسوُلهُ  ا

َّ  يـَتَـَولَّ  َوَمن ﴾٥٥﴿ ِّ  ِحْزبَ  َفِإنَّ  آَمُنواْ  َوالَِّذينَ  َوَرُسوَلهُ  ا  -٥٥﴾ [املائدة : اْلَغالُِبون ُهمُ  ا

٥٦ . [ 

  وهذه الصفات هى حمض فضل من هللا ومنته ، فمن شاء أن يرفض هذا الفضل وأن حيرم نفسه

من هذه املنة .. فهو ذاك ، وهللا غىن عنه وعن العاملني، وهللا خيتار من عباده من يعلم أنه أهل 

ِّ  َفْضلُ  َذِلكَ ﴿لذلك الفضل العظيم  ُّ وَ  َيَشاء َمن يـُْؤتِيهِ  ا  ]. ٥٤[املائدة:﴾َعِليمٌ  َواِسعٌ  ا

  ت هلذه القاعدة الصلبة ، وهذه الطليعة املؤمنة اليت ولكن ما هي الصورة اليت ترمسها اآل

 ُتصطفى لتحكيم شرع هللا يف حياة الناس ؟ 

يت هللا بقوم  :  -  واإلجابة هى : سوف 

 حيبهم وحيبونه   )١

م احلب والرضا، وحب هللا لعبد من عبيده  أمر ال يقدر على إدراك  أصل الصلة بينهم وبني ر

قيمته إال من يعرف هللا سبحانه بصفاته كما وصف نفسه سبحانه وتعاىل، وال يعرف هللا إال هللا، 

                                                             

 .  ٧٠/ ٢االستقصاء ألخبار دول املغرب األقصى ،  )١(
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إنه شرف عظيم ال يوصف ، إن فاطر وخالق هذا الكون اهلائل ، وفاطر وخالق هذا اإلنسان، 

حلب والود، عبد و  هو سبحانه يف قدرته ويف تفرده ، ويف ملكوته، يتفضل على عبد من عباده 

 الصَّاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ  من صنع يديه سبحانه وهو اجلليل العظيم، احلي الدائم، ﴿

 ].٩٥﴾ [ مرمي :  ُودا الرَّْمحَنُ  َهلُمُ  َسَيْجَعلُ 

 َوالَِّذينَ ﴿ة عظيمة وفضل غامر جزيل هلذا العبد ال يدركها إال من يذوقها، وحب العبد لربه نعم -

ِّ  ُحبا َأَشدُّ  آَمُنواْ  ا والدليل ١٦٤[ البقرة :  ﴾ ِّ ]، وحمبة هللا هي مسة الطائفة املسافرة إىل ر

م، ملا  على صدق مطلبهم وهي عنوان طريقهم ، بذلوا نفوسهم يف طلب الوصول إىل حمبو

 . .. )١(لغريه بثمن خبس يبيعوها، رأوا من أعظم الغنب أن يوا عظمة املشرت عرف

يقول اجلنيد يف وصف العبد احملب لربه : " عبد ذاهب عن نفسه ، متصل بذكر ربه ، قائم  -

ظر إليه بقلبه، فإن تكلم فبا ، وإن نطق فعن هللا ، وإن حترك فبأمر هللا، وإن  داء حقوقه ، 

 . )٢(سكن فمع هللا، فهو  و ومع هللا " 

 أذلة على املؤمنني  )٢

الطواعية واليسر واللني ، فاملؤمن ذلول للمؤمنني.. هني لني .. مسح وهي صفة مأخوذة من  -

خوانه املؤمنني ليست مبنية على حقي وحقك ،بل مبنية على اإليثار  مستجيب ، فعالقته 

من مذلة وال مهانة ، إمنا هي وقبول األعذار والتواضع والرمحة والشفقة، وما يف الذلة للمؤمنني 

ُهمْ  ﴿اللني  األخوة وما فيها من ذلك نـَ َِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاُء َعَلى الُكفَّاِر ُرَمحَاُء بـَيـْ  ُحمَمٌَّد رَُّسوُل ا

] ، وقيل التواضع أن ال ترى لنفسك قيمة بني إخوانك ، وقيل هو خفض ٢٩[ الفتح :  ﴾

  اجلناح ولني اجلانب . 

  ) أعزة على الكافرين ٣

                                                             

 .  ١/٤٢٩يب مدارج السالكني ، ذ )١(
 نفس املصدر السابق . )٢(



 -٧٨١ - 
 املائدةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن 

فما مينع املؤمن مذلته إلخوانه ، أن يكون عزيــزًا ذو منعــة وغلبــة واســتعالء علــى أعدائــه .. وعزتــه   -

﴿َوَأنــُتُم اَألْعَلــْوَن هنا ليست لذاته ، وإمنا عزته لعقيدته ولرايته اليت يقف حتتها يف مواجهة الكافرين 

ـــْؤِمِنَني﴾ ــران :  ِإن ُكنـــُتم مُّ ــده ، وعلـــى : للمـــؤمن ]، قـــال عطـــاء ١٣٩[ آل عمـ ــد لولـ ني كالوالـ

ــه: " الضــحوك  الكــافرين كالســبع علــى فريســته ، وذكــر ابــن كثــري يف تفســريه وصــف النــيب  ن

 القتَّال " فهو ضحوك ألوليائه، قتَّال ألعدائه. 

  ) جياهدون يف سبيل هللا وال خيافون لومة الئم  ٤

فهم جياهــدون يف ســبيل هللا، ال يف ســبيل أنفســهم ، وال يف ســبيل قــوميتهم ، يف ســبيل هللا :      

لتحقيق منهج هللا، وتقرير ســلطانه وحتكــيم شــريعته يف احليــاة ، وحتقيــق اخلــري للبشــر عامــة عــن هــذا 

الطريــق، ولــيس هلــم يف هــذا األمــر شــيء ، ولــيس ألنفســهم يف جهــادهم مــن حــظ، إمنــا هــو  ويف 

 بيل هللا ال شريك له. س

وهـــم جياهـــدون يف ســـبيل هللا ال خيـــافون لومـــة الئـــم، أي اعـــرتاض معـــرتض علـــيهم يف طـــريقهم لنصـــرة 

م راد ، وال يصدهم عنه صاد، وفيم اخلوف من لوم الناس ، وهم قــد  دينهم، فال يردهم عن نصر

يتبعــون ســنة هللا  ضمنوا حب رب الناس؟ وفيم الوقوف عنــد مــألوف النــاس، وعــرف اجلاهليــة وهــم

ً ملــا يقــول النــاس ولــو كــان عــرف ماليــني  يف التــدافع إلقامــة احلــق يف األرض، فلمــا حيســبون حســا

 املاليني ، ولو أقرته األجيال يف عشرات القرون.. 

  ــا يف األرض مــا يريــد، وينــزل هذه الصفات هي صــفات العصــبة املؤمنــة الــيت خيتارهــا هللا ليصــنع 

لنصــر  ييــده، هــؤالء فقــط الــذين يســتحقون واليتــه ســبحانه وتعــاىل ، وهــم املوعــودون  علــيهم 

ــم وضــمائرهم  والتمكني.. ال ألنفســهم ولكــن للــدين الــذي حيملونــه وللعقيــدة الــيت تتمثــل يف ذوا

م.. وهذا هو اختيار هللا واصطفاءه، وفضله ومنته وأخ َِّ يـُْؤتِيــِه َمــن القهم وحيا ﴿ َذِلَك َفْضُل ا

َُّ  َيَشاءُ  ] يعطــي ســبحانه وتعــاىل عــن ســعة ، ويعطــي عــن علــم .. ٥٤[املائــدة :  َواِسٌع َعِليٌم﴾ َوا

 . )١(فما أوسع عطاءه سبحانه 

  
                                                             

  . ١/٦١٦خمتصر تفسري ابن كثري ،  )١(
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  ثالثاً : انتشار الفساد لغياب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ملعــروف والنهــي عــن املنكــر، انتشــر الفســاد  - وهذه الفئة املؤمنة إن غاب أهــم أدوارهــا وهــو األمــر 

تمــع .. ألن أهــل الفســاد والفســق ينقمــون علــى كــل عصــبة مؤمنــة مســتقيمة علــى  والفســوق يف ا

م املسارعة يف اإلمث والعدوان وأكل احلرام ، هــذه مســة أبديــة ، قــال طريق هللا ، بل إن من أهم  مسا

ُهْم ُيَسارُِعوَن ِيف اِإلمثِْ  تعاىل  نـْ   َوَأْكِلِهُم السُّْحَت لَِبْئَس َمــا َكــانُوا يـَْعَملُــونَ  َواْلُعْدَوانِ  َوتـََرى َكِثرياً مِّ

تمعــات الفاســدة، ذات احلمــى ٦١[ املائــدة : املســتباح الــذي ال حــارس فيهــا مــن ]، وهــذه مســة ا

تمــع  حــاكم وال حمكــوم ، فــاإلمث واالعتــداء علــى حرمــات هللا وانتشــار الــز واخلمــور والــر طــابع ا

نيني والطليعــة املؤمنــة.. قــال تعــاىل  يـَتَـنَــاَهْوَن  الَ   َكــانُواحني يفسد ، والسبب غياب العلماء والر

 ] . ٧٩[ املائدة :  َكانُوا يـَْفَعُلونَ َعن مُّنَكٍر فـََعُلوُه لَِبْئَس َما  

: " ملـــا وقعـــت بنـــو  وروى اإلمـــام أمحـــد عـــن أيب ُعبيـــدة، عـــن عبـــد هللا قـــال: قـــال رســـول هللا   -

تهم علماؤهم فلم ينتهوا ، فجالســوهم يف جمالســهم  ـ قــال يزيــد : وأحســبه  إسرائيل يف املعاصي، 

 قلــوب بعضــهم بــبعض، ولعــنهم علــى لســان قال : يف أسواقهم ـ وواكلوهم وشاربوهم . فضرب هللا

متكئــاً فجلــس، فقــال  داود وعيسى ابن مرمي ، ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون" وكان رسول هللا 

طروهم على احلق أطرًا "  .  )١(: " ال والذي نفسي بيده، حىت 

تمــع اخلــري الفاضــل احلــي القــوى امل  - تماســك أن يقــول الشــيخ ســيد قطــب رمحــه هللا : " إن مســة ا

ملعــروف والنهــي  ملعروف والنهي عن املنكر، أن يوجد فيه من يستمع إىل األمــر  يسود فيه األمر 

تمع من القوة حبيث ال جيرؤ املنحرفون فيه على التنكر هلذا األمــر  عن املنكر، وأن يكون عرف ا

ملعــروف والنهي، وهكذا وصف هللا األمة املسلمة فقال : " كنتم خري أمة أخرجت لل مرون  ناس 

وتنهون عن املنكر وتؤمنون  " ووصف بين إسرائيل فقال : " كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه 

تمعني...   " .. فكان ذلك فيصًال بني ا

نيني واألحبار ، الســاكتني علــى املســارعة يف اإلمث والعــدوان  لالئمة على الر أما هنا فينحى 

 ال يقومون حبق ما استحفظوا عليه من كتاب هللا.. وأكلهم السحت الذين 

                                                             
  ). ٤٣٣٦) وأبو داود يف سننه (٣٧١٣رواه أمحد يف مسنده (  )١(



 -٧٨٣ - 
 املائدةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن 

تمــع أو فســاده رهــن بقيــام احلفظــة علــى الشــريعة  وإنــه لصــوت النــذير لكــل أهــل ديــن . فصــالح ا

ملعروف والنهي عن املنكر..   وأهل العلم فيه بواجبهم يف األمر 

 ولكن إىل أين جيب أن يتجه املعروف األكرب وإزالة املنكر األكرب؟   -

تمــع  ــام ا تمــع وطغيــان اجلاهليــة ، وقي إن اجلهــد األصــيل جيــب أن يتجــه يف حالــة فســاد ا

علــى غــري مــنهج هللا ، واختــاذه شــريعة غــري شــريعة هللا ، جيــب أن يتجــه اجلهــد لألســاس لتقريــر ســلطان 

ملعــروف والنهــي عــن امل تمع والتحاكم إىل شريعته، حينها يستقر واجــب األمــر  نكــر يف هللا يف هذا ا

 التفصيالت اجلزئية.. 

- .  فما غناء أن تنهى الناس عن أكل احلرام مثًال يف جمتمع يقوم اقتصاده كله على الر

وما غناء أن تنهى الناس عن الفسق مثًال يف جمتمع قانونه ال يعترب الز جرمية إال يف حالــة اإلكــراه،  -

 وال يعاقب حىت يف حالة اإلكراه بشريعة هللا .. 

 وما غناء أن تنهى الناس عن السكر يف جمتمع قانونه يبيح تداول وشرب اخلمر ..،  -

ملعروف والنهي عن املنكر يف التفصيالت اجلزئيــة وإن كانــت مهمــة ، ولكــن األهــم  - ما غناء األمر 

ملعروف األكرب وهو : توحيد هللا وحتكيم شرعه ، والنهي عن املنكر األكرب وهو الكفر  هو األمر 

 .)١( برفض منهجه للحياة "

 رابعاً : لستم على شيء حتى تقيموا القرآن 

ــْورَاةَ  تُِقيُمــوا َحــىتَّ  َشــْيءٍ  َعلَــى َلْســُتمْ  الِكَتــابِ  َأْهلَ  َ  ُقلْ قال تعاىل ﴿  -  ِإلَــْيُكم أُنــِزلَ   َوَمــا َواِإلِجنيــلَ  التـَّ

ُهم َكِثرياً  َوَلَيزِيَدنَّ  رَّبُِّكمْ  مِّن نـْ ً  رَّبِّكَ  ِمن ِإلَْيكَ  أُنِزلَ  مَّا مِّ ﴾ الَكــاِفرِين الَقــْومِ  َعَلى َْسَ  َفالَ  وَُكْفراً  ُطْغَيا

 ]. ٦٨[ املائدة : 

دمحم  - أهل الكتاب لستم علــى شــيء ) أي: مــن  يقول ابن كثري يف تفسريه : " يقول تعاىل (قل)  )

يــديكم مــن الكتــب املنزلــة مــن  الدين ( حىت تقيموا التــوراة واإلجنيــل) أي : حــىت تؤمنــوا جبميــع مــا 

                                                             
   . ٩٥١،  ١/٩٥٠) يف ظالل القرآن ، ١(
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تبــاع دمحم  ــاء، وتعملــوا مبــا فيهــا ، وممــا فيهــا األمــر  ــه ، واالقتــداء  هللا علــى األنبي واإلميــان مببعث

 .)١(نزل إليكم من ربكم ) يعىن القرآن العظيم "بشريعته، قال جماهد يف قوله ( وما أ

ت النيب  -  ِإلَْيــكَ  أُنــِزلَ  َمــا بـَلِّــغْ  الرَُّســولُ  َأيـَُّهــا َ داء أمانة التبليغ بوضــوح وحســم ﴿  كلفت اآل

ـــن ــكَ  ِم ـــا تـَْفَعـــلْ  ملَّْ  َوِإن رَّبِّـ ـــتَ  َفَم ـــاَلَتهُ  بـَلَّْغ َُّ  ِرَس ــُمكَ  َوا ـــنَ  يـَْعِصـ ََّ  ِإنَّ  النَّـــاسِ  ِم ـــِدي  الَ   ا ـــْومَ  يـَْه  الَق

دى هللا سبحانه وتعاىل نبيه ٦٧﴾[ املائدة : الَكاِفرِينَ  بتبليغ ما أنزل هللا من ربــه ..   ]، هكذا 

كل ما أنزل إليه ، ال يستبقى منه شيئا وال يؤخر منــه شــيئا مراعــاة للظــروف واملناســبات ، أو جتنبــاً 

تمــع هــواء النــاس ، وواقــع ا ــم ليســوا  لالصــطدام  ، ومــن هــذا الــبالغ أن جيابــه أهــل الكتــاب 

ــم .. هكــذا قاطعــة جازمــة صــرحية ..  على شيء حىت يقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إلــيهم مــن ر

 ليسوا على شيء من الدين وال العقيدة وال اإلميان. 

م أهل كتاب وأصحاب عقيدة واتبا  - ع دين .. مــاداموا ومن مث فال شيء مما يدعونه ألنفسهم من أ

م وال يتحــاكموا إليــه..  لســتم علــى شــيء حــىت  ﴿ال يعملــوا بكتــاب هللا فــيهم وال يقيمــوه يف حيــا

.. وإقامة التــوراة واإلجنيــل ومــا أنــزل إلــيهم مــن  ﴾تقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليكم من ربكم 

م ، مقتضاها األول الدخول يف ديــن هللا الــذي جــاء بــه دمحم  فقــد أخــذ هللا علــيهم امليثــاق أن  ر

ــذا اإلقــرار اإلهلــي  يؤمنوا بكل رسول ويعزروه وينصــروه .. هكــذا كلــف الرســول  أن يــواجههم 

ديد! .  له من  م ، وأن يبلغهم حقيقة صفتهم وموقفهم ، وإال فما بلغ رسالة ربه و  يف شأ

احلســم واملفاصــلة يف مســائل  وهــذه هــي طبيعــة هــذا املقطــع، بــل طبيعــة الســورة كلهــا مــن ضــرورة  -

ت هم الفئــة املؤمنــة املســتحفظة علــى حكــم هللا والشــهداء علــى   ذه اآل العقيدة، كما أن املعنيني 

 كتاب هللا يف كل جيل ويف كل مكان.. 

قامة شرع هللا وحتكيمــه وعــدم الرضــا بتبديلــه أو تغيــريه ، فضــًال عــن عــدم املشــاركة   - فاحلديث هلم 

 يف هذا الشرك..

                                                             
 .  ٢/٦٢٦خمتصر تفسري ابن كثري،  )١(
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ــىت يقيمـــوا القـــرآن يف   - ـــم ليســـوا علـــى شـــيء حـ م .. وأ ــا قامـــة كتـــاب هللا يف حيـ واحلـــديث هلـــم 

م ..   أنفسهم ويف حيا

إن انصراف الكثري من املسلمني لالنشغال بقراءة نصوص القرآن، وحفظ حروفه مــع التنــافس يف   -

مي، لقــد كــان اليهــود نيــل اإلجــازات يف خمتلــف القــراءات لــيس هــو واجبنــا األول حنــو القــرآن الكــر 

تــه ، وكــانوا يتخــذون ألنفســهم صــفة اليهوديــة أو النصــرانية ،  م وحيفظــون آ والنصــارى يتلــون كتــا

ا حبق ومل يتبعوهــا  م مل ينتفعوا  لوا التوراة مث مل حيملوها، أل م مؤمنون .. لقد محُِّ وكانوا : يقولون إ

ا يف أنفسهم ا حبق ومل يقيمو م حبق..  حبق ومل يعملوا    وال يف حيا

ــم ـ هــم كأهــل الكتــاب   - ــم مســلمون ـ وال يقيمــون مــا أنــزل إلــيهم مــن ر لــذلك فالــذين يقولــون : إ

هؤالء ، ليسوا على شيء كذلك . وواجب صاحب الدعوة هو واجبه ال تغــريه كثــرة الضــالل، وال 

ــا يف حســم كاملــة ،  ضخامة الباطل .. فالباطل ركام ، واجبه أن يعلنها يف قومــه بوضــوح ويصــدع

 وهللا يتوىل حفظه وواليته :" لستم على شيء حىت تقيموا القرآن ".

  األمة  ئناخامساً : القرآن ومعركة الوعي بحقيقة أعدا

  بـَُهم َولََتِجــَدنَّ َأقْـــرَ  َوالَّــِذيَن َأْشــرَُكوا لََتِجــَدنَّ َأَشــدَّ النَّــاِس َعــَداَوًة لِّلَّــِذيَن آَمنُــوا اليَـُهــودَ  ﴿قــال تعــاىل

يِســنيَ  ُهْم ِقسِّ َِنَّ ِمنـْ َّ َنَصاَرى َذِلَك  ً  مََّودًَّة لِّلَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن َقاُلوا ِإ  َيْســَتْكِربُونَ   الَ  َوأَنـَُّهــمْ  َورُْهبَــا

  ]. ٨٢[ املائدة :  ﴾

نــزل القـــرآن ليبـــث الــوعي والتبصـــرة الالزمـــة للمســلم يف معركتـــه الـــيت خيوضــها بعقيدتـــه، لتحقيـــق   -

  منهجه اجلديد يف واقع احلياة .. 

ــا إىل  يقول الشيخ ســيد رمحــه هللا : " هــذا القــرآن جــاء ليكــون كتــاب األمــة املســلمة يف حيا

نظامهــا االجتمــاعي ، كمــا يبــىن خطتهــا  يوم القيامة . الكتاب الذي يبىن تصورها االعتقادي كما يبىن

احلركية .. سواء، وها هو ذا يعلمها أال يكون والؤهــا إال  ولرســوله وللمــؤمنني، واحلقيقــة الــيت يريــد 

متييعهــا وتلبيســها اليــوم كثــريون مــن أهــل الكتــاب، وكثــريون ممــن يســمون أنفســهم " مســلمني " حتــت 

ن ، وأصدقاؤ يف الغرب، وهؤال ــا تعاون األد ء يــدعون يف ذكــرهم للتــاريخ أن احلــروب الصــليبية ذا
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ــم مل يكونــوا مســلمني ،  مل تكن صليبية، ويقولون عن املسلمني الذين خاضوها حتت راية العقيــدة : إ

)١(وإمنا هم كانوا " قوميني" ! 
 

يار فيها القرآن جاء ليشكل لنا الوعي حبقيقة أعداؤ ، وطبيعة املعركة معهم .. فهي  معركة ال خ  -

، وال ميلك احلق أال خيوضها يف وجه الباطــل ، ألن الباطــل ســيهامجه ، وال ميلــك اخلــري أن يتجنبهــا 

  ألن الشر البد سيحاول سحقه .. 

لـــوعي والعـــدة ، مـــن أن يستســـلموا  لـــذلك اخلـــري ألهـــل احلـــق أن يســـتعدوا للمعركـــة احملتومـــة 

  للوهم واخلديعة، وهم يومئذ مأكولون مأكولون !. 

بد من إدراك أن العداوة األزلية لألمــة مــع اليهــود ، وهــم أصــحاب املخطــط الرئيســي لرتكيــع ال

األمـــة وزعزعـــة عقيـــدة ، لقـــد جنحـــوا أن يســـحبوا األمـــة إىل ملعـــبهم الـــذي ارتضـــوه ، واللعـــب معهـــم 

بقواعد اللعبة اليت نسجوها ، وأصاب الكثري من املسلمني الغفلة والوداعــة والســذاجة حــني اعتقــدوا 

ملنهج الذي افرتضه األعداء األزليني األصليني هلذه األمة !.  ب    أن معركتهم مع األذ

ريخ بين إسرائيل على األمــة املســلمة  لذلك أفرد القرآن الكرمي هذه املساحة الكبرية يف قص 

يف تفصــيل وتطويــل ، لعلهــا أن حتــذر مزالــق الطريــق الــيت نســجته بنــو إســرائيل .. فغفلــت األمــة عــن 

ت القرآن ، بل عموا وصموا عن املصائد اليت نســجها هلــم أعــداؤهم ، فــاتبعوا منــاهجهم الدخيلــة آ

بعــد ذلــك أن يــواجههم ! بقواعــد اللعبــة الــيت أرادهــا األعــداء !.. فطــال علــيهم  اعلــى األمــة، وأرادو 

ن عــن األمد فقست القلــوب، وحتكــم اهلــوى، ورُِفــض اهلــدى .. وأغلقــت منافــذ اســتقبال هدايــة القــرآ

حملــن واالبــتالءات ، فغفلــوا عــن  االستماع إىل احلق وإىل الرشد وإىل اهلــدى ، فــأراد هللا تــذكري عبــاده 

  سننه وحسبوا أال تكون فتنة !

َوَلَتِجَدنَّ َأقْـَربـَُهم مََّودًَّة لِّلَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن أما الصنف من النصارى املذكورين يف قوله تعاىل ﴿  -

َّ َنَصاَرىَقاُلوا  ﴾ هم الصنف الذي اتبع احلق، وانقاد لإلسالم وهم املذكورون يف قوله :  ِإ

﴿ َِّ ِ   الَ   أُنِزَل ِإلَْيِهْم َخاِشِعَني َِِّ   َوَما ُأنِزَل ِإلَْيُكمْ   َوَما َوِإنَّ ِمْن َأْهِل الِكَتاِب َلَمن يـُْؤِمُن 

                                                             
  . ٢/٩٢٣يف ظالل القرآن ،  )١(



 -٧٨٧ - 
 املائدةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن 

َِّ َمثَنا قَلِ  ِت ا َ ِ ََّ َسرِيُع اِحلَسابِ َيْشتَـُروَن  ﴾ [ آل عمران  يًال ُأْولَِئَك َهلُْم َأْجُرُهْم ِعنَد َرِِّْم ِإنَّ ا

 :١(] ١٩٩(.  

  مقصد تزكية النفس : عائق العمى والصمم

   ــوا قــال تعــاىل ــْيِهْم مثَُّ َعُم َُّ َعَل َب ا َ ــوا َوَصــمُّوا مثَُّ  َعُم ــٌة فـَ َن ــٌري ﴿َوَحِســُبوا َأالَّ َتُكــوَن ِفتـْ َوَصــمُّوا َكِث

َُّ َبِصٌري ِمبَا يـَْعَمُلونَ  نُهْم َوا   ].  ٧٠[ املائدة :﴾ مِّ

يقول الشــيخ ســيد قطــب :" طمــس هللا علــى أبصــارهم فــال يفقهــون ممــا يــرون شــيئاً ، وطمــس علــى  -

خــذهم  لــبالء ، ولــن  مسامعهم فال يفيدون مما يســمعون شــيئًا ، وهــم حيســبون أن هللا لــن يفتــنهم 

ــم ســيظلوا )٢(ب، حســبوا هــذا احلســبان غفلــة مــنهم عــن ســنة هللا"لعقــا ، فكمــا اغــرت اليهــود 

ــتم بشــر ممــن خلــق" .. قــد يغــرت بعــض املســلمون  ــار.. وتناســوا عــدل هللا :" بــل أن شــعب هللا املخت

م سيظلوا الفئة املختارة املباركة على طول األمد !! دون قيد أو شرط ..    ويعتقدون أ

  .. فالقيد هو دوماً االستقامة على منهج هللا  

  ..والشرط هو دوماً االتصاف بصفات الطليعة املؤمنة املستحقة للتأييد اإلهلي 

ب عليهم" .. أدركهم هللا برمحته فلم يرعووا ومل ينتفعوا: " مث عموا وصموا كثري منهم"..   -  "مث 

  " وهللا بصري مبا يعملون ". 

  مبا يراه ويعلمه من أمرهم .. وما هم مبفلتني . وهو سبحانه جمازيهم 

ت هللا مــع اإلصــابة حبالــة " الغــرور واخلــداع  - لــذلك فــإن عــائق " العمــى والصــم" عــن االنتفــاع 

النفسي " هو من أكرب العوائق اليت تعيق عن االســتقامة عــن مــنهج هللا والعــدول عــن أي احنــراف 

 يعة والوهم والظلمات. حيدث عن طريق احلق، وتسبب البقاء يف اخلد

ت واحلقــائق  - ــا وبــني فهــم املغــزى مــن اآل ــل حيــول بينن لصــمم والعمــى هــو وجــود حائ واملقصــد 

اإلميانية اليت تلقى على مسامعنا ،فنسمع وال نفهم ، ونرى وال نعقل ، إننا حنكــم علــى الشــخص 

                                                             
  . ١/٦٣٢خمتصر تفسري ابن كثري ،  )١(
  . ٢/٩٤٣يف ظالل القرآن ،  )٢(
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اوب مــع مــا تتضــمنه لصمم املادي حني جنــده ال يســمع مــن يناديــه ، وال يفهــم كلماتــه ،وال يتجــ

لصــمم حــني جنــدها ال تفهــم مــا  لقيــاس فعلينــا أن حنكــم علــى ذواتنــا  من توجيهات وطلبات ، و

ت هللا املقروءة أو املنظــورة ، وال نتجــاوب معهــا مبــا تــدلنا عليــه ، واألمــر ذاتــه ينطبــق  تف به آ

ْن آيٍَة ِيف السََّمَواِت َواَألْرِض  ﴿على العمى  َها ُمْعِرُضوَن﴾وََكأَيِّن مِّ َها َوُهْم َعنـْ [ يوسف  َميُرُّوَن َعَليـْ

ت هللا ، ١٠٥:  ـــر يف آ ــل يف االجتـــــاه الصـــــحيح أي حنـــــو التفكــ ــتخدام العقـــ ـــن اســـ ــد مــ ] ، البـــ

ا ، إن عدم فهم حقيقة األشياء حولنا ميثل جرمية تعطيل العقــل عــن القيــام بوظيفتــه ،  واالنتفاع 

ت شديدة .. جرمية خطرية يرتكبها املرء يف حق  نفسه، ولقد توعد سبحانه من يفعل ذلك بعقو

] ، والــرجس هــو ١٠٠[ يــونس :  ﴾﴿َوَجيَْعــُل الــّرِْجَس َعَلــى الَّــِذيَن  َال  يـَْعِقُلــونَ قــال جــل ثنــاؤه 

ــا  الغضــب والعقــاب والعــذاب .. لــذلك قــال تعــاىل  ــَمَواِت َواَألْرِض َوَم ــاَذا ِيف السَّ ــِل انُظــُروا َم ﴿ُق

ُت َوالنُُّذُر َعْن قـَْوٍم الَّ يـُْؤِمُنونَ تـُْغِين اآل  ] . ١٠١﴾[يونس:َ

نيــة، أن يتعــرض      ت هللا ومعرفــة حقيقيــة الرســائل الر لذلك من أشكال اإلعراض عن فهم آ

َِّ َال يـَْهــِديهِ  ﴿العبد للحرمان من اهلداية .. فاجلزاء من جنس العمل  ِت ا َ ِ ُم ِإنَّ الَّــِذيَن  َال يـُْؤِمنُــوَن 

َُّ َوَهلُـــْم َعـــَذاٌب َألِـــيمٌ  ].. بـــل إن الســـبب الرئيســـي لعـــذاب اآلخـــرة هـــو الظلـــم ١٠٤[ النحـــل :  ﴾ ا

ــوَن﴾ ﴿ت هللا   ـــا َيْظِلُمــ تَِن َ ِ ــاُنوا  ــا َكـ ــِذيَن َخِســــُروا أَنُفَســـُهم ِمبَـ ــَك الـَّ ــُه فَُأْولَئِـ ـــْن َخفَّـــْت َمَوازِينُـ [  َوَم

 ] . ٩األعراف : 

ت هللا، لقــد مت تعطيــل نعمــ هــا، ومــن ال يوجــه عقلــه حنــو االنتفــاع  ة العقــل الــيت حبــا هللا إ

ت متتالية من هللا عز وجل ، وكيــف ال وقــد تــرك وظيفتــه الــيت ُخِلــَق مــن أجــل  فقد عرض نفسه لعقو

ا؟   القيام 

 بل أقل!إن الذي ال يعقل شيئًا عن هللا يصري يف أدىن املراتب .. ال قيمة له ، كاألنعام .. ال 

دائهــا كمــا أمــرت ، ومبــا يتناســب مــع خلقتهــا، أمــا  ألن األنعــام خلقــت لوظيفــة وحيــدة تقــوم 

  اإلنسان فلم ُخيلق أبدًا لنفس وظيفة األنعام ، بل حباه هللا عقًال عظيمًا ليتعرف عليه سبحانه، 
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َن اِجلنِّ َواِإلنــسِ  ﴿قال تعاىل  َ ِجلََهنََّم َكِثريًا مِّ َــا َوَهلـُـْم َأْعــُنيٌ الَّ  َوَلَقْد َذرَْأ َهلـُـْم قـُلُــوٌب الَّ يـَْفَقُهــوَن ِ

ــُم الغَــــاِفُلو  ــَك ُهــ ـــْم أَضــــلُّ ُأْوَلئِــ َعــــاِم بَــــْل ُه َـــا ُأْولَئِــــَك َكاألَنـْ ــا َوَهلُــــْم آَذاٌن الَّ َيْســــَمُعوَن ِ َــ ــُروَن ِ  ﴾ نَ يـُْبِصـ

 ]. ١٧٩:  ف[األعرا

ت هللا، حــىت لــو كــان يقرأهــا ليــل إن الــذي يعطــل عقلــه ، حيــرم نفســه مــن االنتفــاع  احلقيقــي 

ار، ولو كان حيفظها عن ظهر قلب .. ألن العربة بفهم ما أراده كتــاب هللا مــن ســرد هــذه القصــص، 

ذه التجارب﴿ َُّ ُيْضــِلْلُه َوَمــن يَ  واإلخبار  تَِنا ُصمٌّ َوُبْكٌم ِيف الظُُّلَماِت َمــن َيَشــِأ ا َ ِ َشــْأ َوالَِّذيَن َكذَّبُوا 

 ] ٣٩[ األنعام :  ﴾ َجيَْعْلُه َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ 

ت هللا " بشــيء مــن التفصــيل عنــد عــرض  - وسنقوم بعون هللا وتوفيقه بتناول قضية " التكذيب 

ذن هللا .   سوريت " األنعام " و " األعراف" 

 ب بين يدي هللا ) ختام السورة والموقف الرهي١٢٠:اآلية  ٨٧المقطع الخامس ( من اآلية 

  ونتناول يف هذا املقطع من سورة املائدة العناصر التالية : 

  أوًال : التأكيد حبسم أن التحليل والتحرمي ليس من اختصاص البشر. 

  نيًا : وال نكتم شهادة هللا أبدًا. 

  لثًا: املوقف الرهيب لسؤال الرسل يوم القيامة. 

 وقف احلساب يف اآلخرة ..يوم جتثو كل أمة .مع عرض مقصد اإلعداد لليوم اآلخر : م 

  مقدمة المقطع الخامس 

  ن مســـألة التحـــرمي ويـــل  لتأكيـــد الـــذي ال يـــدع جمـــاًال لشـــبهة أو  ـــا  ختـــتم ســـورة (املائـــدة ) آ

والتحليل هي حق  عز وجــل وحــده ، وليســت مــن اختصــاص البشــر أبــدًا ، مث تلتفــت الســورة  

ا للشهداء على احلق  يف منوذج الشهادة على الوصية وأحكامها يف السفر، لتدعو األمنــاء كعاد

ملوقــف الرهيــب للحســاب بــني  واملســتحفظني بعــدم كتمــان شــهادة هللا أبــدًا .. مث ختــتم الســورة 

يدي هللا عز وجل، موقف حساب الرسل عن إبالغهم األمانة اليت يف أعناقهم، مث موقف خــاص 

م عــن دعــاوى املشــركني الــيت زعموهــا يف الــدنيا إلظهــار براءتــه نيب هللا عيســى عليــه الســال لسؤال
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تــى قصــة  عليــه الســالم وبيــان بطــالن دعــواهم ويف خضــم عــرض مشــاهد احلســاب يــوم القيامــة 

مسها ..  (املائدة) واليت مسيت السورة 

 فإىل املقطع األخري من سورة (املائدة) ... 

  س من اختصاص البشر أوًال : التأكيد حبسم أن التحليل والتحرمي لي

  َال   ﴿قال تعاىل  ََّ َُّ َلُكــْم َوَال تـَْعتَــُدوا ِإنَّ ا َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  َال  ُحتَّرُِموا َطيَِّباِت َمــا َأَحــلَّ ا
  ]. ٨٧[املائدة: ﴾ حيُِبُّ املُْعَتِدينَ 

  َــا اخلَْمــُر قــال تعــاىل ــوا ِإمنَّ ــْن َعَمــِل ﴿َ أَيـَُّهــا الـَّـِذيَن آَمُن َواملَْيِســُر َواألَنَصــاُب َواَألْزالُم رِْجــٌس مِّ

  ]. ٩٠[ املائدة :  ﴾ الشَّْيطَاِن َفاْجَتِنُبوُه لََعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

  ــْيِد تـََنالُــُه َأيْــِديُكْم َورَِمــاحُ  ﴿قــال تعــاىل ــَن الصَّ َُّ ِبَشــْيٍء مِّ ُلــَونَُّكُم ا بـْ ُكْم َ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا َليـَ

ْلَغْيِب َفَمِن اْعَتَدى بـَْعَد َذِلَك فـََلُه َعَذاٌب أَلِيٌم﴾ ِ َُّ َمن َخيَافُُه  ْعَلَم ا   ]. ٩٤[ املائدة :  ِليـَ

  ُتْم ُحُرمٌ  ﴿قال تعاىل  ]. ٩٥[ املائدة :  ﴾ َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  َال  تـَْقتُـُلوا الصَّْيَد َوَأنـْ

ت ما جاء يف  - السورة، حول قضية التشــريع فيجعلهــا هــي قضــية األلوهيــة .. هللا  تلخص هذه اآل

مــر، قضــية واحــدة  هو الذي حيرم وحيلل.. وهللا هو الــذي حيظــر ويبــيح .. وهللا هــو الــذي ينهــى و

لــرغم مــن تعــدد موضــوعات هــذا املقطــع ، ولكنهــا حمــور واحــد ، لــيس مــن اختصــاص البشــر أن 

وله ، ليس مــن اختصــاص البشــر أن يبــيح اخلمــر أو حيــدد هــو يدعي حق التحليل أو التحرمي أو يزا

واه حبالة وحيدة وهــي الســكر البــني فقــط، بعــدما حــرم رب البشــر اخلمــر يف كــل احلــاالت،  عقوبة 

 وحدد شرعه سبحانه العقوبة املقررة لشارب اخلمر.. 

نــه ادعــى حــق والــذي يفعــل ذلــك فقــد اعتــدى علــى حــق هللا وســلطانه ، وهللا ال حيــب املعتــدين أل  -

ََّ  َال  حيُِبُّ املُْعَتِدينَ  ﴿األلوهية مبزاولته حق التشريع  ْعَتُدوا ِإنَّ ا  ﴾. َوَال تـَ

ت تكرار نداء "  أيها الذين آمنوا " ، وهذا التكــرار لــه داللتــه يف  ومن املالحظ يف هذه اآل

لوهيــة هللا وحــده،  ســياق هــذا املقطــع .. إنــه النــداء بصــفة اإلميــان الــذي معنــاه ومقتضــاه االعــرتاف 

صــل اإلميــان وقاعدتــه، ومعــه ا حلاكميــة ، فهــو نــداء للتــذكري  ألمــر بطاعــة هللا واالعرتاف له سبحانه 
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ـَـا َعلَــى َرُســولَِنا الــَبالُغ  ﴿وطاعة الرسول ُتْم فَــاْعَلُموا َأمنَّ ــَولَّيـْ ََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َواْحَذُروا فَــِإن تـَ َوَأِطيُعوا ا

ــنيُ  لعقــاب الشــديد ٩٢[ املائــدة :  ﴾ املُِب ــا التحــذير مــن التــويل واإلعــراض والتهديــد  ﴿َفَمــِن ] وهن

  ] . ٩٤[ املائدة :  ﴾ َد َذِلَك فـََلُه َعَذاٌب َألِيمٌ اْعَتَدى بـَعْ 

س مــن  وروى ابن جرير أنه   - جلس يوما فذكر الناس، مث قام ومل يزدهم على التخويف، فقال 

أصحابه : ما حقنا أن مل حندث عمًال ، فإن النصارى قد حرموا على أنفســهم فــنحن حنــرم ! فحــرم 

لنهــار ، وحــرم بعضــهم النســاء. فبلــغ ذلــك رســول هللا  كــل  كــل اللحــم ، وأن   بعضــهم أن 

ل أقوام حرمو  م وأقوم ، وأفطــر وأصــوم ، وأنكــح فقال : " ما  ا النساء والطعام والنوم ؟ أال إىن أ

َُّ ﴿ النساء فمن رغب عىن فليس مىن" . فنزلت:   أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُحتَّرُِموا َطيِّباِت مــا َأَحــلَّ ا

ََّ ال حيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن ( ْعَتُدوا ِإنَّ ا ََّ الَّــِذي ) وَُكُلو ٨٧َلُكْم َوال تـَ َُّ َحــالًال طَيًِّبــا َواتـَُّقــوا ا ا ِممَّا َرزََقُكــُم ا

ُتْم بِِه ُمْؤِمُنوَن (  ]. ٨٨-٨٧[ املائدة:  ﴾)٨٨َأنـْ

لية يف السياق: ﴿  - حللف أو اإلميان واليت جاءت  للَّْغــِو ِيف   الَ  وأما اآلية اخلاصة  ِ  َُّ يـَُؤاِخذُُكُم ا

 ]. ٨٩﴾ [ املائدة :  يـَُؤاِخذُُكم ِمبَا َعقَّدمتُُّ اَألْميَانَ َوَلِكن  َأْميَاِنُكمْ 

ــات املطــاعم واملالبــس واملنــاكح علــى   - ــاس : ســبب نزوهلــا : القــوم الــذين حرمــوا طيب قــال ابــن عب

عــن ذلــك ، ونزلــت " ال حترمــوا طيبــات مــا أحــل  أنفســهم حلفــوا علــى ذلــك فــردهم رســول هللا 

مي للغـــو يف أميـــانكم " .. إذن هللا لكـــم " قـــالوا : كيـــف نصـــنع  اننـــا؟ " فنزلـــت " ال يؤاخـــذكم هللا 

ت تـــرد املســـلمني عـــن مزاولـــة التحـــرمي  االمتنـــاع عـــن احلـــالل املبـــاح كـــان هـــو الســـبب يف نـــزول آ

نفســهم خلطــورة هــذا األمــر ، والــذي يتعلــق مبقتضــى اإلميــان  يف ســلوك املــؤمنني يف  والتحليــل 

 هذه القضية اخلطرية . 

  نيا: : وال نكتم شهادة هللا أبداً ثا

ــا َ  ﴿قـــــال تعـــــاىل  ــِذينَ  َأيـَُّهـــ ــوا الَّـــ ْيـــــِنُكمْ  َشـــــَهاَدةُ  آَمُنـــ ــرَ  ِإَذا بـَ ــْوتُ  َأَحـــــدَُكمُ  َحَضـــ ــ ـــنيَ  املَـ ــيَّةِ  ِحــ ﴾  الَوِصـــ

  ].  ١٠٦[املائدة:
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واآلن جيــيء احلكــم األخــري مــن األحكــام الشــرعية الــيت تتضــمنها الســورة ، يف بيــان بعــض أحكــام   -

ــريع اإلشـــهاد علـــى الوصـــية يف حالـــة الضـــرب يف  ــلم وهـــو اخلـــاص بتشـ تمـــع املسـ املعـــامالت يف ا

ت اليت تقيمها الشريعة ليصل احلق إىل أهله.  -أي السفر  –األرض    ، والضما

ت الثالث: أنه علــى مــن حيــس بــدنو أجلــه، ويريــد أن يوصــي وبيان هذا احلكم ال  - ذي تضمنته اآل

ــر،  ــه مبـــا حيضـــره مـــن املـــال، أن يستحضـــر شـــاهدين عـــدلني مـــن املســـلمني إن كـــان يف احلضـ ألهلـ

ً ـ مســافرا ـ يف األرض، ومل  ويســلمهما مــا يريــد أن يســلمه ألهلــه غــري احلاضــرين،فأما إذا كــان ضــار

نَــاِن مهما مــا معــه، فيجــوز أن يكــون الشــاهدان مــن غــري املســلمني جيد مسلمني يشهدمها ويسل ﴿اثـْ

ُتْم ِيف اَألْرِض َفَأَصابـَْتُكم مُِّصيَبُة املَْوِت﴾ نُكْم َأْو آَخَراِن ِمْن َغْريُِكْم ِإْن أَنُتْم َضَربـْ   .  َذَوا َعْدٍل مِّ

ب املسلمون أو   - ب أهل امليت يف صدق ما يبلغــه الشــاهدان و افإذا ار يف أمانتهمــا يف أداء مــا ر

ما بعد أدائهما الصالة  م يوقفو ما  -استحفظا عليه ، فإ مــا ال  -حسب عقيد ، أ ليحلفا 

حللف مصــلحة هلمــا وال ألحــد آخــر، ولــو كــان ذا قــرىب، وال يكتمــان شــيئا ممــا اســتحفظا  يتوخيان 

ما .    عليه.. وإال كا من اآلمثني .. وبذلك تنفذ شهاد

مــا ارتكبــا إمث الشــهادة الكاذبــة واليمــني الكاذبــة. قــام أوىل اثنــني مــن أهــل فــإذ  - ا ظهــر بعــد ذلــك أ

َفِإْن ُعِثَر َعَلى أَنـَُّهَما اْسَتَحقَّا ِإْمثاً َفآَخَراِن يـَُقوَمــاِن امليت بوراثته ، من الذين وقع عليهم هذا االمث 

َِّ َلَشـــَهاَدتـَُنا َأَحـــقُّ ِمـــن َشـــَهاَدَِِما َوَمـــا  َمَقاَمُهَمـــا ِمـــَن الَّـــِذيَن اْســـَتَحقَّ َعلَـــْيِهُم  ِ ْقِســـَماِن  يـُ اَألْوَليَـــاِن فـَ

َّ ِإذًا لَِّمَن الظَّاِلِمنيَ  َنا ِإ   ]. ١٠٧[املائدة :   اْعَتَديـْ

مــا  ما أحق من شهادة الشــاهدين األولــني ، وأ حللف  أن شهاد فيقوم الشاهدين اآلخرين 

 ير هذه احلقيقة . وبذلك تبطل شهادة األولني ، وتنفذ الشهادة الثانية. مل يعتد بتقر 

  لوصية علــى حنــو مــا ســبق هــو آخــر األحكــام الشــرعية الــيت والسؤال : ملاذا كان حكم اإلشهاد 

ا؟   جاءت يف سورة املائدة؟ وقبل ذكر قصة املائدة اليت مسيت السورة 

  حللــف ـ وكمــا بــدأت واالجابة وهللا أعلــم أن هــذا احلكــم ميثــل نوعــاً مــن املواثيــق ـ العقــود املوثقــة 

حلــق هــذه واحــدة ،  مهية الوفاء يف أداء الشــهادة  لعقود ، ختتم  السورة بدعوة املؤمنني للوفاء 
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حلذر من خيانة األمانة الــيت اســتحفظوه عليهــا وت قــوى هللا وخشــيته ، أما الثانية بيان للشاهدين 

َُّ  َال  يـَْهــِدي الَقــْوَم  ﴿ألن هللا عــز وجــل ال يهــدي مــن يفســق عــن طريقــه  ََّ َواْمسَُعــوا َوا َواتـَُّقــوا ا

]، واالشارة هنا إىل األمناء علــى حكــم هللا واملســتحفظني والشــهداء ١٠٨[ املائدة: ﴾ الَفاِسِقنيَ 

ا املوضوعية لتذكرهم بشىت األمثلــة والــدروس على كتاب هللا الذين متضى معهم السورة يف و  حد

ت الــيت حتــدثت  أن يف رقبتكم شهادة عزيزة ، فال تنكثوا عنها وال تنقضوها ، فكمــا أكــدت اآل

ــار ، مث  نيني واألحب ــزل هللا يف التــوراة لبــىن إســرائيل عــن دور الشــهداء مــن الــر عــن احلكــم مبــا أن

م التفتت نفس اآلية إىل الشهداء واملستحف مــا ملضي دفاعاً عن واجبهم ووفاًء  ظني يف أمتنا 

م وال خيشـــون إال هللا، وأال  ــواءهم أو بطشـــهم وســـطو ــاحلهم وأهـ ــوا النـــاس ويراعـــوا مصـ ال خيشـ

ت هللا مثنــاً قلــيًال فيقــدموا التنــازالت تلــو التنــازالت يف ثوابــت العقيــدة ابتغــاء مصــاحل  يشــرتوا 

ِيت َمثَنــا قَِلــيالً  ﴿جزئية موهومة، قال تعاىل  َ ِ [ املائــدة  ﴾ َفَال َختَْشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َوَال َتْشتَـُروا 

 :٤٤ .[ 

ــدة الــيت  - ــام الســورة بقصــة املائ جــاء هــذا احلكــم اخلــاص بتشــريع االشــهاد علــى الوصــية ، قبــل خت

ني حلكــم هللا فيــه محلت اسم السورة كلها ، ألن احلواريون شهداء على كتاب هللا اإلجنيل مستحفظ

َنـََّنـــا  ﴿وأمنـــاء علـــى عهـــدهم مـــع نبـــيهم عيســـى عليـــه الســـالم ومناصـــرين لـــه  ِ قَـــاُلوا آَمنَّـــا َواْشـــَهْد 

َنــا آَمنَّــا ِمبَــا َأنَزْلــَت  ﴿]، وكمــا جــاء يف ســورة آل عمــران يف قــوهلم ١١١[املائــدة :  ﴾ ُمْســِلُمونَ  رَبـَّ

َنا َمَع ا  ] . ٥٣[ آل عمران :  ﴾ لشَّاِهِدينَ َواتـَّبَـْعَنا الرَُّسوَل َفاْكتُـبـْ

ومنهجه ، وأال  والتذكري للفئة املؤمنة هي: أال ترتاجعوا أو ترتدوا عن متابعة رسولكم  -

تنكثوا بعهدكم مع ربكم يف نصرة دينه وحتكيم شريعته وذلك وفاًء حبق شهادتكم على كتابه 

تكم عليه ، ال تقيلوا وال تستقيلوا عنها حىت تلقوا رسولكم على احلوض غري مبدلني  وأما

كل زمان عن منهجه أو منحرفني عن طريقه أو متنازلني عن عقيدته .. فيا معشر احلواريون يف  

 ..  صححوا مساركم وال ترتددوا عن حوضكم حيث الرسول دمحم 

  

  



 سورة املائدة املنهج احلركي للقرآن ٧٩٤

  مقصد اإلعداد لليوم اآلخر بعنوان: " موقف الحساب في اآلخرة " 

ســـورة املائـــدة ذات ســـياق حاســـم فيـــه النـــذراة والوعيـــد ، فكـــان مـــن التناســـب املـــوحي أن تنتهـــي   -

طقــًا ، موحيــًا مــؤثرًا ، يهتــز لــه  بعــرٍض ملشــهد رهيــب مــن مشــاهد يــوم القيامــة تعرضــه عرضــاً  حيــًا 

لتـــذكري  لتوطئـــة لــه ،  ــة تبليـــغ رســالتهم ، نقــوم  مان الكيــان البشــري بســـؤال الرســل عــن الوفـــاء 

مبوقف احلساب يوم الفصل ، ذلك املوقف املهيب واملشهد الرعيــب الــذي جيمــع هللا فيــه األوليــني 

]، يــوم احلاقــة الــذي ١٠٣[ هــود :   النَّاُس َوَذِلَك يـَْوٌم مَّْشــُهودٌ َذِلَك يـَْوٌم جمَُّْموٌع لَُّه  واآلخرين 

هواهلــا وأفزاعهــا.. يــوم الــتالق الــذي يتالقــى فيــه  حيــق فيــه احلــق.. يــوم القارعــة الــيت تقــرع اخلالئــق 

ــؤمنهم  ــر حينهــــا اجلميــــع مــ ــر فيتحســ ــى األمــ ــرة إذا قضــ ــوم احلســ ــل األرض .. يــ ــماء وأهــ ــل الســ أهــ

اصيهم .. فــاملؤمن الطــائع يتحســر أن مل يــزدد مــن طاعتــه، والعاصــي يتحســر وكافرهم.. طائعهم وع

ت الصــدور  ائحه، والكافر يتحسر علــى كفــره ..على تفريطه وقب يــوم تبلــى الســرائر فتظهــر مكنــو

ُهْم َشــْيٌء لَِّمــِن املُْلــُك اليَـــ ﴿اليت أخفاها العباد  َِّ ِمــنـْ ِرُزوَن  َال  َخيَْفى َعَلى ا َ ْوَم َِِّ الَواِحــِد يـَْوَم ُهم 

يـَْوَم َجتُِد ُكلُّ نـَْفٍس مَّا َعِمَلْت ِمْن َخْريٍ حمَُّْضرا َوَما  َعِمَلْت ِمــن ُســوٍء  ﴿] ، ١٦[ غافر :  ﴾ الَقهَّارِ 

 ِ َُّ َرُءوٌف  َُّ نـَْفَسُه َوا َنُه َأَمدًا بَِعيداً َوُحيَذِّرُُكُم ا َها َوبـَيـْ نـَ    .]٣٠[ آل عمران : ﴾ ْلِعَبادِ تـََودُّ َلْو َأنَّ بـَيـْ

 ﴾٣٤﴿يـَــْوَم يَِفــرُّ املـَـْرُء ِمــْن َأِخيــِه  ﴿يــوم ينســى فيــه اخلليــل خليلــه، ويفــر احلبيــب مــن حبيبــه 

ِه َوَأبِيِه  ُهْم يـَْوَمئِــٍذ َشــْأٌن يـُْغِنيــِه﴾ ﴾٣٦﴿َوَصاِحَبِتِه َوبَِنيِه  ﴾٣٥﴿َوُأمِّ نـْ  – ٣٤[ عــبس :  ِلُكلِّ اْمِرٍئ مِّ

ــهم ٣٧ ــني رؤوسـ رمـــون املنحرفـــون خاشـــعني منكسـ ــى فيـــه ا تـ ــوَن  ﴿] ، يـــوم  ـــَرى ِإِذ املُْجرُِمـ ـــْو تـَ َوَل

َّ ُموِقُنوَن﴾ ْعَنا َفاْرِجْعَنا نـَْعَمْل َصاِحلًا ِإ ِكُسوا رُُءوِسِهْم ِعنَد َرِِّْم رَبـََّنا أَْبَصْرَ َومسَِ   ] .١٢[السجدة: َ

عبـــد هللا وأنـــت يف هـــذا املوقـــف الرهيـــب ترتقـــب يف ذهـــول وهلـــع وتنتظـــر  فتخيـــل نفســـك 

الوقــوف بــني يــدي هللا عــز وجــل ليســألك عــن كــل صــغرية وكبــرية .. فينــادي علــى امســك وســط هــذه 

احلشـــود الضـــخمة للعـــرض علـــى اجلبـــار.. نعـــم أنـــت تقـــوم مفزوعـــاً لتمشـــى يف أرض احملشـــر متخطيـــا 

ْحلـَـقِّ قَــاُلوا بـَلَــى َورَبِّنَــا  حلق؟ الرقاب .. أليس هذا  ِ ِــْم قَــاَل أَلَــْيَس َهــَذا  َولَــْو تـَــَرى ِإْذ َوِقُفــوا َعلَــى َرِّ

َِّ َحــىتَّ ِإَذا َجــاَءتْـُهُم  ٣٠َقــاَل َفــُذوُقوا الَعــَذاَب ِمبَــا ُكنــُتْم َتْكُفــُروَن  َقــْد َخِســَر الَّــِذيَن َكــذَّبُوا ِبِلَقــاِء ا
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ــاَعُة بـَْغتَــ َنا َعَلــى َمــا فـَرَّْطَنــا ِفيَهــا َوُهــْم َحيِْملُــوَن َأْوزَاَرُهــْم َعلَــى ُظُهــورِِهْم  َأَال َســاَء َمــا السَّ َ َحْســَرتـَ ًة قَــاُلوا 

  ] . ٣١ -٣٠[ األنعام : َيِزُرونَ 

  هل يرضيك حينها أنك عصيت هللا طرفة عني ! 

  أو أنك احنرفت عن منهج هللا ؟ 

  أو أنك ضللت طريق هدايته ؟ 

ـــه ؟  أو ت ــع  ـــَن  ﴿أنـــك مل تنتفـ ـــَت ِم ــَتْكبَـْرَت وَُكن َـــا َواْسـ ْبَت ِ ــذَّ ِيت َفَكـ َ ــَك آ ـــْد َجاَءتْـ ـــى َق بـََل

  ] .. رمحاك إهلا .. فما أغفلنا.. ٥٩﴾ [الزمر: الَكاِفرِيَن 

ريب .. أخــى فــال تــورد نفســك مــوارد اهلــالك والعــاجز مــن اتبــع هــواه ومتــىن علــى هللا  رمحــاك 

  ال ينفع حينها أن نقول : اتبعنا علماؤ فأضلوا السبيال .. األماىن ..  و 

ــا ، وأخــذ هللا عــز وجــل عليــك  ا ، ومحلت أما أعد العدة للسؤال عن املهمة اليت كلفت 

  العهود واملواثيق وهللا شهيد عليك .. 

جــري املُلمــة للســؤال عــن املهمــة .. هــل أجبــتم الرســول؟  تــى .. يوم جتثو كــل أمــة يف د يــوم 

  الناس وفدًا وعظيم القوم عبدًا 

  هل ظننتم فيها خلدًا وبقاء ال يزول .. 

  يومها ماذا نقول ؟ 

  يوم ال ينفع ماٌل 

  أو خليُل أو عياٌل 

لٌ          كلهم شٌر و

ل القبول         إال من 

راٌ    يوم يغشى الناَس 
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 ً   ودماراٌ  ودخا

       ً    اً واحتقار  وامتها

  فتطري له العقول       

  يومها ماذا نقول ؟؟

  ثالثاً : الموقف الرهيب لسؤال الرسل يوم القيامة 

  ُتْم َقاُلوا  َال  ِعْلَم لََنا ِإنََّك أَنْــَت َعــالَُّم الُغيُــوبِ يَـ  ﴿قال تعاىل يَـُقوُل َماَذا ُأِجبـْ َُّ الرُُّسَل فـَ  ْوَم َجيَْمُع ا

  ]. ١٠٩[ املائدة :  ﴾

يقول الشيخ سيد قطب رمحــه هللا : " يــوم جيمــع هللا الرســل الــذين فــرقهم يف الزمــان فتتــابعوا علــى   -

مداره ، وفرقهم يف املكــان فــذهب كــُلٌ◌ إىل قريتــه ، وفــرقهم يف األجنــاس فمضــى كــٌل إىل قومــه .. 

ــاء خـــامتهم  ــوام ، حـــىت جـ ــان واملكـــان واألقـ  يـــدعون كلهـــم بـــدعوة واحـــدة علـــى اخـــتالف الزمـ

  لدعوة الواحدة لكل زمان ومكان وللناس كافة من مجيع األجناس واأللوان .. 

هــؤالء الرســل إىل شــىت األقــوام ، يف شــىت األمكنــة واألزمــان .. هــا هــو ذا مرســلهم فــرادى ، 

ا الدنيا .. هؤالء هــم أمــام هللا رب البشــرية ســبحانه وتعــاىل يف  جيمعهم مجيعاً .. نقباء البشرية يف حيا

  يوم عظيم.  مشهد

حلياة:    وها هو ذا املشهد ينبض 

  " يوم جيمع هللا الرسل فيقول ماذا أجبتم " ؟ 

الت ، وتعلــن النتــائج علــى رؤوس األشــهاد .. ا" مــاذا أجبــتم ؟ " فــاليوم يقــدم الرســل حســاب الرســ

  والرسل بشر من البشر ، هلم علم ما حضر ، وليس لديهم علم ما استرت . 

إىل اهلدى ، فاستجاب منهم من استجاب وتوىل منهم من توىل، وما يعلم لقد دعوا أقوامهم 

الرسول حقيقة من استجاب إن كــان يعــرف حقيقــة مــن تــوىل، فإمنــا لــه ظــاهر األمــر وعلــم مــا بطــن  

  وحده العليم اخلبري .. 



 -٧٩٧ - 
 املائدةسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن 

إنـــه االســـتجواب املرهـــوب يف يـــوم احلشـــر العظـــيم ، علـــى مشـــهد مـــن املـــأل األعلـــى، وعلـــى 

  الناس أمجعني. مشهد من 

ــه املواجهــة .. مواجهــة البشــرية برســلها ، ومواجهــة املكــذبني مــن هــذه   - االســتجواب الــذي يــراد ب

م لــيعلن يف موقــف اإلعــالن ، أن هــؤالء الرســل الكــرام  البشرية خاصة برسلهم الذين كانوا يكذبو

م وعــن إمنا جاؤهم من عند هللا بــدين هللا ، وهــا هــم أوالء مســؤولون بــني يديــه ســبحان ه عــن رســاال

أقوامهم الذين كانوا من قبل يكذبون .. أما الرسل فهم يعلنــون أن العلــم احلــق  وحــده ، وأن مــا 

ً وحيــاء ، ومعرفــة بقــدرهم يف  د لــديهم مــن علــم ال ينبغــي أن يــدلوا بــه يف حضــرة صــاحب العلــم 

ــذا اجلــواب الكامــل حضــرة هللا " قــالوا ال علــم لنــا إنــك أنــت عــالم الغيــوب" وانتهــى األمــر  ــا  هن

  ، الذي يدع العلم كله  .. ويدع األمر كله بني يديه سبحانه . )١(الشامل

مث يلتفــت اخلطــاب إىل عيســى بــن مــرمي خاصــة علــى املــأل ممــن أهلــوه وعبــدوه وصــاغوا حولــه وأمــه  -

هــا االفــرتاءات والتهاويــل.. يــذكره هللا بنعمتــه علــيهم وعلــى والدتــه ، ويســتعرض املعجــزات  الــيت أ

ــ ه ليصدق الناس برســالته، فكذبــه مــن كذبــه مــنهم أشــد التكــذيب وأقبحــه إذا أهلَّ وه مــع هللا ، هللا إ

فخرجــوا عــن التوحيــد املطلــق الــذي جــاء بــه عيســى عليــه الســالم كمــا جــاء بــه كــل رســول قبلــه، 

هد العظــيم الــذي ووقعوا يف الشرك يف إحدى صوره اليت ال عالقة هلــا بــدين هللا ..  مث يف هــذا املشــ

ــألة  ــتجواب مباشـــر يف مسـ ت السـ ــرض اآل ـــى أنظـــار العـــاملني ، وقبـــل أن تتعـ ـــزال معروضـــا عل ال ي

تــى ذكــر قصــة (املائــدة) مــع  األلوهيــة املــدعاة لعيســى بــن مــرمي وأمــه يف مواجهــة الــذين عبــدوه ، 

ا املوضــوعية والــيت  تعرضــنا هلــا بفضــل احلواريني، واليت محلت مبغزاهــا وداللتهــا اســم الســورة ووحــد

هللا يف مقدمــة الســورة الســتخالص الــدالالت اخلاصــة مــن هــذه القصــة مبوضــوع الســورة الــرئيس .. 

وكأمنا بتوسطها هذا فيه داللة على عظم املسئولية الضخمة على الفئــة املؤمنــة املناصــرة لرســوهلا .. 

  وخطورة األمانة اليت يف أعناقها أمام هللا عز وجل. 

  واآلن إىل هذا االستجواب اهلائل الرهيب يف هذا اليــوم العظــيم املرهــوب حــول قضــية " األلوهيــة

والربوبيــة " الــيت تــدور الســورة حوهلــا ،ملــن تكــون األلوهيــة  أم للبشــر ؟ ملــن تكــون الربوبيــة  
                                                             

  .  ١/٩٩٦يف ظالل القرآن ،  )١(
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ــة  وحــده  هــواءهم ؟ ملــن تكــون العبودي ب متفرقــون يشــرعون  ال وحــده ال شــريك لــه أم ألر

  شريك له أم ملخلوق من خلقه سبحانه وتعاىل ؟ 

  ﴿  َِّ ــَي ِإَهلَــْنيِ ِمــن ُدوِن ا ــُذوِين َوُأمِّ َ ِعيَســى اْبــَن َمــْرَميَ أَأَنْــَت قـُْلــَت ِللنَّــاِس اختَِّ  َُّ [  ﴾ َوِإْذ قَــاَل ا

 ] . ١١٦املائدة : 

ــا .. أن يــدعى ا - ا الكبرية اليت ال يطيق بشر عادي أن يقــذف  أللوهيــة وهــو يعلــم أنــه عبــد .. إ

فكيف برسول مــن أوىل العــزم ؟ ذلــك النــيب املرســل ، وذلــك العبــد الصــاحل املســتقيم ، مــن أجــل 

لتسبيح والتنزيه : " قال سبحانك".    ذلك كان اجلواب الواجف الراجف اخلاشع املنيب يبدأ 

ا يكــون يل أن أقــول مــا ويسرع إىل التربؤ املطلق من أن يكون من شأنه هذا القول أصًال " مــ

ليس يل حبق " ..فلنا مجيعًا العربة من هذا املوقف الرهيب: فيا كل من حكم بغري مــا أنــزل هللا ، تــربء 

 من هذا الكفر اليوم قبل الوقوف بني يدي هللا عز وجل .. 

و كل مــن شــارك يف تشــريع القــوانني الوضــعية الــيت تغــري وتبــدل مــا أنــزل هللا ، تــربء مــن هــذا 

 شرك اليوم قبل الوقوف بني يدي هللا عز وجل .. ال

م إىل عبوديتــه  مث يعلن عيسى بن مرمي عليه الســالم عبوديتــه ويثبــت أنــه مل يقــل هلــم إال دعــو

ََّ َريبِّ َورَبَُّكــْم وَُكنــُت َعلَــْيِهْم َشــِهيدًا مَّــا ُدْمــ ﴿ ُت ِفــيِهْم فـََلمَّــا َما قـُْلُت َهلُْم ِإالَّ َما َأَمْرَتِين ِبِه َأِن اْعُبُدوا ا

َتِين ُكنَت َأْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوَأْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ    ] . ١١٧﴾ [ املائدة :  تـََوفـَّيـْ

وينتهــي إىل التفــويض املطلــق يف أمــرهم مــع تقريــر عبــوديتهم  وحــده ، وتقريــر قــوة هللا وقدرتــه علــى 

م فهم عبيد ذنه أو عذا   ه مملوكني عنده مربوبني .. املغفرة هلم 

] تلك اآليــة ١١٨[املائدة :  ﴾ ِإن تـَُعذِّبـُْهْم فَِإنـَُّهْم ِعَباُدَك َوِإن تـَْغِفْر َهلُْم َفِإنََّك أَْنَت الَعزِيُز احلَِكيمُ  ﴿

ــا ، كمــا يف حــديث أيب ذر  الرعيبة اليت ظل يقرؤها النيب  ــا ويســجد  حىت الصباح يرددها يركع 

ئلــة إن شــاء  ، حيث قال له النيب  : " إىن سألت ريب عز وجل الشفاعة ألمىت فأعطانيها ، وهي 

  .)١(هللا ملن ال يشرك  شيئًا " 

                                                             
  حليب). ٥/١٤٩. واحلديث يف مسند أمحد (١/٦٦٨خمتصر تفسري ابن كثري ،  )١(
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َُّ َهــَذا يـَــْوُم يَنَفــعُ  ﴿مث خيــتم هــذا املشــهد العجيــب بقولــه تعــاىل  الصَّــاِدِقَني ِصــْدقـُُهْم َهلـُـْم َجنَّــاٌت  قَــاَل ا

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذلِــَك الَفــْوُز الَعِظــيمُ  َُّ َعنـْ املائــدة [ ﴾ َجتِْري ِمن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبدًا رَِّضَي ا

كـــذب   ] ، قـــال ابـــن عبـــاس " يـــوم ينفـــع املوحـــدين توحيـــدهم"، إنـــه التعقيـــب املناســـب علـــى١١٩: 

الكاذبني املعتــدين يف أعظــم قضــا العقيــدة .. قضــية األلوهيــة والعبوديــة الــيت يقــوم علــى أســاس احلــق 

م ومل ينكثوها يف  فيها هذا الوجود كله وما فيه ومن فيه .. الصادقني هم الذين أوفوا بعهودهم مع ر

لعقود  لوفاء  م  ْلُعُقودِ َيـَُّها الَِّذيَن آمَ  ﴿الدنيا استجابة لنداء ر ِ   ] . ١[املائدة:  ﴾ ُنوا َأْوُفوا 

ُهم مَّــن يَنَتِظــُر َوَمــ ﴿ ُهم مَّن َقَضى َحنَْبُه َوِمــنـْ ََّ َعَلْيِه َفِمنـْ ا  بَــدَُّلوا ِمَن املُْؤِمِنَني رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا ا

ــِديًال  ْب ََّ   ﴾٢٣﴿تـَ ــْيِهْم ِإنَّ ا ــاِفِقَني ِإن َشــاَء َأْو يـَُتــوَب َعَل ــذَِّب املَُن ــاِدِقَني ِبِصــْدِقِهْم َويـَُع َُّ الصَّ لَِيْجــِزَي ا

  ]. ٢٤ -٢٣[ األحزاب :  ﴾ َكاَن َغُفورًا رَِّحيماً 

  فتخــتم الســورة الــيت تتحــدث عــن قضــية األلوهيــة وعهــدها ، ومقتضــى هــذا العهــد بتفــرد هللا عــز

[ َِِّ ُمْلُك السََّمَواِت َواَألْرِض َوَما  ِفــيِهنَّ َوُهــَو َعلَــى ُكــلِّ َشــْيٍء قَــِديرٌ  أللوهية والقدرة وجل 

  .  ] ١٢٠املائدة : 

ــا الباقــة األوىل للســور املدنيــة  ** وهكــذا انتهــت بفضــل هللا وعونــه وتوفيقــه ســورة (املائــدة) لتنتهــي 

البقــرة وآل عمــران والنســاء واملائــدة ) تلــك الباقــة الــيت وضــح األربع األول يف القــرآن الكــرمي : (

هلدايــة إليــه يف قولــه تعــاىل  ــا صــراط هللا املســتقيم الــذي دعــو هللا عــز وجــل يف ســورة الفاحتــة 

 ََراَط املُْسَتِقيم َ الصِّ  . ]٦[الفاحتة :   اْهِد

ن صراط هللا املستقيم يف كمال االستجابة ومتام االنقياد وفوريــة التنفيــذ لشــرع  لقد اتضح و

ــل وعـــدم  ــز وجـ ـــى شـــرع هللا عـ ـــل يف االســـتقامة عل ــل وأوامـــره يف ســـورة البقـــرة ، كمـــا متث هللا عـــز وجـ

ــد لــدى األمــة  ــدة التوحي ــدف لزعزعــة عقي ــاب وأعــداء الــدين والــيت  االســتجابة لشــبهات أهــل الكت

سلمة عامة والفئة املؤمنة خاصة كماء جاء يف سورة آل عمران ، كمــا متثــل صــراط هللا املســتقيم يف امل

وضــاعها  ــة  ــة هــذه اجلاهلي ــد أوًال مــن إزال ــه الب ــة الضــآلة واملزيفــة ، وأن ــان مبنــاهج اجلاهلي عــدم االفتت

يف إقامــة شــريعة هللا وتقاليدها ونظمها كما جاء ذلك يف سورة النســاء، كمــا متثــل صــراط هللا املســتقيم 
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وحــده ، واحلكــم مبــا أنــزل ســبحانه وتعــاىل دون ســواه وفــاًء مبقتضــى عهــد األلوهيــة كمــا جــاء يف ســورة 

  املائدة .. 

  بين سورتى المائدة واألنعام 

ــدة ) لتكلــف الفئــة املؤمنــة املســتحفظة علــى حكــم هللا والشــهداء علـــى   جــاءت ســورة (املائ

ــا يف إقامــة حكــم هللا يف األرض ، وحتكــيم شــرعه الكامــل والتــام الــذي  كتابــه، للوفــاء بعهــدها مــع ر

ْلُعُقودِ َ  ﴿أنزله سبحانه وتعاىل  ِ العهد وفاًء مبقتضى ألوهيــة ] وهذا ١[املائدة: ﴾يـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا 

ـــاده  ـــى عب ــل عل ــُد﴾هللا عـــز وجـ ــا يُرِيـ ــُم َمـ ََّ َحيُْكـ ــورة (املائــــدة) أن ١[ املائـــدة : ﴿ِإنَّ ا ــت سـ ] ، وبينـ

ة هلــا بــال قيــد ، فتكرميهــا  ذا العهد ، وليس اصــطفاء حمــا اصطفاء هذه الفئة املؤمنة مرهونة بوفاءها 

َّْن َخَلقَ  ﴿هلي ليس أبدي حيث ينطبق عليها القانون اإل ] لــذا وجــب ١٨[املائــدة: ﴾ َبْل أَنُتم َبَشٌر ممِّ

 ﴿عليها إقامة حكم القرآن ودون ذلك فهم ليســوا علــى شــيء كمــا حــدث مــع أهــل الكتــاب قــبلهم 

َ َأْهَل الِكتَــاِب َلْســُتْم َعلَــى َشــْيٍء َحــىتَّ تُِقيُمــوا التـَّــْورَاَة َواِإلِجنيــَل َوَمــا  أُنــِزَل ِإلَــيْ  ــن رَّبُِّكــمْ ُقْل  [  ﴾ ُكم مِّ

َُّ ِإّينِ  ﴿] ، فــإن اســتقاموا علــى مــنهج هللا وعهــده حصــلوا علــى التأييــد اإلهلــي ٦٨املائــدة :  َوَقــاَل ا

ُتُم الزََّكــاَة َوآَمنــُتم ِبُرُســِلي َوَعزَّْرُمتـُـَوُهمْ  ] ، والبــديل هــو ١٢[املائــدة :  ﴾ َمَعُكْم َلِئْن َأَقْمُتُم الصَّالَة َوآتـَيـْ

لــدفاع عــن حتكيمهــا لشــرع هللا عــز وجــل است بدال هذه الفئــة الــيت رفضــت أن تــدفع ضــريبة الكرامــة 

رُِكـــْم  ﴿وإقامتــه يف األرض  َ َُّ َلُكـــْم َوَال تـَْرتَــدُّوا َعلَــى َأْد َ قـَــْوِم اْدُخلُــوا اَألْرَض املَُقدََّســـَة الَــِيت َكتَــَب ا
َقِلُبوا َخاِسرِينَ  ا ومن أعمار أجياهلا ضريبة الذل رغماً عنهــا ] ، ف٢١﴾ [املائدة فـَتَـنـْ  ﴿تدفع من حيا

ـــْوِم الَفاِســـِقنيَ  ََْس َعلَـــى الَق ــَال  تـــى هللا عـــز وجـــل بقـــوم ٢٦[املائـــدة :  ﴾ يَِتيُهـــوَن ِيف اَألْرِض فَـ ] ، و

لصفات  اليت حيبها هللا عز وجل ويرتضيها هلم  أَيـَُّهــا َ  ﴿يستقيموا على منهجه ، وحيكموا شرعه ، 

ــبـُُّهْم َوحيُِبُّونَــُه َأِذلَّــٍة عَ  ُ بَِقــْوٍم حيُِ َّ َِْيت ا لَــى املـُـْؤِمِنَني َأِعــزٍَّة الَّــِذيَن آَمنُــوا َمــن يـَْرتَــدَّ ِمــنُكْم َعــن ِدينِــِه َفَســْوَف 

َِّ َوَال َخيَــاُفوَن َلْوَمــَة الئِــٍم َذلِــَك فَ  ــاِفرِيَن ُجيَاِهــُدوَن ِيف َســِبيِل ا َُّ َعلَــى الَك ــن َيَشـــاُء َوا َِّ يـُْؤتِيــِه َم ْضــُل ا

  ] . ٥٤[املائدة :  ﴾ َواِسٌع َعِليمٌ 

ــة  ــد وأمانـ ـــاع واســـتقامة .. وعهـ ىن .. استســـالم واتب ــنهج ر ـــًا : مـ ــر جلي وهكـــذا يتضـــح األمـ

قامته وإقــراره ، فــال حيتــاج املــؤمن بعــد ذلــك أن يتلقــى مــن منــاهج اجلاهليــة ويشــرع بقوانينهــا وحيــرتم 
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تى ليســدستو  ل ملــاذا اخلــذالن اإلهلــي حيــدث؟ والســبب : الوقــوع يف الشــرك  عــز وجــل ، أرها مث 

تى سورة (األنعام) داعية إىل توحيد هللا عــز وجــل وعــدم اإلشــراك بــه ســبحانه وتعــاىل ، فتقــوم  لذلك 

ــا  لتعريــف  عــز وجــل مــن أول آ ــ ﴿ســورة األنعــام  ــُد َِِّ الـَّـِذي َخَل ـــَمَواِت َواَألْرَض اْحلَْم َق السَّ

]، يعــدلون أي : يســوون  ١[ األنعــام :  ﴾ َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر مثَُّ الَِّذيَن َكَفــُروا بِــَرِِّْم يـَْعــِدُلونَ 

ت البينـــات الســـاطعة الدالـــة علـــى  ت لتؤكـــد أن الـــذي ال تكفيـــه اآل غـــريه يف العبـــادة. مث متضـــى اآل

ــا عيســى عليــه الســالم توحيــد هللا عــز و  ت الــيت جــاء   ﴿جــل كمــا كفــر بنــو إســرائيل بعــدما رأوا اآل

ُهْم ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبنيٌ  ]، ســيكفرون أيضــًا بتوحيــد هللا عــز ١١٠[املائدة: ﴾ فـََقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمنـْ

ــديهم  ي ً يف قرطـــاس وملســـوه  ــا ً ِيف ِقْرطَـــاٍس َولَـــْو نـَزَّلْ  ﴿وجــل حـــىت لــو نـــزل علـــيهم كت نَـــا َعَلْيــَك ِكتَـــا

َْيِديِهْم َلَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبنيٌ  ِ خــذ ســورة األنعــام ٧[ األنعام :  ﴾ فـََلَمُسوُه  ] ، و

﴾ ﴿تعرفنــا مبــن هــو هللا الواحــد األحــد  ــَمَواِت َواَألْرِض قُــل َِِّّ ]، ١٣األنعــام :[  قُــل لَِّمــن مَّــا ِيف السَّ

ــَمَواِت َواَألْرِض َوُهــَو ُيْطِعــُم َوَال يُْطَعــُم قُــْل ِإّينِ أُِمــْرُت أَ قُ ﴿ ُذ َوِليا فَاِطِر السَّ َِّ َأختَِّ َر ا ْن َأُكــوَن َأوََّل ْل َأَغيـْ

ا خط املنهج ] ، جاءت سورة األنعام ليتصل ١٤[ األنعام :  ﴾ َمْن َأْسَلَم َوَال َتُكوَننَّ ِمَن املُْشرِِكنيَ 

ِإِن احلُْكــُم  ﴿احلركي للقرآن يف توحيد هللا يف حاكميته واليت عرضــت هلــا ســورة (املائــدة) ، قــال تعــاىل 

ــُر الَفاِصــِلنيَ  ]، حيــث عرضــت ســورة ( األنعــام) منــوذج ٥٧[األنعــام : ﴾ ِإالَّ َِِّ يـَُقــصُّ احلَــقَّ َوُهــَو َخيـْ

 عز وجــل نصــيباً مــن الــزرع واألنعــام يف تشــريع مــا أنــزل لتشريك اجلاهلية يف تشريعها، حني جعلوا هللا

َقاُلوا َهَذا َِِّ ِبَزْعِمِهْم  ﴿هللا به من سلطان ، قال تعاىل  َوَجَعُلوا َِِّ ِممَّا َذرََأ ِمَن احلَْرِث َواألَنْـَعاِم َنِصيبًا فـَ

ُهــَو َيِصــُل ِإَىل ُشــرََكاِئِهْم َســاَء َمــا َوَهــَذا ِلُشــرََكائَِنا َفَمــا َكــاَن ِلُشــرََكاِئِهْم فَــَال َيِصــُل إِ  َِّ َوَمــا  َكــاَن َِِّ فـَ َىل ا

ــتعلن أن مــنهج هللا ١٣٦[ األنعــام :  ﴾ َحيُْكُمــونَ  ــة ل ] ، فــرتد ســورة األنعــام هــذه االفــرتاءات الكاذب

مــن أي وتشريعه لشؤون احلياة كلها ، وأن احلياة كلها ينبغــي أن تتوجــه  خالصــة لــه ســبحانه وتعــاىل 

َال َشرِيَك لَُه َوِبَذِلَك ُأِمْرُت  ﴾١٦٢﴿ُقْل ِإنَّ َصالِيت َوُنُسِكي َوَحمَْياَي َوَممَاِيت َِِّ َربِّ الَعاَلِمَني  ﴿شرك 

َ َأوَُّل املُْسِلِمنيَ    ] . ١٦٣ – ١٦٢﴾ [األنعام :  َوَأ

مت عــرض ســـورة املائـــدة و احلمـــد والثنـــاء اجلميـــل وصـــلى هللا علـــى ســـيد دمحم وآلـــه وســـلم 

 واحلمد  رب العاملني . 
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  سم اهللا الرحمن الرحيمب

  وما توفيقي إال باهللا  

  الباقة الثانية (المجموعة المكية)

  األنعام واألعراف) سورتي(

موعة املدنية ) من سورة البقرة إىل سورة املائدة يف سلسلة  السبع بعد حديث الباقة األوىل (ا

الطُّول عن موضوعات مشرتكة  بينها منها : أحكام وتشريعات الدين التعبدية واالجتماعية 

الكتاب واملنافقني ، كما  أهلوالدولية مع بيان احلالل واحلرام ، كما جاء احلديث فيها عن 

سلمة ذكر بفضل هللا أن اهلداف العام املشرتك واجلامع هلذه الباقة األوىل هو : إنشاء أمة م

تمع املسلم على أساس العقيدة الصافية وتصحيح الت ورات صوإقامة دولة اإلسالم وتنظيم ا

  واملبادئ هلذا البينان اجلديد "..

موعة  وحيث أن هذه الباقة ركزت على توصيف بنيان هذا الدين ، جاءت الباقة الثانية (ا

افية وتصحيح التصورات واملبادئ املكية ) بيان أساس هذا البنيان وهو " أساس العقيدة الص

أللوهية والربوبية واحلاكمية والسلطان"  هلذا البنيان اجلديد األصل فيه إفراد هللا سبحانه وتعاىل 

، ولن يعاد إقامة البنيان يف أي زمان إال  اإلسالم، وهذا هو األساس املتني لبنيان دين 

مانة قيادة البشرية إلرتكاز على هذا األساس يف نفوس وضمائر وسلوك ال فئة املؤمنة املكلفة 

تمع املزعم تنظيمه وإنشاء حياته ونظامه وتقاليده وقيمه على  مبنهج هللا مث يف نفوس وحياة ا

 شرع هللا عز وجل احلنيف ومنهجه القومي . 

ة إىل السور املكية اليت ركزت يف نزوهلا على تناول أساس العقيد القرآينلذلك عاد بنا املنهج 

 اإلسالميف عرض املصحف يف ترتيبه النهائي بعرض بنيان دين  القرآينالصافية ، ليتصل النظم 

مث عرض أساس هذا البنيان ، يف تسلسل يعرض النتائج قبل املقدمات، والسبب يف ذلك وهللا 

لفعل ، واستقرت مبادئه ، واكتملت  سبحانه وتعاىل أعلم هو أن بنيان هذا الدين أُقيم 

 ، ومتت تشريعاته، فال يُرتضى بعد ذلك من أية نقصان يف لبنات هذا البنيان. أحكامه
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أما إذا كانت بداية املصحف يف ترتيبه النهائي ، بسورة األنعام املكية مثًال لظن املسلمون أننا 

األوىل ، دون  اإلسالمالذي مر به طريق إقامة دولة  الزمينالبد أن نسري على نفس الرتتيب 

إىل طبيعة القرآن املكي وهدف املرحلة املكية ، أما لو بدء القرآن بسورة يوسف املكية االعتبار 

مثًال لظن املسلمون أن األصل هو البقاء يف االستضعاف واحملن واالبتالءات ، بينما لو القرآن 

لسور  لظن املسلمون أننا البد أن منكث يف  -ما يقرب من ست ومثانون سورة  -املكية بدء 

 مكية إىل ما شاء هللا هلا أن تكون حىت تنتهي األمة من الرتبية على هذه السور مجيعها ..  فرتة

ا علمًا وحده سبحانه ، حكمة بدء  هو بينما شاءت احلكمة اإلهلية وهللا عز وجل من حييط 

ذا التسلسل النهائي أن األصل أن شريعة  يه - يف ضوء االجتهاد البشري - القرآن 

لفعل، ودولة صار  اإلسالم والدين  أقيمت قبل وفاة الرسول  اإلسالمت هي السائدة 

ً من الزمان كانت السيادة  اكتمل ، وهو الوضع الذي ظلت فيه األمة املسلمة ثالثة عشر قر

قائمة ، فإذا ما حدث أن سقطت هذه الدولة املسلمة وصارت  اإلسالمفيه للشرع ، ودولة 

م يف مرحلة استثنائية وليست السيادة فيها لغري شرع هللا  عز وجل.. فيعلم حينها املسلمون أ

ا ال أن يتعايشوا مع أوضاعها ، أو يقتبسوا تقاليدها أو جمرد  هي األصل ، وعليهم أال يقبلوا 

م مل يعودوا إىل احلقبة املكية  إصالح قيمها ومبادئها ، كما على املسلمني أن يدركوا حينها أ

خذوا من القرآن املكي هدفه التكويين حلقائق العقيدة الصافية ليقبعوا يف ظل أحكا مها ، بل 

 من حقائق الربوبية واأللوهية وخصائص العبودية اخلالصة  عز وجل . 

األنعام واألعراف ، حيث تتناول سورة األنعام حقيقية العقيدة  سوريت يفنعود إىل القرآن املكي 

ا وتفن ا ، وتواجه اجلاهلية  د هذه اجلاهلية عقيدة وشعورًا ، وعبادة وعمًال ، بينما سورة ذا

األعراف تتناول حركة هذه العقيدة يف األرض وقصتها يف مواجهة اجلاهلية على مدار التاريخ 
)١( . 

                                                             
  .    ٣/١٧٤٥يف ظالل القرآن ،  )١(



  - ٨٠٦  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

لصورة اجلاهلية املتمثلة يف أهل الكتاب من اليهود والنصارى  يف  املدينفبعد تناول القرآن 

م واحنرافهم وغب م ، جتئ سورة األنعام لتعطي صورة اجلاهلية املتمثلة يف تصورا شهم وتشريعا

تى سورة األعراف لتعطي صورة اجلاهلية املتمثلة يف األمم  مشركي قريش واجلزيرة العربية ، مث 

، وقوم عاد ، وقوم مثود ،  السابقة على مدار التاريخ مع أنبياءهم : كقوم نوح عليه السالم 

لتبني لنا كلتا السورتني طبيعة اجلاهلية وحقيقة املعركة معها يب عليهم السالم .. وأقوام لوط وشع

 حول ( ال إله إال هللا ) مبدلوهلا احلقيقى ..

تعمل كل سورة من السورتني (األنعام واألعراف) على تنقية كل ما يدخل على العقيدة كما 

تتناول سورة األنعام  التخلص الفطرية الصحيحة من أي غبش أو فساد يف االعتقاد ، لذلك 

من غبش الشرك بكل أنواعه وصوره ، كما تتناول سورة األنعام التخلص من فساد الكرب بكل 

 مظاهره وأشكاله . 

طبيعة اجلاهلية وحقيقة عراف هي : " وتكون الوحدة املوضوعية للسورتني األنعام واأل

  ". املعركة معها 

 ن لفتة وإشارة فى المنهج الحركى للقرآ  

الشرك يتحقق للعبد إخالص التوجه  عز وجل وإفراده سبحانه وتعاىل  قو لتخلص من مع

لعبادة ، وأنه وحده هو اإلله املعبود ال شريك له وهو معىن ( توحيد األلوهية) ، واملتمثل يف 

لتخلص من معوق الكرب يتحقق للعبد ك نعبد) ، كما أنه   قوله تعاىل يف سورة الفاحتة ( إ

خللق وامللك والتدبري وهو معىن(  إخالص االستعانة  عز وجل وإفراده سبحانه وتعاىل 

ك نستعني)..  توحيد الربوبية)..واملتمثل يف قوله تعاىل يف سورة الفاحتة (وإ

سور الباقة األوىل : (البقرة ، آل عمران ، النساء واملائدة) ألساس بنيان دين  عرضت -

 والتلقي،  متام االنقياد لشرع هللا عز وجل ، واتباع هدى الرسول املتمثل يف  اإلسالم

ينمن املنهج  دون سواه ، والتحاكم إىل شرع هللا، وحتكيم ما أنزل هللا يف كل شؤون  الر

 احلياة.. 



 
  - ٨٠٧  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

موعة املدنية هذه ببيانه وتوصيفه.  هذا البنيان هو صراط هللا املستقيم اليت قامت سور ا

دعاء الطلب الوحيد الوارد من (البقرة إىل املائدة) بسورة الفاحتة يف  رالسو  اتصلت هذهوبذلك 

هد الصراط املستقيم) ، فجاءت هذه السور بتعريف صراط هللا املستقيم وتقدمي دليل فيها (ا

لعبودية  االهتداء إليه ، مث جاءت سورة األنعام ببيان حقيقة األلوهية وإفراد هللا عز وجل 

ك نعبد) .  لتتصل بسورة  الفاحتة يف قوله تعاىل (إ

لذلك أفردت سورة األنعام مساحة كبرية للتعريف  عز وجل اخلالق املالك املدبر الرازق القاهر 

ومعبوده احلق ، كلما أفرده سبحانه وتعاىل  إهلهفوق عباده ، فكلما تعرف العبد على صفات 

تغيث إال به ، وال يتوكل إال عليه ، وال خيلص إال لعبادة وحده ، فال يلتجئ إال إليه ، وال يس

 له، وال يبتغي إال مرضاته .. 

لتعريف  عز وجل يف قوله تعاىل ( احلمد  رب العاملني  وحيث أن - سورة الفاحتة بدأت 

مالك يوم الدين) وذلك قبل أن تدعو السورة إلفراده سبحانه وتعاىل الرمحن الرحيم 

ك نعال شريك له (لعبادة له وحده    د) .. بإ

فراده  لرتتبط سورة األنعام جاءت لعبودية بسورة الفاحتة يف التعريف  عز وجل املستحق 

َوَجَعَل  َواَألْرضَ  اْحلَْمُد َِِّ الَِّذي َخَلَق السََّمَواتِ ﴿ وحده، حيث بدأت سورة األنعام بقوله تعاىل

]لتتناسب مع بداية الفاحتة (احلمد  ١﴾ [األنعام :ِذيَن َكَفُروا ِبَرِِّْم يـَْعِدُلونَ َوالنُّوَر مثَُّ الَّ  الظُُّلَماتِ 

 رب العاملني).. 

تناسب ]، لت١٢﴾[ األنعام : ﴿ َكَتَب َعَلى نـَْفِسِه الرَّْمحَةَ مث جاء يف سورة األنعام قوله تعاىل 

  ).. ىف قوله تعاىل (الرمحن الرحيم مع الفاحتة

]،  ]٧٣[األنعام:  ﴾ َوَلُه املُْلُك يـَْوَم يُنَفُخ ِيف الصُّورِ رة األنعام قوله تعاىل ﴿ مث جاء يف سو 

 . ليتناسب مع قوله تعاىل يف سورة الفاحتة (مالك يوم الدين)

وهذا التعريف  عز وجل : (هللا ، الرب، الرمحن ، امللك) عليه مدار األمساء احلسىن  

لعبادة يف سورة األنعام يف قوله تعاىل كلها ، جيئ بعده إفراد هللا عز  َصالِيت  ِإنَّ  ُقلْ ﴿  وجل 



  - ٨٠٨  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

] ١٦٣ـ  ١٦٢﴾ [ األنعام :  َلهُ  َشرِيكَ   الَ ) ١٦٢( الَعاَلِمنيَ  َربِّ  َِِّ  َوَممَاِيت  َوَحمَْيايَ  َوُنُسِكي

ك نعبد ) ..   ليتناسب مع قوله تعاىل يف سورة الفاحتة (إ

ترابط املنهج احلركي يف القرآن يف سورة األنعام بسورة الفاحتة يف قوله  وهكذا جند بعون هللا وتوفيقه

ك نعبد) .. مث ترابطت سورة  تعاىل (احلمد  رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين إ

ك نستعني) ، كما ترابطت كًال من سورة البقرة إىل  األعراف بسورة الفاحتة يف قوله تعاىل (وإ

َ ﴿ بسورة الفاحتة يف قوله تعاىل  سورة املائدة َراطَ  اْهِد  َأنـَْعْمتَ  الَِّذينَ  ِصَراطَ ) ٦( املُْسَتِقيمَ  الصِّ

 ﴾ ، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم..  الضَّالِّنيَ  َوالَ  َعَلْيِهمْ  املَْغُضوبِ  َغْريِ  َعَلْيِهمْ 

ل أن يكشف جز و وسيظل التناسب والرتابط بني هذه السور أعمق من هذه املعاين ، ونسأل ع

 لنا من أسرارها بفضله وكرمه يف رحلتنا مع كتابه الكرمي. 



 
  - ٨٠٩  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  وما توفيقي إال باهللا

  مقدمة سورة األنعام 

  ورد في نزول سورة األنعام 

قال ابن عباس : أنزلت سورة األنعام مبكة ، وروى الطرباىن عن ابن عباس ،قال : " نزلت سورة 

لتسبيح" (األنعام مب   ). ١كة ليًال مجلة ، حوهلا سبعون ألف ملك جيأرون حوهلا 

: " نزلت سورة  أنه قال : قال رسول هللا  وروى أبو بكر بن مردوية عن انس بن مالك 

لتسبيح واألرض ترتج " ،  األنعام معها موكب من املالئكة ، سد ما بني اخلافقني ، هلم زجل 

  ).٢حان هللا العظيم ، سبحان هللا العظيم"(يقول : " سب ورسوله هللا 

  جو نزول السورة ومالبساتها  

حسب الرتتيب الراجح لسور القرآن جييء ترتيب سورة األنعام نزوًال بعد سورة احلجر، واليت نزلت 

سور هود، ويونس، وبعد اإلسراء بعد عام  بعدبدورها بعد سورة يوسف ، وسورة يوسف نزلت 

ريخ نزوهلا.. احلزن بعد السنة الع   اشرة من البعثة، ولكننا ال منلك حتديد 

ا مكية كلها إال آيتني منها نزلتا  ت أخرى حول أ ت حول نزوهلا مجلة واحدة وروا ويف عدة روا

ا نزلت كلها مجلة واحدة .    ملدينة، ولكن الراجح وهللا أعلم أ

ا  حيــد ودالئلــه الســاطعة، والتوســع يف د ســعة مــا تناولتــه مــن أمــور التو جنــ،ومبراجعة موضــوعا

لــدعوة واجلــدل مــع املشــركني، وطــول اإلعــراض مــنهم وتكــذيبهم  عرضــها علــى النحــو ، الــذي يشــي 

، أصــبح يقتضــى التوســع يف عــرض القضــا العقيديــة علــى هــذا النحــو ، كمــا يقتضــى  لرســول هللا 

  . )٣(عن طول الصد واإلعراض والتكذيب  تسلية رسول هللا 

                                                             
  . )٣/٢إسناده عند الطرباىن إسناد صحيح ، وأورده السيوطي يف الدر املنثور ( )١(
  ). ٣/٢) ، والسيوطي(٧/٢٠إسناد ابن مردوديه فيه رجالن مل يعرف الشيخ أمحد شاكر ترمجتها ، وذكره اهليثمي يف الزوائد ( )٢(
  ٢/١٠٢٠يف ظالل القرآن ، سيد قطب ،  )٣(



  - ٨١٠  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

رة األنعام املكية النزول تتصدى لقضية رئيسية وهــي قضــية " حقيقــة ال إلــه إال هللا" ، إن سو  -

فإذا كانت السور املدنية قبلها جاءت لتعرض " نظام : ال إله إال هللا" يف األرض شــكله وهيكــل 

 ه ، وطريق إقامته ، طبيعة معركته مع أعدائه.. ئبنا

ال إلـــه إال هللا " يف األعمـــاق .. يف النفـــوس بينمـــا ســـورة األنعـــام جـــاءت لتغـــرس " حقيقـــة : 

والضــمائر.. يف الشــعائر التعبديــة .. ، يف كافــة مظــاهر احليــاة.. جــاءت هــذه الســورة يف ترتيبهــا كمــا 

ذكر سلفاً ، لتقر أنه البد أن تتمكن حقيقة" ال إله إال هللا" بشموهلا يف وجدان وحياة الفئــة املؤمنــة، 

ــدين الــذي قبــل تتمثــل " ال إلــه إال هللا  " كتنظيمــات وقــوانني وتشــريعات ، وهــذه هــي طبيعــة هــذا ال

 يعرضها ويؤكد عليها املنهج القرآين. 

ــدين : " إنــه ديــن يقــوم علــى قاعــدة  يقــول الشــيخ ســيد قطــب رمحــه هللا عــن طبيعــة هــذا ال

اهلواء ، ولكــن األلوهية الواحدة" ال إله إال هللا" ، فهو كالشجرة الضخمة الباسقة الوارفة الضاربة يف 

﴿ البد هلا أن تضرب جبذورها يف الرتبة على أعماق بعيــدة ، تناســب ضــخامتها وامتــدادها يف اهلــواء، 

بِــتٌ  َ ــَماءِ  َأْصــُلَها  ْرُعَهــا ِيف السَّ ]، جانــب آخــر مــن طبيعــة هــذا الــدين يتجلــى يف ٢٤﴾ [إبــراهيم : َوفـَ

وض إنــه مــنهج يتعامــل مــع الواقــع.. لــذلك املــنهج القــرآين القــومي هــو أنــه لــيس نظريــة تتعامــل مــع الفــر 

تمـــع املســلم الـــذي ــد أوًال أن يقـــوم ا حلاكميـــة ألحــد مـــن دون هللا، ويـــرفض شـــرعية أي  ال الب يقـــر 

 وضع ال يقوم على هذه القاعدة .. 

تمع فعًال، تكون له حياة واقعية، حتتاج إىل تنظيم وإىل تشــريع .. وعندئــذ  وحني يقوم هذا ا

الــدين يف تقريــر الــنظم ، ويف ســن الشــرائع .. وعندئــذ فقــط يبــدأ هــذا الــدين يف تقريــر  فقــط يبــدأ هــذا

لغريهــا مــن  - ابتــداءً  –النظم ، ويف سن الشرائع.. لقوم مستسلمني أصًال للنظم والشــرائع، رافضــني 

 النظم والشرائع . 

مل ينــزل واملســلمون يف مكــة مل يكــن هلــم ســلطان علــى أنفســهم وال علــى جمــتمعهم .. ومــن مث 

هللا يف هذه الفرتة تنظيمات وشرائع وإمنا نــزل هلــم عقيــدة، حــىت اســتقرت يف أعمــاقهم .. وملــا صــارت 

 هلم دولة يف املدينة ذات سلطان تنزلت عليهم الشرائع ، وتقرر هلم النظام. 



 
  - ٨١١  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

والــذين يريــدون مــن اإلســالم اليــوم أن يصــوغ قولــب نظــام ، وأن يصــوغ تشــريعات حيــاة .. 

 لى وجه األرض جمتمع قد قرر فعًال حتكيم شريعة هللا وحدها ، ورفض كل شريعة ســواهابينما ليس ع

إن الذين يريدون ذلك ال يدركون طبيعة هذا الدين، وال   ،مع متلكه للسلطة الىت تفرض هذا وتنفذه 

 كيف يعمل يف احلياة كما يريد له هللا . 

رخيــه ليشــابه أ م يريدون أن يغري طبيعته ومنهجــه و ج بشــرية وحيــاولون نظمــة بشــرية، ومنــاهإ

وخطواته ليليب رغبات وقتية يف نفوسهم إمنا تنشئها اهلزميــة الداخليــة يف أرواحهــم  أن يستعجلوا طريقه

 جتاه أنظمة بشرية صغرية.. 

ا  وهللا عز وجل يريد هلذا الدين أن يكون كما أراده .. عقيــدة متــأل القلــب ، وتفــرض ســلطا

ــدة م ، وال يتلقــوا الشــرائع إال مــن هللا ، وبعــد أن علــى الضــمري. عقي ــاس إال  قتضــاها أال خيضــع الن

ــدأ التشــريعات ملواجهــة  م ، ويصــبح هلــم الســلطان يف جمــتمعهم ، تب ــاس الــذين هــذه عقيــد يوجــد الن

م االجتماعية كذلك" م الواقعية، وتنظيم حيا  . )١(حاجا

دين يف حياة الناس، وهي وظيفة ورسالة هــذا إذن املنهج القرآين يرسم لنا طريق إقامة هذا ال -

ْهلـُـَدى َرُســوَلهُ  َأْرَســلَ  الَّــِذي ُهــوَ املنهج القرآين احلقيقيــة  ﴿   ُكلِّــهِ  الــدِّينِ  َعلَــى ِلُيْظِهــَرهُ  احلَــقِّ  َوِديــنِ  ِ

 ] .٩[ الصف : ﴾  املُْشرُِكونَ  َكرِهَ  َوَلوْ 

ومــنهج حيــاة البــد أن يعتنقهــا النــاس  إذن حقيقــة " ال إلــه إال هللا " كعقيــدة وعبــادة وشــرعة  -

مبـــدلوهلا احلقيقـــي، حـــىت لـــو كـــانوا يـــدعون أنفســـهم مســـلمني، ولكـــن هـــذا املفهـــوم احنســـر خـــالل 

للســان، والبــد أن  األجيال املتعاقبة حىت صــارت يف حــس كثــري مــن املتــأخرين جمــرد كلمــة تنطــق 

م ، مث حتقــق رســالتها الــيت أخرجهــا تعود إليها مدلوهلا احلقيقي ، كي تعود األمة إىل حقيقــة اإلســال

 هللا من أجلها، واليت وضحتها السور السابقة لسورة األنعام :ـ 

 ]. ١٤٣﴾ [البقرة: النَّاسِ  َعَلى ُشَهَداءَ  لَِّتُكونُوا َوَسطاً  ُأمَّةً  َجَعْلَناُكمْ  وََكَذِلكَ قال تعاىل ﴿  -

                                                             
  بتصرف يسري .  ١٠١١:  ٢/١٠٠٩يف ظالل القرآن ،  )١(



  - ٨١٢  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّــاسِ قال تعاىل ﴿   - ْلَمْعــُروفِ  ُكنُتْم َخيـْ ِ َهــْوَن َعــِن املُنَكــرِ  َُْمــُروَن  َوتـُْؤِمنُــوَن  َوتـَنـْ

 َِّ  ]. ١١٠﴾ [ آل عمران :  ِ

َُّ  َوَعــدَ د هللا عــز وجــل والــذي جــاء يف ســورة النــور ﴿ فيتحقق هلذه األمة حينهــا وعــ  الَّــِذينَ  ا

ــَننَّ َهلـُـْم ِديــنَـُهُم الَّــِذي اْرَتَضــٰى َهلـُـمْ  اَألْرضِ  ِيف  لََيْسَتْخِلَفنـَُّهمْ  الصَّاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا ِمنُكمْ  آَمُنوا ﴾ [ ..َوَلُيَمكِّ

 ]. ٥٥النور:

 ولكن ما هي نقطة البداية لتحقيق رسالة هذه األمة ؟ 

فئــة مؤمنــة  وديقول األستاذ دمحم قطب رمحه هللا : " إن احلكم اإلسالمي لــن يقــوم مبجــرد وجــ

حلجم املعقول، وليس معىن هــذا كمــا  تنادي بتحكيم شريعة هللا .. البد أن توجد " قاعدة مسلمة " 

يتخيــل بعــض النــاس ، أننــا البــد أن ننتظــر حــىت تتحــول األمــة كلهــا إىل مــؤمنني جماهــدين، فلــم يكــن 

هكذا ، فقد كان فيه املنــافقون وضــعاف اإلميــان واملبطئــون واملثــاقلون .. ولكــن "  جمتمع الرسول 

ــ ه مــن القــوة والرســوخ والــتمكن حبيــث محلــت أولئــك كلهــم، ومضــت يف القاعــدة املســلمة كانــت في

 طريقها حتقق أهدافها كما قدر هللا هلا.. 

حلجـــم املطلـــوب ، هـــي تلـــك  اجلهالـــة املطبقـــة والعقبـــة األوىل يف ســـبيل بنـــاء هـــذه القاعـــدة 

 .  حبقيقة ال إله إال هللا

ون مسلمًا إال إذا حكــم مبــا أنــزل البد أن تتصور هذه القاعدة وتدرك جيدًا أن املسلم ال يك

ه رســـول هللا  )١(هللا ، وحتـــاكم إىل شـــريعة هللا " لقـــرآن املكـــي  ، وهـــذا مـــا فهمـــه اجليـــل الـــذي ر

ذن هللا يف عرض سورة األنعام.    واملدين على السواء كما سيجئ بعد قليل 

  مراتب العمل في مسار إقامة هذا الدين  

وتوفيقه أن مراتب العمل اليت متثــل األهــداف الكليــة إلقامــة هــذا الــدين مما سبق يتضح لنا بفضل هللا 

  يف واقع احلياة هي ثالث مراتب كالتايل :ـ 

                                                             
   . ٤٠٤:  ٤٠٣واقعنا املعاصر ، دمحم قطب ، ص  )١(



 
  - ٨١٣  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ـــة األوىل - ـــد، ومفهـــوم " ال إلـــه إال هللا "  املرتب ــة تنشـــأ علـــى حقيقـــة التوحي ــة مؤمنـ : وجـــود فئـ

ــا، وتســمى هــذه امل ا وضمائرها وحيا " مرتبــة التكــوينرتبــة " مبدلوهلا احلقيقي .. تستقر يف وجدا

 . 

تمــع لإلقــرار حبقيقــة" ال إلــه إال هللا" وذلــك بــرفض  املرتبة الثانية - : دعوة قاعدة واسعة مــن ا

 ".  مرتبة الدعوةالتحاكم ألحد من دون هللا ، واالستسالم لشرع هللا ، وتسمى هذه املرتبة " 

م شــرعه وإقــرار تنظيماتــه وتشــريعاته طريق إقامة سلطان هللا يف األرض، لتحكــي املرتبة الثالثة: -

 " . مرتبة اجلهاد، وتسمى هذه املرتبة" 

  وهذه املرتبة األخــرية تشــمل اكتمــال نضــج مــدلول" ال إلــه إال هللا" احلقيقــي والــذي غــرس يف

ين الــذي يرتضــيه هللا عــز وجــل وذلــك  مرحلة التكوين ، حبيث ترتقي الفئة املؤمنة للمستوى الــر

 ملناسبات حتت عنوان " البناء يف خضم املعركة... " يف خضم احلوادث وا

  ــا دون ســتعجال مثر ولكــن املرتبــة األوىل " مرتبــة التكــوين" البــد فيهــا مــن عــدم التعجــل، 

غــرس حقيقــة التوحيــد ومــدلول " ال إلــه إال هللا" احلقيقــي ـ كمــا ســيأيت تفصــيله يف عــرض ســورة 

ذن هللا ..   األنعام 

وممارسة تظهر فيها نفوس مزكاة مطهرة من أفراد هذه الطليعة  وذلك بعلم راسخ وسلوك

 املؤمنة ، واليت متثل النواة الصلبة . 

تمـــع إىل  - ــوة ا وأمـــا املرتبـــة الثانيـــة " مرتبـــة الـــدعوة فتتطلـــب الوضـــوح وعـــدم التميـــع يف دعـ

قة التوحيد مبفاصلة وحسم مع الرفق والشفقة، مفاصلة وحسم يف حمتوى الــدعوة، ويف رفــق وشــف

ستخدام كل األدوات والوسائل الدعوية املتاحة واملتطورة.   يف طريقة العرض.. و

ذن هللا يف عرض سورة األنعام ، كيف دعا النيب  إىل التوحيد بوضوح وحسم ال  وسيأيت 

 يقبل أي غبش أو خمالطة أي شرك. 

 ت واآلن نعــود بعــون هللا وتوفيقــه إىل اســم الســورة ورمزيتهــا وداللتهــا مــن خــ الل مقطــع اآل

 الذي ورد فيها. 



  - ٨١٤  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن
 قضية (األنعام ) ورمزيتها وداللتها

  َعــاِم َنِصــيباً فـََقــاُلوا َهــَذا َِِّ بِــَزْعِمِهمْ  ﴿ َوَجَعُلــوا َِِّ ِممَّــا َذرََأ ِمــَن احلَــْرثِ قــال تعــاىل َوَهــَذا  َواألَنـْ

ُهــَو َيِصــُل ِإَىل ُشــرََكاِئِهْم َســاَء َمــا   َوَمــا َِّ ِلُشــرََكائَِنا َفَمــا َكــاَن ِلُشــرََكاِئِهْم فَــَال َيِصــُل ِإَىل ا َكــاَن َِِّ فـَ

 ]. ١٣٦﴾ [ األنعام :  َحيُْكُمونَ 

ت هذا املقطع الذي يتناول قضية " األنعــام" ورمزيتهــا وداللتهــا ، مــن اآليــة الســابقة  - تى آ

تَـَفــرََّق ِبُكــْم َعــن َســِبيِلِه  َوالَ  ﴿ َوَأنَّ َهَذا ِصــَراِطي ُمْســَتِقيماً فَــاتَِّبُعوهُ حىت قوله تعاىل  ــُبَل فـَ تَِّبُعــوا السُّ تـَ

تـَُّقونَ  َذِلُكمْ   ] . ١٥٣﴾ [ األنعام :  َوصَّاُكم ِبِه لََعلَُّكْم تـَ

ت قضية" حاكمية هللا عز وجــل" مــن خــالل عرضــها لتشــريع مــن تشــ - ريعات تتناول هذه اآل

ـــي  ــــأن جزئــ ــــة يف شـ ــام واألو اجلاهليـ ــ ــار واألنعـ ـــص " الثمــــ ــادية خيــ ــــية اقتصــــ ــــأن قضـ الد" أي يف شـ

ها تقضــية " التشــريع واحلاكميــة" ال ختــتص جباهليــة واحــدة ، بــل مارســ أن واجتماعية، مما يــربز لنــا

ــة  جاهليــة أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى كمــا جــاء يف الســور املدنيــة األوىل ، وتعــرض اآلي

ــة، وهــي يف  ــة علــى مــر ممارســة جاهليــة املشــركني يف قــريش واجلزيــرة العربي احلقيقــة قضــية اجلاهلي

ــوا ــق أهــ ــرمي وفــ ــر يف التحليــــل والتحــ هم ئعصــــورها، هــــم يريــــدون الســــيادة للبشــــر، وأحقيــــة البشــ

م..  ــامهم بســن الدســاتري والقــوانني الــيت تتكيــف مــع أوضــاعهم وشــهوا ومصــاحلهم ، ومــن مث قي

ــاس ديـــنهم  ــى النـ ــوا علـ ــن ليلبسـ ــياطني اإلنـــس واجلـ ومـــن مث ومـــن الواضـــح أن هـــذا هـــو دأب شـ

 م يف الشرك  عز وجل. عووقي

  والســؤال : ملــاذا حيفــل املــنهج القــرآين . املكــي واملــدين . علــى الســواء بقضــية " حاكميــة هللا

 عز وجل" ؟ 

حيــة  - ــا مــن  ــذه القضــية ، أل جييــب الشــيخ ســيد قطــب رمحــه هللا فيقــول : " حيفــل القــرآن 

ــدة " يف  ــص قضــــية " العقيــ ــص  اإلســــالماملبــــدأ تلخــ قضــــية " الــــدين" . فالعقيــــدة يف ، كمــــا تلخــ

ــذه الشــهادة  ه لبــمــن ق لــع املســلمخياإلسالم تقوم على أســاس شــهادة : " أن ال إلــه إال هللا" . و

ــة كــل أحــد مــن العبـــاد وجيعــل األلوهيــة  . ومــن مث خيلــع احلاكميـــة عــن كــل أحــد وجيعـــل  ألوهي



 
  - ٨١٥  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

.. والتشــريع للصــغرية هــو مزاولــة  حلــق احلاكميــة كالتشــريع للكبــرية . فهــو مــن مث احلاكمية كلها 

ه املســـلم إال  ـــة،  ـــدين يف مزاولـــة حلـــق األلوهي ــم  اإلســـالم.. وال ــاد يف واقعهـ ـــة العبـ ــو دينون هـ

م ـ أللوهيــة واحــدة هــي ألوهيــة هللا، ونفــض كــل دينونــة يف هــذا  م وعقيــد العملي ـ كما هو عبــاد

والتشريع هو مزاولة لأللوهية، واخلضوع للتشريع هو الدينونــة الواقع لغري هللا من العباد املتأهلني! 

 هلذه األلوهية.. 

من هنا ذلك االحتفال كله يف القرآن كله ـ املكي واملدين على السواء بتقرير هذه األصول 

 )١(االعتقادية، واالتكاء عليها على هذا النحو الذي نرى صورة منه يف سياق هذه السورة املكية"

ت هذا املقطع من .. صورة تر  سم السورة : (األنعام ) ، والقضية اليت وردت حوهلا آ تبط 

 السورة . 

ــا  - إذن قضية حاكمية هللا " هي قضية عقيديــة ، بــل مــن األصــول االعتقاديــة يف ديــن هللا، أل

 متثــل مفهــوم "الــدين" ، وتعــرب عــن مــدلول " شــهادة التوحيــد" ، ومــن َمثَّ فالتحــاكم إىل غــري هللا يف

 اجلزئية الصغرية كالتحاكم إىل غريه يف القضية الكبرية . 

لو نظر بتأمل يف بعض التشريعات الــيت وردت يف القــرآن ، وكيــف عرضــها الســياق القــرآين  -

 ، هلدا هللا عز وجل بفضله للتثبت من هذه احلقائق.. 

لتشــريع جزئــي يف فعلى ســبيل املثــال : انظــر ألطــول آيــة يف كتــاب هللا كلــه ، تتنــاول تفصــيًال 

مسألة كتابة الــدين واإلشــهاد عليــه، مث انظــر كيــف ختمــت الســور املدنيــة األوىل بتشــريعات جزئيــة يف 

املعامالت أو األحوال الشخصــية ، مثــل ختــام ســورة(البقرة) بتشــريع الــرهن يف حالــة الســفر ، وختــام 

ام ســـورة (املائـــدة) بتشـــريع سورة(النســـاء) بتشـــريع الكاللـــة يف حالـــة املـــرياث لإلخـــوة األشـــقاء ، وختـــ

اإلشـــهاد علـــى الوصـــية للمســـافر مث تفصـــل فيهـــا بدقـــة إذا ســـافر ومل جيـــد شـــاهدين مســـلمني ،فيـــأيت 

ما مــن قبــل  ما ؟ ،ومــاذا يفعــل إذا تبــني كــذ بشــاهدين مــن أهــل الكتــاب، وكيــف يقــوم بتوثيــق شــهاد

 ورثة املتوىف؟ . 
                                                             

  . ٣/١٢١١يف ظالل القرآن ، سيد قطب ،  )١(



  - ٨١٦  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

ديــد هللا عــز وجــل بنفســه الكرميــة األنصــبة انظــر إىل التفصــيل الــدقيق يف مســألة املواريــث وحت -

ت بعــدها الوعيــد الشــديد ملــن خيــالف  مبقادير حمــددة كــالربع والُســُدس والــُثُمن ، مث تســتدعي اآل

ين ََّ  ﴿هذا التشريع الر راً َخالِــدًا ِفيَهــا َوَرُســوَلهُ  َوَمن يـَْعِص ا َ َولَــُه َعــَذاٌب  َويـَتَـَعــدَّ ُحــُدوَدُه يُْدِخْلــُه 

 ]. ١٤﴾ [ النساء :  نيٌ مُّهِ 

ولكن قــد يقــول القائــل هــذه الســور مدنيــة ! نقــول لــه وكيــف لــك بســورة األنعــام املكيــة الــيت  -

ــار  ـــادير الثمـ ـــوزيعهم ملق ـــة ت ــألة تفصـــيلية جلزئي ــة يف مسـ ــريع اجلاهليـ يت اســـم الســـورة مـــرتبط بتشـ

 ن هللا.. والزروع، وتوزيعهم للماشية ومزاولتهم يف ذلك حق التحليل والتحرمي من دو 

ذا السياق  - ــا  القرآينإن طرح هذه القضية" حاكمية هللا"  ا قضية " ديــن هللا" ، وأ يربهن إ

م وممارســتهم ، وهللا  قضية " عقيدة" جيب أن ترسخ يف نفوس وضمائر املسلمني مث يف واقع حيا

 سبحانه وتعاىل أعلم. 

ـــا حت - ت ، جنـــد أ تمـــع العـــريب يف نعـــود حبـــول هللا وتوفيقـــه إىل ســـياق اآل كـــي عـــن تقاليـــد ا

 اجلاهلية األوىل يف شأن الثمار واألنعام واألوالد كالتايل: 

تقسيمهم ما رزقهم هللا عز وجل مــن رزق، وأنشــأ هلــم مــن زروع وأنعــام ، إىل قســمني : قســم  )١

ــ ا مــع هللا وهــم أو م ( جيعلونه  وقسم جيعلونه لشركائهم، وهم اآلهلة املدعاة اليت يشركو

ن مــن الكهنــة) ، مث هــم يزعمــون  والطبيعي أن هذا اجلــزء األخــري ينتهــي إىل ســدنة هــذه األو

  أن هذا التقسيم مما شرعه هللا عز وجل!. 

  َعــاِم َنِصــيباً فـََقــاُلوا َهــَذا َِِّ بِــَزْعِمِهمْ  ﴿ َوَجَعُلــوا َِِّ ِممَّــا َذرََأ ِمــَن احلَــْرثِ قــال تعــايل َوَهــَذا  َواألَنـْ

 ] . ١٣٦﴾ [ األنعام :  رََكائَِناِلشُ 

م بعد ذلك ، جيورون على النصيب الذي قسموه  فيأخذون جانباً منه ويضمونه إىل ما  )٢ أ

 مثل ذلك فيما قسموه للشركاء! نقسموه لشركائهم ، وال يفعلو 



 
  - ٨١٧  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  ﴿ ــ َوَجَعُلــوا َِِّ ِممَّــا َذرََأ ِمــَن احلَــْرثِ قــال تعــاىل َعــاِم َنِصــيباً فـََق َوَهــَذا  اُلوا َهــَذا َِِّ بِــَزْعِمِهمْ َواألَنـْ

ُهــَو َيِصــُل ِإَىلٰ ُشــرََكاِئِهْم ۗ َســاَء َمــا  ِلُشــرََكائَِنا َفَمــا َكــاَن ِلُشــرََكاِئِهمْ  َِّ ۖ َوَمــا َكــاَن َِِّ فـَ فَــَال َيِصــُل ِإَىل ا

 ]. ١٣٦﴾ [ األنعام :  َحيُْكُمونَ 

 أو كانــت هلــم مثــرة ، جعلــوا  منــه قال ابن عباس : " إن أعداء هللا كانوا إذا ا ، ً حرتثوا حر

ن حفظــوه وأخصُّــ وللوثن جزءً  جزءً  وه، ، فما كان مــن حــرث أو مثــرة أو شــيء مــن نصــيب األو

وإن ســـقط منـــه شـــيء فيمـــا مســـوه للصـــمد، ردوه إىل مـــا جعلـــوه للـــوثن ، وإن ســـقط شـــيء مـــن 

لذي جعلوه لل وثن، قالوا : هذا فقــري! ومل يــردوه إىل احلرث والثمرة اليت جعلوها  ، فاختلط 

) "  ). ١ما جعلوه 

ــم يقتلــون أوالدهــم بتــزيني مــن الشــركاء ـ وهــم يف هــذه احلالــة الكهــان.. ممــن يصــنعون هلــم  )٣ أ

تقاليـــدهم ويضـــعون هلـــم قـــيمهم ومبـــادئهم، وكـــان هـــذا القتـــل يف حالـــة البنـــات خمافـــة الفقـــر 

 وهم به . والعار، وهم بذلك أطاعوا الكهان فيما أمر 

  ﴿ ــَن املُْشــرِِكَني قـَْتــَل َأْوالِدِهــْم ُشــرََكاُؤُهْم لِيُـــْرُدَوُهمْ قــال تعــاىل َوِليَـْلِبُســوا  وََكــَذِلَك زَيَّــَن ِلَكِثــٍري مِّ

َُّ َما فـََعُلوُه َفَذْرُهمْ  َعَلْيِهْم ِدينَـُهمْ   ]. ١٣٧﴾ [األنعام :  يـَْفتَـُرونَ   َوَما َوَلْو َشاَء ا

م كانوا حيجز  )٤ ــا ال تُ أ ذن خــاص مــن ون بعــض األنعــام وبعــض الــزروع، فيزعمــون أ طعــم إال 

هللا.. هكذا يزعمــون ! كمــا كــانوا مينعــون ركــوب ظهــور بعــض األنعــام ، كمــا مينعــون أن يــذكر 

ن هذا كله قد أمر هللا به.   اسم هللا على بعضها عند الذبح أو عند الركوب.. مع الزعم 

  ﴿ َوَأنـَْعــاٌم ُحّرَِمــْت  َوَحْرٌث ِحْجٌر الَّ َيْطَعُمَها ِإالَّ َمن نََّشاُء ِبَزْعِمِهمْ  ِه أَنـَْعامٌ َوَقاُلوا َهذِ قال تعاىل

َها اْفِرتَاًء َعَلْيِه َسَيْجزِيِهم ِمبَــا َكــانُوا يـَْفتَـــُرونَ   الَ   َوأَنـَْعامٌ  ُظُهورَُها َِّ َعَليـْ ﴾ [ األنعــام  َيْذُكُروَن اْسَم ا

 :١٣٨ . [ 

                                                             
  .١/٧٢٦خمتصر تفسري ابن كثري ،  )١(



  - ٨١٨  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

م كانو  )٥ ثهــم، أمــا أ ا يسمون ما يف بطون بعض األنعام من احلمل لذكورهم ، وحيرمونه علــى إ

ث مــع نســبة هــذه الشــريعة املضــحكة  إذا أنــزل احلمــل ميتــاً فعندئــذ يشــرتك فيــه الــذكور واإل

 إىل هللا. 

 ﴿ قال تعاىل  َ َعــاِم َخاِلَصــٌة لِّــذُُكوِر َوِإن َيُكــن  ٌم َعلَــى َأْزَواِجنَــاَوُحمَــرَّ  َوقَاُلوا َما ِيف ُبطُــوِن َهــِذِه األَنـْ

َتًة فـَُهْم ِفيِه ُشرََكاُء َسَيْجزِيِهمْ   ]. ١٣٩﴾ [ األنعام : َوْصَفُهْم ِإنَُّه َحِكيٌم َعِليمٌ  مَّيـْ

تمع العريب يف  هذه هي جمموعة التصورات واملزاعم والتقاليد اليت كانت تصبغ وجه ا

األنعام، يف املقطع الوحيد الذي تكرر فيه ذكر اسم  اجلاهلية األوىل ، واليت جاءت هنا يف سورة

(األنعام ) يف سياق هذه التصورات اجلاهلية ، يف قضية: الزروع واألنعام واألوالد .. أي يف شأن 

م حرموا ما أحلوه هللا عز وجل وفق ألهوا هم ، مث زعموا نسبة هذه ئاملال واالجتماع، وكيف أ

 عز وجل هذا التحرمي "شرك " ، وهذا الزعم : " افرتاًء على التشريعات  عز وجل ، فسمى هللا

  هللا ". 

  دستور الجاهلية الوضعي 

طلة  - هذه هي اجلاهلية يف كل عصورها تؤلف تشريعًا ال عالقة له بدين هللا، وتضع موادًا 

احد هم ، مع زعمهم أن هذه املواد ال تتعارض مع شرع هللا ، فاملبدأ هنا و ئهزلية تبعًا ألهوا

سق جنكيز خان، أو ن اختلف امسه، تشريعات اجلاهلية األوىل، أإواملنتج مسماه واحد و  و 

  يف العصر احلديث. دستور مدين

وإليك مواد هذا الدستور اجلاهلي الذي وضعته قريش يف مكة ، واملكون من املواد التالية  -

 ): همئقالوا هذا بزعمهم وإفرتا( 

     واألنعام وذلك بتخصيص سهمًا  منها ، وسهماً املادة األوىل : تقسيم احلرث  -

 لألصنام (الكهان). 

فهو   املادة الثانية :ما كان لألصنام من احلرث واألنعام فال يصل إىل هللا ، وما كان   -

 يصل إىل األصنام(الكهان). 



 
  - ٨١٩  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

املادة الثالثة : طاعة الكهان يف قتل البنات صغارًا بوأدهم أحياء خشية الفقر   -

 العار   .و   

 املادة الرابعة : ختصيص أنعام وحرث حمرمة ال يطعمها إال من نشاء .  -

 املادة اخلامسة : ختصيص أنعام حيرم ركوب ظهورها.  -

املادة السادسة : حتديد أنعام بعينها ال يذكر اسم هللا عليها عند الذبح أو عند  -

 الركوب.   

ث، وجعله خالصاً املادة السابعة : حترمي ما يف بطون األنعام من مح - ل على اإل

 للذكور.   

ث.  راكةعندئذ ش كوناملادة الثامنة : إذا نزل محل األنعام ميتاً في -  بني الذكور واإل

 املادة التاسعة : املصدر الرئيسي يف تشريع املواد السابقة هو شريعة هللا (إفرتاًء عليه).   -

ليف تشريعات وقوانني ما أنزل - ا من سلطان تتماشى مع  هذا هو حكم اجلاهلية  هللا 

ً إلضالل الناس، قال  ا إىل شرع هللا إفرتاًء على هللا وكذ مصاحلهم وحتقق أهواءهم ، مث ينسبو

ُغونَ تعاىل يف سورة املائدة ﴿  َِّ ُحْكمًا لَِّقْوٍم ُيوِقُنونَ  َأَفُحْكَم اجلَاِهِليَِّة يـَبـْ ﴾ [ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن ا

وهكذا اتصلت سوريت املائدة واألنعام يف قضية "حاكمية هللا أم حاكمية  ] ..٥٠املائدة: 

 ] . ٥٧﴾ [ األنعام :  ِإِن احلُْكُم ِإالَّ َِِّ ﴿ البشر؟ " ، قال تعاىل 

يقولون الزوجة تزين وال حيرك الدعوى ضدها إال زوجها، وتسقط عنه حتريك الدعوى إذا  -

عتقاد مطلقة، ويقولون املساواة بني الرجل واملرأة زىن هو يف بيت الزوجية، ويقولون حرية اال

  . على هللا مطلقة، مث يقولون إن مبادئ الشريعة اإلسالمية هي املصدر األساسي للتشريع افرتاءً 

ت سورة األنعام هذه الضالالت الكاذبة، من شرع اجلاهلية  - ، ولكن كيف واجهت آ

ت يف عرضها هذه التشريعات بتوصيفها   احلقيقي : بدأت اآل

ت خبسران الذين صنعوا هذه التشريعات الباطلة ، يف الدنيا واآلخرة، أما يف  )١ قررت أوًال اآل

الدنيا فخسروا أوالدهم بقتلهم طاعة لشركائهم ، كما ضيقوا على أنفسهم يف أمواهلم ، فحرموا 
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م على هللا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم ، وأما يف اآلخرة فيصريون إىل شر املنازل ب كذ

َوَحرَُّموا َما َرزَقـَُهُم  َقْد َخِسَر الَِّذيَن قـَتَـُلوا َأْوالَدُهْم َسَفهًا بَِغْريِ ِعْلمٍ  وافرتاءهم عليه ، قال تعاىل ﴿

َِّ َقْد َضلُّوا َُّ اْفِرتَاًء َعَلى ا   ] ، ١٤٠﴾ [ األنعام :  َكانُوا ُمْهَتِدينَ   َوَما ا

  ن هللا ، خسر يف الدنيا واآلخرة . لذلك فكل من يشرع من دو 

٢(  ً الفرتاء على هللا عز وجل، حيث يزعمون كذ ت هذه التشريعات والتصورات  وصفت اآل

َوأَنْـَعاٌم ُحّرَِمْت ] ، ﴿ ١٣٧﴾ [ األنعام :  يـَْفتَـُرونَ   َوَما َفَذْرُهمْ نسبتها إىل هللا ، قال تعاىل ﴿ 

َعامٌ  ُظُهورَُها َها اْفِرتَاًء َعَلْيِه َسَيْجزِيِهم ِمبَا َكاُنوا يـَْفتَـُرونَ  َيْذُكُرونَ  ال َوأَنـْ َِّ َعَليـْ ﴾ [ األنعام : اْسَم ا

ً منهم يف إسنادهم ذلك إىل دين هللا وشرعته ١٣٨ ]، يقول ابن كثري : " افرتاء على هللا ، وكذ

ذن هلم يف ذلك وال رضيه منهم ( سيجزيهم مبا كانوا يفرتون) أي : عليه ، ويسندونه ، فإنه مل 

، وجاء يف سورة يونس املكية التأكيد على أن التحليل والتحرمي من دون هللا افرتاًء  )١(إليه "

َُّ ﴿ على هللا ، قال تعاىل  ُتم مَّا أَنَزَل ا ْنُه َحَراماً  ُقْل َأرَأَيـْ َُّ  َلُكم مِّن رِّْزٍق َفَجَعْلُتم مِّ َوَحالًال ُقْل آ

َِّ تـَْفتَـُروَن ( َأِذَن َلُكْم َأمْ  َِّ الَكِذَب يـَْوَم الِقَياَمِة ِإنَّ   َوَما )٥٩َعَلى ا َظنُّ الَِّذيَن يـَْفتـَُروَن َعَلى ا

ََّ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاسِ  ]، مث تقرر ٦٠ – ٥٩﴾ [ يونس :  َيْشُكُرونَ   الَ   َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهمْ  ا

ت بعدم فالحهم يف الدنيا وال يف َِّ الَكِذبَ   اآلخرة : ﴿اآل ُروَن َعَلى ا   الَ   ُقْل ِإنَّ الَِّذيَن يـَْفتـَ

 ] .٦٩﴾ [ يونس : يـُْفِلُحونَ 

  ذن به هللا أو ينزل يف كتابه فقد افرتى على هللا الكذب مبا خيتلقه لذلك فكل من يشرع مبا مل 

 : شرع هللا!!مث بزعمه بعد ذلك أن املصدر الرئيسي يف تشريعاته اجلاهلية هذه هو 

ت أن هذا االعتقاد الفاسد الذي وقع فيه املشركون بسبب جهلهم ، قال تعاىل  )٣ وصفت  اآل

ُتْخرُِجوُه لََنا ِإن تـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ  ﴿ ﴾ ،  َوِإْن َأنُتْم ِإالَّ َختُْرُصونَ  ُقْل َهْل ِعندَُكم مِّْن ِعْلٍم فـَ

َقْد َخِسَر الَِّذيَن قـَتَـُلوا َأْوالَدُهْم َسَفهاً  ه ، قال تعاىل ﴿خترصون : تكذبون على هللا فيما ادعيتمو 

ً لُِّيِضـلَّ النَّاَس ِبَغْريِ ] ، ١٤٠﴾ [ األنعام:  ِبَغْريِ ِعْلمٍ  َِّ َكِذ ﴿ َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتَـَرى َعَلى ا
                                                             

  . ١/٧٢٧خمتصر تفسري ابن كثري ،  )١(
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لعرب" فاقرأ ما فوق ] ، قال ابن عباس: إذا سرك أن تعلم " جهل ا١٤٤﴾ [ األنعام :  ِعْلمٍ 

لشرك قال )١(الثالثني واملائة من سورة األنعام  ت هلم  ، وما منعهم جهلهم من وصف اآل

َُّ َما َأْشرَْكَنا تعاىل ﴿ َ  َوالَ  َسيَـُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء ا ُؤ َ ﴾ [ األنعام  َحرَّْمَنا ِمن َشْيءٍ  َوالَ  آ

لتشريع من دون هللا شرك، وال ].. حىت لو كانوا مش١٤٨:  ركني أصليني، فإن فعلهم هذا 

عذر جلهلهم او اتباعهم الظن ، فاجلاهلية أصًال من اجلهل وذلك يف كل عصورها ، فال تقرتف 

 هذا اإلمث إال وهي جتهل عن هللا فيما تشرع وفيما تزعم وتدعي. 

ت أن هدف شركا )٤ من الكهان، من وراء هذا هم من شياطني اجلن وشياطن اإلنس ئوصفت اآل

م، وذلك من خالل تلبيس عليهم  م ويتبعو الدستور اجلاهلي هو إضالل الناس كي يطيعو

ً لُِّيِضـلَّ النَّاَس ِبَغْريِ ِعْلمٍ دينهم  َِّ َكِذ تـََرى َعَلى ا ] ، ١٤٤﴾ [األنعام :  ﴿ َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افـْ

َن املُْشرِِكَني قـَْتَل َأْوالِدِهْم ُشرََكاُؤُهْم لِيُـْرُدَوُهمْ وََكَذِلَك زَيََّن ِلكَ قال تعاىل ﴿  َوِليَـْلِبُسوا َعَلْيِهْم  ِثٍري مِّ

يط ل] " ليلبسوا عليهم دينهم" أي : ليخلطوا عليهم دينهم، والتخ١٣٧﴾ [ األنعام :  ِدينـَُهمْ 

هللا، وهذا ما  هنا بتشريع بشري وضعي وفقًا للهوى مع ذكر أن هذا التشريع مستمد من شرع

يؤدي اللتباس األمر على الناس، لذلك وجب توضيح للناس هذا الباطل وعدم املشاركة يف 

 هذا التلبيس والغموض. 

   ت ووصفها حلقيقة هذه التشريعات املزعومة وهذا الدستور اجلاهلي، أخذت وبعد تقرير اآل

لغة   يف دحضها وإبطاهلا بكل حسم.. وكل وضوح .. وكل يسر وسهولة .. وبكل حجة 

 كالتايل: 

) لفت أنظار هؤالء املشركني واملتشرعني أن هللا عز وجل هو الذي أنشأ هلم هذه األموال اليت ١

يتصرفون فيها هذه التصرفات، وهو الذي خلق هلم هذه األنعام، إذن البداية تعريفهم  إلزالة 

، وهو وحده الذي يشرع للناس فيما جهالتهم عن هللا، فالذي خيلق ويرزق هو وحده الذي ميلك 

رَ  مَّْعُروَشاتٍ  َجنَّاتٍ  َأنَشأَ  الَِّذي َوُهوَ رزقهم، قال تعاىل﴿   ُخمَْتِلفاً  َوالزَّرْعَ  َوالنَّْخلَ  َمْعُروَشاتٍ  َوَغيـْ
                                                             

   فتح)  ٤٠١/ ٦البخاري ()١(
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اً  َوالرُّمَّانَ  َوالزَّيـُْتونَ  ُأُكُلهُ  رَ  ُمَتَشاِ  َوالَ  َحَصاِدهِ  يـَْومَ  َحقَّهُ  َوآُتوا رَ َأمثَْ  ِإَذا َمثَرِهِ  ِمن ُكُلوا ُمَتَشاِبهٍ  َوَغيـْ

َعامِ  َوِمنَ ) ١٤١( املُْسرِِفنيَ  حيُِبُّ   الَ   ِإنَّهُ  ُتْسرُِفوا َُّ  َرزََقُكمُ  ِممَّا ُكُلوا َوفـَْرشاً  َمحُوَلةً  اَألنـْ  تـَتَِّبُعوا َوالَ  ا

  ]. ١٤٢ـ  ١٤١﴾ [ األنعام :  مُِّبنيٌ  َعُدوٌّ  َلُكمْ  ِإنَّهُ  الشَّْيطَانِ  ُخُطَواتِ 

ألنعام ، و ٢ م فيما خيتص  ت يف تفصيل سخافة تصورا لوها من كل منطق، مث خ) تستعرض اآل

فهة مهلهلة متهافتة ، قال تعاىل  ﴿ َمثَانَِيَة تلقى الضوء على ظلمات هذه التصورات حىت لتبدو 

َن الضَّْأِن اثـْنَـْنيِ  ْنيِ ُقْل آ َأْزَواٍج مِّ نـَ لذََّكَرْيِن َحرََّم َأِم األُنثـَيَـْنيِ َأمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْيِه َأْرَحاُم َوِمَن املَْعِز اثـْ

يَـْنيِ نـَبُِّئوِين بِِعْلٍم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقَني  ْنيِ  ﴾١٤٣﴿األُنثـَ نـَ نَـْنيِ ُقْل آلذََّكَرْيِن  َوِمَن اِإلِبِل اثـْ َوِمَن البَـَقِر اثـْ

ْنيِ َأْم ُكنُتْم ُشَهَداَء ِإذْ َحرََّم َأِم األُنثـَيَـْنيِ َأمَّا اْشَتَملَ  ََذا  ْت َعَلْيِه َأْرَحاُم األُنـْثـَيـَ ِ َُّ ﴾ [األنعام َوصَّاُكُم ا

م جزئية جزئية ، لتكشف فيها عن السخف ١٤٣ -١٤٢:  ت تدحض افرتاءا ] . وهنا اآل

يف  له كشفصاحبه نفسه حني يُ   الدفاع عنه ، والذي قد خيجل منالذي ال ميكن تعليله وال

النور ، وحني يرى أنه ال سند له فيه من علم وال هدى وال كتاب منري ،وهكذا وجب تقدمي 

األدلة الساطعة لبيان الرشد من الغي للناس ، فاألنعام اليت يدور حوهلا اجلدل مثانية أزواج هكذا 

ت تتساءل خلقها هللا عز وجل من الضأن واملعز واإلبل والبقر ، وكل نوع من ذكر وانثى ، فاآل

ا؟ من وأين جاء هذا التحرمي ؟ هل  : أي منها حرمه هللا على الناس ؟ أم أنه حرم أجنتها يف بطو

م وصية  ذا التحرمي ؟، فحضرمت وشهد ما ينبغي أن يكون هناك حترمي بغري أمر هللا لكم خاصة 

  من هللا مستيقن ، ال يرجع فيه إىل الرجم والظنون . 

ذا يرد أمر التشري لتحذير و التهديد : و َفَمْن أَْظَلُم  ﴿ع كله إىل مصدر واحد ، لذلك يعاجلهم 

 ََّ ً لُِّيِضـلَّ النَّاَس بَِغْريِ ِعْلٍم ِإنَّ ا َِّ َكِذ ﴾ [ األنعام : يـَْهِدي الَقْوَم الظَّاِلِمَني   الَ   ِممَِّن افْـتَـَرى َعَلى ا

١٤٤ . [  

ت أن السلطة صاحبة٣ احلق يف التشريع واحلاكمية هو الذي خلق ورزق، فتقرر  ) مث تقرر اآل

ت أن ما حرمه هللا عليهم عن بينة ووحي ، ال عن ظن ووهم هو :  ُقل الَّ َأِجُد ِيف َما ُأوِحَي ﴿اآل
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َتًة َأْو َدمًا مَّْسُفوحًا َأْو حلََْم خِ  نزِيٍر َفِإنَُّه رِْجٌس َأْو ِفْسقاً ِإَيلَّ ُحمَرَّمًا َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأن َيُكوَن َميـْ

غٍ  َ َر  َِّ ِبِه َفَمِن اْضُطرَّ َغيـْ   ] . ١٤٥﴾ [ األنعام : َعاٍد فَِإنَّ رَبََّك َغُفوٌر رَِّحيمٌ  َوالَ  ُأِهلَّ لَِغْريِ ا

دمحم : فإىن ال أجد فيما أوحى إىل من   يقول ابن جرير الطربي:" يقول جل ثناؤه لنبيه دمحم  قل 

كله، مما تذكرون أنه حرمه من هذه األنعام اليت كتا به سبحانه وأي تنزيالته شيئاً حمرماً على أكل 

عمكم ـ إال أن يكون " ميتة" قد ماتت بغري تذكية، أو " دماً منها ـ بز تصفون حترمي ما حرم عليكم 

ت اليت حرم مسفوحًا" يعىن مهراق" أو " حلم " خنزير فإنه رجس أو فسق " . فهذه هي احليوا

َتةُ أكلها ، مث جاءت آية (املائدة) بعد ذلك لرتفع مفهوم هذه اآلية مُ  ﴿ ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم املَيـْ  َوالدَّ

َِّ ِبهِ   َوَما َوحلَُْم اخلِنزِيرِ  يَةُ  َواْلَمْوُقوَذةُ  َواْلُمْنَخِنَقةُ  ُأِهلَّ لَِغْريِ ا َردِّ سَُّبُع ِإالَّ َأَكَل ال  َوَما َوالنَِّطيَحةُ  َواْلُمتـَ

ُتمْ  َألْزالِم َذِلُكْم ِفْسقٌ  ُذِبَح َعَلى النُُّصبِ   َوَما َما ذَكَّيـْ ِ ْقِسُموا  ] .. أما ٣﴾ [ املائدة : َوَأن َتْستـَ

: كل حيوان قدمه غري مشقوقة كاإلبل والنعام  حرم هللا عز وجل عليهم كل ذي ظفراليهود فقد 

ألمعاء وز والبط، وحرم كذلك شحم البقر والواأل غنم إال شحم الظهر، أو الدهن امللتف 

) ، أو ما اختلط منه  على بغيهم بتجاوز أوامر هللا  لعظم ، وكان ذلك عقوبة وتضييق(احلوا

  وشرائعه . 

ت زعمهم أن أفعاهلم الشركية هذه وفق إرادة هللا على قوهلم ، قال تعاىل ٤        ) مث تناقش اآل

َُّ َما َأْشرَْكَناَسيَـُقوُل الَِّذيَن ﴿  َ  َوالَ  َأْشرَُكوا َلْو َشاَء ا ُؤ َ َحرَّْمَنا ِمن َشْيٍء َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن  َوالَ  آ

ََْسَنا ْبِلِهْم َحىتَّ َذاُقوا  يف كل زمان،  ناملكذبو  يدعي] .. وهكذا ١٤٨﴾ [ األنعام : ِمن قـَ

لكذب على هللا ذ ت منهج ومصري املكذبني كمن جاء قبلهم  س هللا ، مث تصحح اآل اقوا 

اهم عن حم وامر و ن هللا أمرهم  . .. وهذا ما ميلون أن يعلموه علماً  ذوراتالفكر اجلربي ، 

ونه ؟ فا عز وجل لو شاء لمما مشيئة هللا فهي غيب ال وسيلة هلم إليه فكيف يعأمستيقنا .. ف

لقدرة على االجتاه لقهرهم على اهلدى ، ولكنه سبحانه شاء غري هذ ا ، شاء أن يبتلى بين آدم 
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إىل اهلدى أو الضالل ، ليعني من يتجه منهم إىل اهلدى على اهلدى، وليمد من يتجه منهم إىل 

  . )١(مايتهعويف  غيهالضالل يف 

م الزائفة ، بدعوة النيب ٥ م الكاذبة ، وتشريعا ت مناقشة املشركني يف ضالال  ) مث تنهي اآل

لتوحيد وهو يف مكة يف إىل م ت إىل اجلهر  وقف املفاصلة يف شأن العقيدة مع اجلاهلية، ودعته اآل

ت السياسة، وليس يف  فرتة االستضعاف ، وإىل الرباءة من الشرك، فليس يف أمور التوحيد حسا

ت مصاحل أو مفاسد .. البد إذن من اجلهر : أيها اجلاهلون املشركون أنتم جنس  شأن العقيدة حسا

طل..    ، وشرعكم 

هيا نقوم بتعديل املادة  فلم يرتضى هللا عز وجل أن يقول رسوله وحاشاه من ذلك 

ملادة اخلاصة بتحديد أنعام ال يذكر اسم  اخلاصة بتخصيص أنعام حيرم ركوب ظهورها مع القبول 

ث، أ صالحات هللا عليها، أو اإلبقاء على مادة : حترمي ما يف بطون األنعام على اإل و القبول 

جزئية يف هذا الدستور اجلاهلي !!! أو القسم على احرتام هذه التشريعات املخالفة لدين هللا 

  وشرعه.. 

ََّ َحرََّم َهَذا فَِإن َشِهُدوا  ** قال تعاىل لنبيه  َفَال َتْشَهْد ﴿ ُقْل َهُلمَّ ُشَهَداءَُكُم الَِّذيَن َيْشَهُدوَن َأنَّ ا

تَِنا َوالَ  َمَعُهمْ  َ ِ آلِخَرةِ   الَ  َوالَِّذيَن  تـَتَِّبْع َأْهواَء الَِّذيَن َكذَّبُوا  ِ ﴾ [ األنعام ِبَرِِّْم يـَْعِدُلونَ َوُهم  يـُْؤِمُنوَن 

ت نفس العبارات واألوصاف ، بل نفس األلفاظ للداللة على أن ١٥٠:  ] .. وهنا تستخدم اآل

" ، و    قضية التشريع بغري إذن من هللا". القضية واحدة: " قضية الشرك 

َوالنُّوَر مثَُّ الَِّذيَن   َوَجَعَل الظُُّلَماتِ  َواَألْرضَ  اْحلَْمُد َِِّ الَِّذي َخَلَق السََّمَواتِ قال تعاىل ﴿ 

  ] . ١﴾ [ األنعام : ِبَرِِّْم يـَْعِدُلونَ َكَفُروا 

م غريه يف العبادة، وجيعلون   شركاء يساوونه سبحانه ، وحاشاه يعدلون أي : يسوون بر

  عز وجل من أن يكون له شريكاً أو ُكُفوًا. 

                                                             
  ٣/١٢٢٢٧يف ظالل القرآن ، سيد قطب ،  )١(



 
  - ٨٢٥  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  لتوحيد، وبيان العقيدة دون أي متييع ال حيتاج للعهد املدين كي يصدع إن املفاصلة يف اجلهر 

بتة يف هذه الدعوة هاا ، ولكن حلجر : ﴾ [ اَوَأْعِرْض َعِن املُْشرِِكنيَ  ﴿ فَاْصدَْع ِمبَا تـُْؤَمرُ مسة 

ذن هللا وعونه يف عرض سورة (النحل) كيف محل النيب ي] .. لذلك س٩٤ منهج  أيت 

التوحيد، وسار يدعو الناس إليه كما دعا إليه كل األنبياء قبله إىل عبادة هللا وحده، واجتناب  

طل وكل متبوع ضال وكل مطاع يشرك  عز وجل ، قال تعاىل ﴿  َنا َوَلَقْد بـََعثْـ  كل معبود 

 ََّ ] .. اجتنبوا الطاغوت ٣٦﴾ [ النحل :  َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ  ِيف ُكلِّ ُأمٍَّة رَُّسوًال َأِن اْعُبُدوا ا

  أي ابتعدوا عنه .. ال تشاركوه .. هذا مفرق طريق بني : التوحيد واجلاهلية.. 

ت الذي يتناول قضية (األنعام) اليت حت٦ اية هذا املقطع من اآل مل اسم السورة، تعرض لنا ) ويف 

ت لنا اجلاهلية وشرعها الباطل الذي  ت منهج هللا عز وجل وشرعه، بعدما عرضت اآل اآل

يفرتى على هللا الكذب.. الشرع املبىن على اجلهل والظنون .. املنهج الذي يستند إىل اهلوى .. 

ت يف ختام هذا الشوط األبرز يف السورة : شرع هللا  القومي، وصراطه املستقيم ، تعرض لنا اآل

ً  ُقْل تـََعاَلْوا َأْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً قال تعاىل ﴿  ْلَواِلَدْيِن ِإْحَسا تـَْقتـُُلوا  َوالَ  َوِ

ْن ِإْمالٍق حنَُّْن نـَْرزُُقُكمْ  ُهمْ  َأْوالدَُكم مِّ َّ َهاتـَْقَربُوا الَفوَ  َوالَ  َوِإ تـَْقتُـُلوا  َوالَ  َبَطنَ   َوَما اِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

ْحلَقِّ َذِلُكمْ  ِ َُّ ِإالَّ  ْفَس اَلِيت َحرََّم ا يت ١٥١﴾ [ األنعام :  َوصَّاُكم ِبِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ  النـَّ ] ، مث 

ة يف توصيف وبيان وصا الدين وأوامر وتكاليف شرع هللا اليت جاءت حوهلا سوريت النساء واملائد

ُلَغ َأُشدَّهُ  َوالَ صراط هللا املستقيم ، قال تعاىل﴿  لَِّيت ِهَي َأْحَسُن َحىتَّ يـَبـْ ِ  تـَْقَربُوا َماَل الَيِتيِم ِإالَّ 

ْلِقْسطِ  َوَأْوُفوا الَكْيلَ  ِ  َلْو َكاَن َذا قـُْرَىب وَ  ُوْسَعَها َوِإَذا قـُْلُتْم َفاْعِدُلوا ُنَكلُِّف نـَْفسًا ِإالَّ   الَ   َواْلِميَزاَن 

َِّ َأْوُفوا َذِلُكمْ  ت بعد ١٥٢﴾ [ األنعام :  َوصَّاُكم ِبِه لََعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ  َوبَِعْهِد ا ] ، وختتم لنا اآل

 ﴿ َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا فَاتَِّبُعوهُ تعاىل  بقولههذا الشوط الطويل احملوري يف سورة األنعام ، 

تَـَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه َذِلُكمْ  َوالَ    ]. ١٥٣﴾ [ األنعام :  َوصَّاُكم ِبِه لََعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ  تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَ



  - ٨٢٦  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

إن أول وصا شرع هللا، وأهم تكاليفه هي : التوحيد " أال تشركوا به شيئًا " .. هذه هي 

شرك والتحذير من الوقوع فيه" وااللتزام أول صفات صراط هللا املستقيم : " التوحيد .. وترك ال

  بذلك يعىن املضي على صراط هللا ، واالحنراف فيها هو اخلروج عن هذا الصراط. 

األنعام مع الثمار ( ونقف اآلن بعون هللا وتوفيقه مع رمزية هذا املقطع الذي وردت فيه قضية : .. 

سم( األنعام) بعدما عر  ت ومناسبة ضنا واألوالد) ، واليت مسيت السورة  بفضل هللا سياق اآل

  نزول، واآلن نتعرف على داللة هذه التسمية ومغزاها وهللا سبحانه وتعاىل أعلم: ال

ا تع أن املدلول احلقيقي لـ( ال إله إال هللا)قضية (األنعام) ترمز يف هذه السورة إىل :  )١  : ينأ

ب وذلك "  فراده نزع ألوهية كل أحد من العباد والشركاء واألر العتقاد بوحدانية هللا، و

لعبادة ، وبتحكيم شريعته وحدها دون غريها من الشرائع، والتلقي من منهجه  سبحانه وتعاىل 

دون سواه يف التقاليد والتصورات واألوضاع واملبادئ ، وأن تصري احلياة كلها خالصة  عز 

َعامٌ َوقَاُلوا َهذِ ، قال تعاىل﴿ " وجل دون أي فصل أو جتزئة  َوَحْرٌث ِحْجٌر الَّ َيْطَعُمَها ِإالَّ َمن  ِه أَنـْ

َعاٌم ُحّرَِمْت ُظُهورَُها نََّشاُء ِبَزْعِمِهمْ  َها اْفِرتَاًء َعَلْيِه َسَيْجزِيِهم   الَ   َوأَنـَْعامٌ  َوأَنـْ َِّ َعَليـْ َيْذُكُروَن اْسَم ا

  ]. ١٣٨﴾ [ األنعام : ِمبَا َكانُوا يـَْفتَـُروَن 

نعام) ترمز يف هذه السورة إىل : خطورة الشرك بكافة أنواعه ، وأنه تعدي على قضية (األ )٢

ته، قال تعاىل﴿  َقْد َخِسَر الَِّذيَن حق هللا يف احلاكمية والتشريع، وأنه افرتاء على هللا وتكذيب 

َُّ اْفِرتَ  قـَتَـُلوا َأْوالَدُهْم َسَفهًا ِبَغْريِ ِعْلمٍ  َِّ َقْد َضلُّواَوَحرَُّموا َما َرزَقـَُهُم ا  َكانُوا ُمْهَتِدين  َوَما اًء َعَلى ا

 ] . ١٤٠﴾ [ األنعام : 

ترمز يف هذه السورة إىل : أمهية معرفة هللا عز وجل اخلالق الرازق املدبر  )قضية (األنعام )٣

لعبودية وحده، وصاحب احلق يف التشريع خللقه ، قال  أللوهية وحده ، وإفراده  املستحق 

َر َمْعُروَشاتٍ  َوُهَو الَِّذي أَنَشأَ َجنَّاٍت مَّْعُروَشاتٍ ﴿ تعاىل  ُتونَ  َوالزَّرَْع ُخمَْتِلفاً ُأُكُلهُ  َوالنَّْخلَ  َوَغيـْ  َوالزَّيـْ

اً  َر ُمَتَشاِبٍه ُكُلوا ِمن َمثَرِِه ِإَذا َأْمثَرَ  َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاِ   الَ   رُِفوا ِإنَّهُ ُتسْ  َوالَ  َوآُتوا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدهِ  َوَغيـْ

 ] . ١٤١﴾ [ األنعام :  حيُِبُّ املُْسرِِفنيَ 



 
  - ٨٢٧  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

قضية (األنعام ) ترمز يف هذه السورة إىل : احلجب عن اهلدى ، والتكذيب بدالئل التوحيد  )٤

َُّ َما الساطعة ، وغلق منافذ االنتفاع بنور احلق، قال تعاىل ﴿  َسيَـُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء ا

َ  َوالَ  ْشرَْكَناأَ  ُؤ َ ََْسَنا ُقْل َهْل  َوالَ  آ ْبِلِهْم َحىتَّ َذاُقوا  َحرَّْمَنا ِمن َشْيٍء َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمن قـَ

ُتْخرُِجوُه َلَنا ِإن تـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ  ْن ِعْلٍم فـَ ] ١٤٨﴾ [ األنعام :  َوِإْن َأنُتْم ِإالَّ َختُْرُصونَ  ِعندَُكم مِّ

 . 

  ، ت اليت وردت فيها ومن خالل رمزية قضية (األنعام ) واملعاين الرئيسية اليت تدل عليها اآل

ذه القضية للوصول إىل وحدة  لنظر يف حماور سورة األنعام املرتبطة  نقوم بعون هللا وتوفيقه 

 املوضوعية وهدفها العام.  ةالسور 

  خريطة سورة األنعام

 ذن هللا حما   التالية :  مسةور سورة األنعام يف الروابط اخلنعرض هنا 

  الرابط األول : التعريف  عز وجل.  -

ت هللا البينةالرابط الثاين :  -  . العمى عن دالئل التوحيد الساطعة والتكذيب 

 .  بيان حقيقة " ال إله إال هللا " ومدلوهلا ومقتضاهاالرابط الثالث:  -

لتوحيد و الرابط الرابع:  -  .املفاصلة فيهالصدع 

 خطورة الشرك والتحذير منه وموقف املشركني املكذبني :امسالرابط اخل -

  وإىل التفصيل... 

  :الرابط األول : التعريف با عز وجل 

َىل يـَــْوِم َواَألْرِض قُــل َِِّّ َكتَــَب َعلَــى نـَْفِســِه الرَّْمحَــَة َلَيْجَمَعــنَُّكْم إِ  ُقل لَِّمن مَّــا ِيف السَّــَمَواتِ قال تعاىل ﴿  

 َوالنـََّهــارِ  َولَــُه َمــا َســَكَن ِيف اللَّْيــلِ  )١٢يـُْؤِمنُــوَن (  الَ   رَْيَب ِفيِه الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم فـَُهمْ   الَ   الِقَياَمةِ 

  ] . ١٣ -١٢﴾ [األنعام :  )١٣َوُهَو السَِّميُع الَعِليُم (



  - ٨٢٨  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

السموات واألرض ، اجلميع عباده وخلقه،  يقول ابن كثري رمحه هللا يف تفسريه : " كل دابة يف -

م وضمائرهم  وحتت قهره وتدبريه، ال إله إال هو وهو السميع ألقوال عباده، العليم حبركا

  .)١( وسرائرهم

وتستفيض سورة األنعام من أوهلا آلخرها بعرض دالئل التوحيد الساطعة الناطقة يف الكون،  -

خللق وامللك  ورازقهم مويف النفس لتعريف الناس خبالقه ومالكهم احلق، إلفراده سبحانه 

والتدبري، وهو معىن " توحيد الربوبية " الذي تقدم له السورة حشد ضخم من اللمسات 

العريضة هلذا الوجود الكوين الشاهد بوحدة اخلالق، وهذا الوجود االنساىن الشاهد بتدبري 

  اخلالق سبحانه وتعاىل ، لرتبط بني هذه الدالئل. 

ا ﴿ والدع لتوحيد وحماجتهم  زَِغًة قَاَل وة إلظهارها للناس ، واجلهر  َ فـََلمَّا رََأى الشَّْمَس 

َّا ُتْشرُِكونَ  ْوِم ِإّينِ َبِريٌء ممِّ َ قـَ ].. ٧٩ – ٧٨﴾ [ األنعام :  َهَذا َريبِّ َهَذا َأْكبَـُر فـََلمَّا َأفـََلْت َقاَل 

ت بني حقائق الربوبية ، وا أللوهية يف أن هذا اخلالق واملالك واملدبر هو املستحق وهكذا تربط اآل

لعبادة ال شريك له .    وحده 

  : العمى عن دالئل التوحيد الساطعة والتكذيب بآيات هللا البينة  ثانيالرابط ال

  ﴿ تَِنا ُصمٌّ قال تعاىل َ ِ َُّ ُيضْ  َوالَِّذيَن َكذَُّبوا  َوَمن َيَشْأ َجيَْعْلُه  ِلْلهُ َوُبْكٌم ِيف الظُُّلَماِت َمن َيَشِأ ا

  ] . ٣٩﴾ [ األنعام :  َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ 

ت هللا مثلهم يف جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم  - يقول ابن كثري يف تفسريه: " الذين كذبوه 

كمثل أصم (وهو الذي ال يسمع) أبكم (وهو الذي ال يتكلم ) وهو مع هذا يف ظالم ال يبصر 

 . )٢(تدي مثل هذا إىل الطريق، أو خيرج مما هو فيه؟! "، فكيف يه

ت هللا الساطعة ودالئل توحيده الناصعة  - ت كيف تعامل املشركني املكذبني  وتعرض اآل

بتعطيل إدراكهم ، وغلق منافذ استقبال هداية القرآن وهم ينهون عنه وينأون عن مساعه ، قال 

                                                             
  .  ١/٦٧٢خمتصر تفسري بن كثري ،  )١(
  . ١/٦٧٩خمتصر تفسري بن كثري ،  )٢(



 
  - ٨٢٩  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ِِمْ  َأِكنًَّة َأن يـَْفَقُهوهُ  َوَجَعْلَنا َعَلى قـُُلوِِمْ تعاىل ﴿  َا َوْقراً  َوِيف آَذا ﴾   َوِإن يـََرْوا ُكلَّ آيٍَة الَّ يـُْؤِمُنوا ِ

 ] ..  ٢٥[ األنعام : 

م عن استقبال احلق واهلداية ، هو سبب تشبيههم  - م وأعينهم وآذا ولعل حجب املشركني قلو

َن اِجلنِّ َولََقْد َذرَ  ﴿ألنعام كما جاء يف سورة األعراف " َ ِجلََهنََّم َكِثريًا مِّ َواِإلنِس َهلُْم قـُُلوٌب الَّ  ْأ

َا َا يـَْفَقُهوَن ِ َا ُأْولَِئَك َكاألَنـَْعاِم َبْل ُهْم أَضلُّ  َوَهلُْم َأْعُنيٌ الَّ يـُْبِصُروَن ِ َوَهلُْم آَذاٌن الَّ َيْسَمُعوَن ِ

 ].١٧٩﴾ [األعراف :  ُأْوَلِئَك ُهُم الَغاِفُلونَ 

ا،  ت هللا واملكذبني  وسورة (األنعام) سلطت الضوء كثريًا على حال املعرضني عن آ

عراضهم وتكذيبهم نصي اسم السورة ـ واليت يستنبط منه  –ًا من وصفهم كاألنعام بوالذين يناهلم 

ا.   حماورها الرئيسية، وخطوط ترابط آ

  ومدلولها ومقتضاها : بيان حقيقة " ال إله إال هللا "  لثالرابط الثا

  رَبُُّكمْ قال تعاىل َُّ  وَِكيلٌ  َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ  ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوهُ   الَ   ﴿ َذِلُكُم ا

  ] ١٠٢﴾[ األنعام : 

يقول ابن كثري رمحه هللا : " ذلكم هللا ربكم" أي الذي خلق كل شيء وال ولد له وال  -

لوحدانية، وإنه ال إله إال هو ، وأنه ال ولد صاحبة ،  فاعبدوه وحده ال شريك له ، وأقروا له 

له وال والد، وال صاحبة له وال نظري وال عديل، " وهو على كل شيء وكيل" أي : حفيظ و 

لليل والنهار"    . )١(رقيب يدبر كل ما سواه، ويرزقهم ويكلؤهم 

ت بني تعريفها  - عز وجل ، لتقرير حقيقة األلوهية وتعبيد اخللق  عز  وهكذا ربطت اآل

ا  وجل وحده ، واملشركون قدميًا وحديثًا يعرفون أن توحيد األلوهية وإفراد هللا سبحانه وتعاىل 

، معناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهان ومشيخة القبائل واألمراء واحلكام واملتشرعون ، ورده  

على الضمائر ، والسلطان على الشعائر ، والسلطان على واقعيات كله إىل هللا .. السلطان 

احلياة .. السلطان يف املال ، والسلطان يف القضاء ، والسلطان يف األرواح واألبدان ، يعرفون 

                                                             
  .  ١/٧٠٧بن كثري ، خمتصر تفسري  )١(



  - ٨٣٠  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

للسان ، يعرفون من  ا ليست جمرد كلمة تنطق  املدلول احلقيقي لدعوة " ال إله إال هللا " ، أ

، وهم يريدون احلاكمية العليا للبشر وللشعب،  تعىن احلاكمية العليا" األلوهية" لغتهم أن 

م  ودعوة " ال إله إال هللا" جاءت توجه كل اعتقادات وعبادات وتشريعات البشر ومناهج حيا

 عز وجل صاحب احلاكمية العليا ، وهذا هو مدلول" ال اله إال هللا " ومقتضاها ، وهذا هو 

لََّة يم ، قال تعاىل ﴿ دين هللا وصراطه املستق ُقْل ِإنَِّين َهَداِين َريبِّ ِإَىل ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم ِدينًا ِقَيمًا مِّ

َوَممَاِيت َِِّ َربِّ  َوَحمَْيايَ  َوُنُسِكي ُقْل ِإنَّ َصالِيت  ﴾١٦١﴿َكاَن ِمَن املُْشرِِكَني   َوَما ِإبـَْراِهيَم َحِنيفاً 

َ َأوَُّل املُْسِلِمنيَ  َوِبَذِلَك ُأِمْرتُ  َلهُ  َشرِيكَ   الَ   ﴾١٦٢﴿الَعاَلِمَني  : ١٦١﴾ [ األنعام:   َوَأ

١٦٣.[   

  الرابط الرابع:الصدع بالتوحيدوالمفاصلة فيه : 

  ﴿ ذُ قال تعاىل َِّ َأختَِّ َر ا ِمْرُت يُْطَعُم ُقْل ِإّينِ أُ  َوالَ  َوُهَو ُيْطِعمُ  َواَألْرضِ  َوِليا فَاِطِر السََّمَواتِ  ُقْل َأَغيـْ

  ] . ١٤﴾ [األنعام :  َتُكوَننَّ ِمَن املُْشرِِكنيَ  َوالَ  َأْن َأُكوَن َأوََّل َمْن َأْسَلمَ 

لشـــرع القـــومي ، وأمـــره أن يـــدعو  لعبـــده ورســـوله دمحم يقـــول هللا  لتوحيـــد العظـــيم و ، الـــذي بعثـــه 

ه ال شـــريك لـــه ، فإنـــه فـــاطر النـــاس إىل صـــراط هللا املســـتقيم : قـــل  دمحم ال اختـــذ وليـــاً إال هللا وحـــد

دعهما علـــى غـــري مثـــال ســـبق، وهـــو الـــرازق خللقـــه مـــن غـــري لســـموات واألرض، أي : خالقهمـــا ومبـــا

  ال تكونن من املشركني ).و احتياج إليهم، وقل هلم : : إين أمرت أن أكون أول من أسلم 

  : خطورة الشرك والتحذير منه وموقف المشركين المكذبين   خامسالرابط ال

  تعاىل ﴿ قال َِّ َأَخاُف َما ُتْشرُِكوَن ِبِه ِإالَّ َأن َيَشاَء  َوالَ  َوَقْد َهَدانِ  َوَحاجَُّه قـَْوُمُه َقاَل َأُحتَاجُّوّينِ ِيف ا

وَن َختَافُ  َوالَ  وََكْيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتمْ  ﴾٨٠﴿َوِسَع َريبِّ ُكلَّ َشْيٍء ِعْلمًا َأَفَال تـََتذَكَُّروَن  َريبِّ َشْيئاً 

ألَْمِن ِإن كُ  ِ ً َفَأيُّ الَفرِيَقْنيِ َأَحقُّ  َِّ َما ملَْ يـُنـَزِّْل ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلَطا ِ نُتْم تـَْعَلُموَن َأنَُّكْم َأْشرَْكُتم 

[ األنعام : ﴾ َوُهم مُّْهَتُدونَ  َوملَْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهم ِبظُْلٍم ُأْولَِئَك َهلُُم األَْمنُ  الَِّذيَن آَمُنوا ﴾٨١﴿

٨٢ -٨٠ . [  



 
  - ٨٣١  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

وجادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد ،  ﴿يقول ابن كثري يف تفسريه : " يقول تعاىل : -

ظروه املشركون بشُبه من القول (قال أحتاجوين يف هللا وقد هدان) أي : أجتادلونىن يف أمر هللا  و

منه ، فكيف ألتفت إىل أقوالكم وأنه ال إله إال هو؟ وقد بصرىن وهداين إىل احلق وأ على بينة 

الفاسدة وشبهكم الباطلة؟! ومن الدليل على بطالن قولكم فيما ذهبتم إليه أن هذه اآلهلة اليت 

ليها، (إال أن يشاء ريب شيئًا ) أي : ال يضر وال  ا ال تؤثر شيئا ، وأ ال أخافها وال أ تعبدو

 ينفع إال هللا عز وجل.. 

ي عبد من بني بيده الضر والنفع ، أو الذي عبد من ال يضر فأي الطائفتني أصوب؟ الذ

ألمن من عذاب هللا يوم القيامة؟ قال تعاىل َوَملْ  الَِّذيَن آَمُنوا﴿ وال ينفع بال دليل؟ أيهما أحق 

العبادة  وحده ﴾ أي : هؤالء الذين أخلصوا  َوُهم مُّْهَتُدونَ  يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهم ِبظُْلٍم ُأْولَِئَك َهلُُم اَألْمنُ 

  .  )١(ال شريك له، ومل يشركوا به شيئا ، هم اآلمنون يوم القيامة ، املهتدون يف الدنيا واآلخرة"

ت هللا الســاطعة الناطقــة بتوحيــد هللا    الَ   ﴿ فَــِإنـَُّهمْ وهــذه هــي حقيقــة موقــف املشــركني املكــذبني 

ُبوَنكَ  َِّ  ُيَكذِّ ِت ا َ ِ ] .. وهــذا الشــرك هــو أظلــم الظلــم ٣٣﴾ [ األنعــام :   َجيَْحُدونَ َوَلِكنَّ الظَّاِلِمَني 

ألنه تعدى على حق هللا عز وجل يف توحيده سبحانه وتعاىل، يســتدعى هــذا االعتــداء لســوء العــذاب 

ــوم القيامــة  ــَر احلـَــقِّ ﴿ ي َِّ َغيـْ تِـــِه وَكُ  اليَــــْوَم ُجتْــَزْوَن َعــَذاَب اهلـُــوِن ِمبَــا ُكنــُتْم تـَُقولُـــوَن َعلَــى ا َ نــُتْم َعــْن آ

  ].٩٣﴾ [ األنعام: َتْسَتْكِربُونَ 

، واليت مت استنباطها بفضل هللا من املقطع مسةوبعد عرض حماور سورة األنعام وروابطها اخل

الذي تناول قضية" األنعام " يف السورة ، وبعد دراسة موضوعات السورة وعناصرها ، لتربز لنا بعون 

  ية لسورة األنعام وهي وهللا أعلم: هللا وتوفيقه الوحدة املوضوع

  (التعريف باهللا عز وجل إلفراده وحده بالعبودية) 

 إقرار " ال إله إال اهللا" في كل مناحيكما يربز لنا اهلدف العام للسورة وهو وهللا أعلم : ( 
  ). الحياة

                                                             
  .١/٦٩٧خمتصر تفسري بن كثري ،  )١(



  - ٨٣٢  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن
  العرض التفصيلي لسورة األنعام 

  ــــام ــورة األنعـ ــ ــيلي لسـ ــ ـــرض التفصـ ذن هللا العــ ــــنتناول  ــــور  سـ ــــنا للسـ ــن عرضـ ــ ـــف عـ ـــكل خمتلــ بشــ

ــــة مت تقســـــيمها إىل  ـــورة املدنيـ ــــذه الســ ــــدة )، فهـ ـــاء واملائـ ــران ، النســ ــ ــرة ، آل عمـ ـــابقة (البقـــ الســ

ــًال  ـــًا متصـ ـــه، ويعـــاجل مـــن خالهلـــا جانب ــدة موضـــوعية خاصـــة ب ـــه وحـ ــاطع، وكـــل مقطـــع فيهـــا ل مقـ

ــــف يف ــة ختتلـــ ــورة املكيـــــ ــذه الســـــ ــ ـــــة هــ ـــن طبيعــ ـــا، ولكــــ ـــــورة كلهــــ ـــوعية للسـ ــ ــدة املوضــ ـــ ــــع الوحــ  مــ

ـــر  ـــ ـــي (تقري ــوعها األساســـ ــــام موضــــ ــــورة األنعــ ـــاجل ســ ــ ــث تعـ ــ ــ ـــوعية، حي ا املوضـــ ــد ــ ــها لوحــ ـــ عرضـ

ـــهحقيقــــة األلو  ــاحي احليــــاة) .. تعاجلـ ــة يف كــــل منــ ـــرآن  هيــ ــة القـ ــورة فريــــدة ختتلــــف عــــن طبيعــ بصــ

ـــن أول  ـــل متــــدفق مـ ــورة األنعــــام متصـ ــابقة، فســــياق ســ ـــور الســ ـــا يف السـ ــنا هلـ ـــيت تعرضــ ـــدين الـ املـ

ــر  ــث يَعــ ــدفق، الســــورة إىل آخرهــــا، حيــ ــرها علــــى هيئــــة موجــــة مــــن موجــــات النهــــر املتــ ض عناصــ

ــن يف  ــا ولكــــ ـــابكة معهــــ ـــا واملتشـــ ـــ ـــة  ــة الالحقـــ ــ ـــدها كاملوجــ ــــر بعـــ ـــذه العناصــ ــرض هـــ ــرر عــــ ــ مث تكــ

ـــا  ــىت تلحقهــ ــة حـــ ــة قويـــ ـــا تباعـــــاً، مـــــا أن تنقضـــــي موجـــ ــ ــدفق موجا ــف ، مث تعيـــــد تـــ ــكل خمتلـــ شـــ

ـــي الشخصـــــية  ــذه هــ ـــا.. وهـــ ــا وتكملهــ ــ ــيت قبلهـ ــق مـــــع الـــ ــة تتفـــ ــة التاليـــ ــــة املوجـــ ــتقلة اخلاصـ املســـ

  بسورة األنعام واليت نزلت ومعها موكب من املالئكة يسد ما بني اخلافقني. 

يقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا عن هذه الشخصية املستقلة اخلاصة بسورة األنعام: " هذه  -

السورة متثل طبيعة هذا القرآن وخصائصه ومنهجه يف موضوعها األساسي، ويف منهج التناول، 

قة العرض سواء .. ذلك مع احتفاظها " بشخصيتها" اخلاصة، وفق الظاهرة امللحوظة ويف طري

 يف كل سور القرآن ، واليت ال ختطئها املالحظة البصرية يف أية سورة.. 

فلكل سورة شخصيتها ، ومالحمها ، وحمورها، وطريقة عرضها ملوضوعها الرئيسي.. وهذه  -

م ترتج.. هذا املوكب، السورة نزلت معها موكب من املالئكة هلم  لتسبيح، واألرض  زجل 

ا موكب . موكب ترتج له النفس، ويرتج  ا هي ذا وهذا االرجتاج واضح ظلهما يف السورة!.. إ

له الكون! وهي تشبه يف سياقها املتدافع من املشاهد و املوحيات واملواقف جمرى النهر 



 
  - ٨٣٣  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ألمواج املتالحقة. ما تكاد املوجة تصل إىل قرارها حىت تبدو املوجة التالية مالحقة  املتدافع 

رى املتصل املتدفق!"   .)١(هلا، ومتشابكة معها يف ا

  ت ــــة اآل ـــاول جمموعــ ـــان يتنـــ ــ ــــع كـ ــل مقطــ ــاطع ، كــــ ـــورة إىل مقــــ ـــة الســـ ــ ــوم بتجزئـ ــ ـــن نقــ ــذلك لـــ ــ لــ

ـــى  ــورة علــ ـــرض الســـ ـــــه بعــ ــون هللا وتوفيق ــ ـــنقوم بعـ ــل ســ ـــ ـــوعية، ب ــــدة املوضــ ــــنفس الوحـ ــلة بـ املتصـــ

ـــاور، ــة حمــ ــة مخســـ ـــا   هيئـــ ــع فيهــ ـــا، يـــــتم جتميـــ ـــورة إىل آخرهــ ـــن أول الســ ــري مــ ــا يســـ ــور فيهـــ ــل حمـــ كـــ

ـــل  ــــك أن تظــ ــن ذلـ ـــ ـــدف م ـــورة، واهلــ ـــا يف الســ ــى تفرقهــ ــــد علـــ ــور الواحـ ــص احملـــ ــيت ختـــ ــ ت الـ اآل

ـــاط حماورهــــا اخلمســــة  ــكة وواضــــحة، مــــن خــــالل ارتبـ ــا متماســ ـــورة كلهــ ــوعية للسـ الوحــــدة املوضــ

 املعروضة بطول السورة على هيئة موجات متتالية. 

 ور سورة األنعام : ـ حما

ألدلة الساطعة.  -  احملور األول : التعريف  عز وجل 

ته البينة.  -   احملور الثاين: العمى عن دالئل التوحيد الساطعة والتكذيب 

 احملور الثالث: بيان حقيقة "ال إله إال هللا" ومدلوهلا ومقتضاها . -

لتوحيد وإعالن املفاصل  -  ة فيه.  احملور الرابع : الصدع 

  احملور اخلامس : خطورة الشرك والتحذير منه ، وبيان موقف املشركني املكذبني. 

 مع عرض مقاصد القرآن التالية : 

 مقصد معرفة هللا عز وجل : تعرف على اسم هللا (العظيم). 

م .   مقصد اإلعداد لليوم اآلخر: ولو ترى إذ وقفوا على ر

 ا العبد. مقصد تزكية النفس: اعرف حقيقتك أيه

ذن هللا ..   واآلن إىل التفصيل 

 

  

                                                             
  . ٣/١٠٢٢يف ظالل القرآن ،   )١(



  - ٨٣٤  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن
  المحور األول : التعريف با عز وجل باألدلة الساطعة

 َوالنُّــوَر مثَُّ الَّـــِذيَن   َوَجَعـــَل الظُُّلَمــاتِ  َواَألْرضَ  اْحلَْمـــُد َِِّ الـَّـِذي َخلَـــَق السَّــَمَواتِ ﴿  قــال تعــاىل

ـــَرِِّْم يـَْعــــِدُلوَن  ـــٍني مثَُّ َقَضــــى َأَجــــالً ُهــــَو ا ﴾١﴿َكَفــــُروا بِـ ـــن ِطـ ـ ـــِذي َخَلَقُكــــم مِّ َوَأَجــــٌل مَُّســــمى  لـَّ

ــُتمْ ِعنـــَدُه مثَُّ  ـــُروَن  َأنـ ــَمَواتِ  ﴾٢﴿َمتْتَـ َُّ ِيف السَّـ ــَو ا ـــُم ِســـرَُّكمْ  َوُهـ  َوَجْهـــرَُكمْ  َوِيف اَألْرِض يـَْعَل

ــــُبونَ  ـــا َتْكِسـ ـــُم َمــ ــ ـــام : َويـَْعَل ــاآل]  و ٣-١﴾ [ األنعــ ــ ـــع رحلـــــة يف احليـ ـــع أمتــ ــة ن مــ ــا رحلـــ ـــ اة .. إ

 التعرف على هللا عز وجل. 

  ــايل الوجــــود الكــــوين واإلنســــاين ــا، بــــثالث ملســــات ترســــم جمــ ــ ــرية بر ــورة بتعريــــف البشــ تبــــدأ الســ

ــــة مث   ــ ـــــني األوىل والثاني ــفيف اآليتـ ــــ ــــــة كي ـــة األلوهي ـــا حقيقـــ ــ مـ ـــــيط  ــول  حتـ ــ ــــة، يقــ ــ ـــــة الثالث يف اآليـ

ـــة ـــة روعـ ـــا :" أي إعجــــاز ! وأيـ ــه هللا عنهـ ــب رمحــ ـــة!  الشــــيخ ســــيد قطــ ــة إحاطـ ! وأي مشــــول! وأيــ

 . 

أمام هذا الوجود الكوين الشاهد بوحدة اخلالق، وأمام هذا الوجود اإلنساين الشاهد 

حلمد  ثناًء عليه،  بتدبريه، وأمام هذه األلوهية احلاكمة يف السموات ويف األرض، تبدأ السورة 

حقيته للحمد والثناء على ألوهيته ا ملتجلية يف اخللق واإلنشاء.. بذلك تصل وتسبيحًا له، واعرتافًا 

خللق يف أضخم جمايل الوجود: "  بني األلوهية احملمودة وأوىل خصائصها : " اخللق" ، وتبدأ 

السموات واألرض .. مث يف أضخم الظواهر الناشئة عن خلق السموات واألرض وفق تدبري 

الناطقة بتوحيد هللا عز وجل من  مقصود: " الظلمات والنور" .. لتعجب مع هذه الدالئل الساطعة

قوم يرون صفحة الوجود الضخمة اهلائلة الشاملة تنطق بقدرة اخلالق العظيم كما تنطق بتدبريه 

م به سبحانه وتعاىل  احلكيم، وهم بعد ذلك ال يوحدونه سبحانه وتعاىل، بل جيعلون  شركاء يعدلو

 ﴾.. يـَْعِدُلونَ  مثَُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرِِّمْ ﴿ ويساوونه 

مث بعد عرض الدالئل الناطقة يف هذا الكون الضخم والشاسع ، تعرض لنا ملسة احلياة 

اإلنسانية .. ملسة النقلة العجيبة من عتمة الطني املظلم إىل نور احلياة البهيج، يف تناسق بديع مع " 

: ملسة األجل األوىل املفضي الظلمات والنور" يف اآلية األوىل.. مث إىل جانبها ملسة أخرى متداخلة 



 
  - ٨٣٥  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

لبعث.. ملستان متقابلتان يف اهلمود واحلركة كتقابل الطني اهلامد  للموت، واألجل الثاين املسمى 

 واخللق احلي يف النشأة.

ا أن تنقل إىل القلب البشري  وكل هذه اللمسات من دالئل التوحيد الناصعة من شأ

  املشركني يشكون يف هذا وال يستيقنون: " مث أنتم مترتون"..  اليقني بتدبري هللا، واليقني بلقائه ولكن

واللمسة الثالثة تضم اللمستني األوليني يف إطار واحد ، وتقرر ألوهية هللا يف الكون واحلياة 

  اإلنسانية سواء : " وهو هللا يف السموات ويف األرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون".. 

أللوهية إن الذي خلق السموات واأل رض هو هللا يف السموات ويف األرض.. وهو املتفرد 

﴾ [ الزخرف: َوُهَو احلَِكيُم الَعِليمُ  َوِيف اَألْرِض ِإَلهٌ  َوُهَو الَِّذي ِيف السََّماِء ِإَلهٌ فيهما على السواء ﴿ 

٨٤ ..[  

ليست ي " الوحدانية" و هإن القضية اليت تستهدف السورة كلها ـ بل القرآن كله ـ تقريرها 

  هي قضية " وجود " هللا.. 

ريخ البشرية هي مشكلة اإلحلاد بعدم اإلميان بوجود إله فلم تكن املشكلة األكرب إمنا  يف 

لعباده وحده    . )١(!" املشكلة األكرب هى تقرير وحدانيته وإفراده سبحانه 

ده هو عرف على هللا عز وجل ؟ وهل التوحيد هو اعتقاد أن هللا وحتوالسؤال : كيف ن

  اخلالق الرازق املدبر؟ 

وإجابة السؤال حبول هللا وقوته يف شقه األول وهو : كيف نتعرف على هللا عز وجل ؟ 

ته الليل  ته وخملوقاته ، ومن آ لنظر يف آ يقول الشيخ دمحم بن عبد الوهاب رمحه هللا جميبًا : " 

ضون السبع ومن فيهن وما بينهما" والنهار والشمس والقمر، ومن خملوقاته السموات السبع واألر 
)٢ (.  

                                                             
  بتصرف يسري.  ٣/١٠٣٠يف ظالل القرآن ،  )١(
  كتاب التوحيد، الشيخ دمحم بن عبد الوهاب.  )٢(



  - ٨٣٦  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

ويقول الشيخ بن عثيمني رمحه هللا : " كل شيء يف العامل يدل على أن هللا واحد، والنظر يف 

ت الكونية هي  ت هللا تعاىل نوعان : كونية وشرعية ، واآل ت هللا تعاىل وخملوقاته ، وآ آ

ت الشرعية هي الوحي الذي أنزل  هللا على رسله، وعلى هذا فا عز وجل املخلوقات ، واآل

لغ احلكمة ، وكذلك  ته الكونية وهي املخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب الصنعة و يُعرف 

ته الشرعية وما فيها من العدل، واالشتمال على املصاحل ودفع املفاسد.   يعرف سبحانه وتعاىل 

  تدل على أنه واحد     ويف كل شيء له آية 

ت الشرعية يف كتاب هللا وسنة رسوله وا ته الكونية وهي خملوقاته  لنظر يف اآل ، ويف آ

ٌت  سبحانه وتعاىل، من شأنه أن يزيد العبد علمًا خبالقه ومعبوده ، قال تعاىل ﴿ َوِيف اَألْرِض آَ

ت :  َوِيف َأنُفِسُكْم َأَفَال تـُْبِصُرونَ  )٢٠لِّْلُموِقِنَني (   . )١(] ٢١– ٢٠﴾ [ الذار

العلوم وأشرفها وهو : " العلم  عز وجل وعنه سبحانه وتعاىل" ،  عإذن البد لنا من حتصيل أنف

والعلم هو : إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا " ، لذلك فمصيبة اجلاهلية األكرب 

 ، قال هي : " اجلهل  عز وجل وعن هللا " ، وهو السبب األول للوقوع يف الشرك 

َُّ َعَلى َبَشٍر مِّن َشْيءٍ   َوَماتعاىل : ﴿  ََّ َحقَّ َقْدرِِه ِإْذ قَاُلوا َما أَنَزَل ا ﴾ [ األنعام :  َقَدُروا ا

َِْهَواِئِهم ِبَغْريِ ِعْلمٍ ] ، قال تعاىل ﴿ ٩١ ال ] ، ق١١٩﴾ [ األنعام :َوِإنَّ َكِثريًا لَُّيِضلُّوَن 

َِّ ِإن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإن ُتِطْع أَ تعاىل﴿ َوِإْن ُهْم ِإالَّ  ْكثـََر َمن ِيف اَألْرِض ُيِضلُّوَك َعن َسِبيِل ا

ُتْخرُِجوُه َلَنا ِإن تـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ ﴿ ] ، ١١٦﴾ [ األنعام :  َخيُْرُصونَ  ْن ِعْلٍم فـَ  ُقْل َهْل ِعندَُكم مِّ

 ] . ١٤٨﴾ [ األنعام :  ُصونَ َوِإْن َأنُتْم ِإالَّ َختْرُ 

إذًا من أهم الواجبات على املسلم أن يعمل على إزالة جهالته يف أمور التوحيد ومعرفة هللا عز 

لكلية" ، وجهل مركب وهو "  وجل، واجلهل نوعان: جهل بسيط هو " عدم إدراك الشيء 

 إدراك الشيء على وجه خيالف احلقيقة اليت هو عليها" . 

                                                             
  ) . ٢٢، ٥شرح األصول الثالثة، دمحم بن صاحل العثيمني ، ص ( )١(
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الشق الثاين من السؤال السابق وهو : هل التوحيد هو اعتقاد أن هللا وحده هو  أما عن إجابة

 اخلالق الرازق املدبر؟ 

أوال : "التوحيد " يف اللغة أي : جعل الشيء واحدًا " ، مشتق من وحد الشيء إذا جعله 

عىواحدًا ، فالتوحيد مصدر للفعل ال   َد" . : " َوحَّ  ر

فراد هللا سبحانه وتعاىل مبا خيتص به من الربوبية واأللوهية واألمساء ويف الشرع  : التوحيد هو " إ

  والصفات " . 

  نيًا : أقسام التوحيد هي ثالثة أقسام : 

 ) توحيد األمساء والصفات ٣) توحيد األلوهية    ٢توحيد الربوبية      )١

نَـُهَما َفاْعُبْدهُ  اَومَ  َواَألْرضِ  َربُّ السََّمَواتِ وقد اجتمعت الثالثة يف قوله تعاىل ﴿  َواْصَطِربْ  بـَيـْ

يا    ] . ٦٥[ مرمي : ﴾  ِلِعَباَدتِِه َهْل تـَْعَلُم َلُه مسَِ

  ــذي دعــــت ــد الــ ــاىل التوحيــــد إىل نــــوعني بقولــــه : " وأمــــا التوحيــ ويقســــم ابــــن القــــيم رمحــــة هللا تعــ

ـــان:  ــــو نوعــ ـــب فهـ ــ ــــه الكت ـــت بـ ــ ـــه الرســـــُل ، ونزل ــ ــد يف توحيـــــدإلي ـــ ــات، وتوحي ــ ــة واإلثبـ ــ  يف املعرفـ

ــــه  ــفاته وأفعالــــه وأمسائ ــاىل، وصــ ـــرب تعــ ـــاألول : هــــو إثبــــات حقيقــــة ذات الـ ــب والقصــــد، فـ الطلــ

ــوم قضــــائه وقــــدره ومحتــــه ، قــــال  ــاده، وإثبــــات عمــ ــن عبــ ــاء مــ وتكلُّمــــه بكتبــــه، وتكليمــــه ملــــن شــ

ـــاىل ﴿  ـــوَ  قُـــــلْ تعــ َُّ  ُهــ ــدٌ  ا َُّ  ﴾١﴿ َأَحـــ ـــَمدُ  ا ـــدْ  ملَْ  ﴾ ٢﴿ الصَّــ ـــدْ  َوملَْ  يَِلــ ـــهُ  ُكـــــنيَ  َوملَْ  ﴾ ٣﴿ ُيولَــ  لَّــ

ـــواً  ــدٌ  ُكُفـ ـــالص:  َأَحــ ــرب ٤-١﴾[ اإلخـ ـــمن خــ ــربي" يتضـ ـــي اخلــ ــد "العلمـ ــ ــو التوحي ـــذا هــ ) .. وهـ

مسائه وصفاته وأفعاله وأقواله.   عن هللا تعاىل وتعريف 

لعبادة وحده ال شريك له ، وخلع ما يُعبد من دونه ، قال  والثاين : إفراد هللا عز وجل 

َ َأيـَُّها الَكاتعاىل  ْعُبُدوَن   الَ  ﴾١﴿ِفُروَن ﴿ ُقْل  َوالَ  ﴾٣﴿َوَال أَنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد  ﴾٢﴿َأْعُبُد َما تـَ

َ َعاِبٌد مَّا َعَبدمتُّْ  - ١﴾ [الكافرون:  َوِيلَ ِدينِ  َلُكْم ِديُنُكمْ  ﴾٥﴿َوَال أَنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد  ﴾٤﴿َأ

٦ . .[ 



  - ٨٣٨  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

راف، بل كل سورة يف القرآن متضمنة لنوعيَّ التوحيد، ومجلة سورة األنعام وأول سورة األع

 شاهدُة به داعية إليه". 

ـــد يف  ـــفات& والتوحيـــ ــاء والصـــ ــة واألمســــ ــ ــــد الربوبيــ ـــو : توحيــ ـــات هـــ ـــد يف املعرفــــــة واإلثبـــ إذن التوحيـــ

 الطلب والقصد هو : توحيد األلوهية والعبادة. 

 توحيد الربوبية 

خللق وامللك و   التدبري " . هو : " إفراد هللا عز وجل 

 َِِّ ُمْلُك السََّمَواتِ ﴿ وقد جاء يف أواخر سورة املائدة وأول سورة األنعام ، قوله تعاىل : 

اْحلَْمُد َِِّ الَِّذي َخَلَق  ] ، ﴿١٢٠﴾ [ املائدة :  َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  ِفيِهنَّ   َوَما َواَألْرضِ 

]، وقوله ١﴾ [ األنعام:  َوالنُّوَر مثَُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرِِّْم يـَْعِدُلونَ  الظُُّلَماتِ َوَجَعَل  َواَألْرضَ  السََّمَواتِ 

ذُ تعاىل ﴿  َِّ َأختَِّ َر ا    ].١٤﴾ [ األنعام :ُيْطَعمُ  َوالَ  َوُهَو ُيْطِعمُ  َواَألْرضِ  َوِليا َفاِطِر السََّمَواتِ  ُقْل َأَغيـْ

 يد مل يعارض فيه املشركون الذين بُعث فيهم الرسول واحلقيقة أن هذا القسم من التوح

َواَألْرَض لَيَـُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ الَعزِيُز  َولَِئن َسأَْلتَـُهم مَّْن َخَلَق السََّمَواتِ  بل كانوا مقرين به، قال تعاىل ﴿

  ].. ٩﴾ [ الزخرف :  الَعِليمُ 

ن هللا هو ا لذي خلق اخللق وهو الذي يدبر فاملشركون ليس لديهم أية مشكلة يف اإلقرار 

  األمر، وهو الذي بيده ملكوت السموات واألرض . 

  ــريك، إال مــــا ــبيل التشــ ــى سـ ــل وال علــ ــى ســــبيل التعطيـ ــة، ال علــ ـــم جيحــــد أحـــد توحيــــد الربوبيـ فل

ـــون، فإنـــــه  ــن فرعــ ـــل مـــ ـــرهحصــ ـــرب  أنكــ ـــم أن الــ ـــه، ألنـــــه يعلــ ــابرة منــ ــل مكـــ ــبيل التعطيـــ ــى ســـ علـــ

َِ غريه، قال تعاىل ﴿  َها أَنُفُسُهْم ُظْلماً  اَوَجَحُدوا  تـْ َقنـَ   ]. ١٤﴾[ النمل :  َوُعُلوا  َواْستَـيـْ

  توحيد األمساء والصفات 

  هو: " إفراد هللا عز وجل مبا له من األمساء والصفات" ، وهذا يتضمن شيئني : 

ن نثبت  عز وجل مجيع أمسائه وصفاته اليت أثبتها لنفسه يف   األول : اإلثبات، وذلك 

  .  سنة نبيه كتابه أو 



 
  - ٨٣٩  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ن ال جنعل  مثيًال يف أمسائه وصفاته ، كما قال تعاىل ﴿  الثاين : نفي املماثلة ، وذلك 

] ، يقول ابن عثيمني رمحه هللا : " دلت ١١﴾ [ الشورى :  َوُهَو السَِّميُع الَبِصريُ  َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ 

د من املخلوقني، فهى إن اشرتكت يف أصل هذه اآلية على أن مجيع صفات هللا ال مياثله فيها أح

املعىن ، لكن ختتلف يف حقيقة احلال، فمن مل يثبت ما أثبته هللا لنفسه ، فهو معطل ، ومن أثبتها مع 

  التمثيل فهو من املمثلني، ومن أثبتها بدون مماثلة صار من املوحدين. 

ل فيما وصف هللا ومسى به وينبغي أن تربأ عقيدتنا من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثي

، فالتحريف يف النصوص، والتعطيل يف املعتقد، والتكييف يف  نفسه يف كتابه, وعلى لسان رسوله 

ابن تيمية وغريه من أهل العلم، وأما التكييف  اإلسالمالصفة، والتمثيل يف الصفة، هكذا قال شيخ 

َوُهَو اللَِّطيُف  َوُهَو يُْدِرُك األَْبَصارَ  ُه األَْبَصارُ ُتْدرِكُ   الَ  فال جيوز أن ُنكيف صفات هللا ، قال تعاىل ﴿

ة ليس هلا كيفية، بل هلا كيفية ا ليس معناه أن ال نعتقد أن الصف] ، وهذ١٠٣﴾ [ األنعام :  اخلَِبريُ 

ولكنها ليست معلومة لنا، ألن ما ليس له كيفية ليس مبوجود، وحينما سئل اإلمام مالك رمحه هللا 

اىل ﴿ الرمحن على العرش استوى﴾ ، قال " االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول، عن قوله تع

  . )١(واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة" 

  توحيد األلوهية 

  ـــــه إال ــهد أن " ال إلـ ن يشــــ ــده  ــ ــــة  وحــ ــ ــات اإلهلي ــادة، وإثبــــ لعبــــ ـــل  ـــز وجـــ ــــراد هللا عـــ ـــو إفــ هـــ

ه، وال  ــــد إال إ ـــال يعبــ ــلهللا"، فـــ ـــه، وال إال عل يتوكــــ ـــادى إال فيـــ ـــه ، وال يعـــ ــــوايل إال لـــ ـــه ، وال يــ يـــ

 يعمل إال ألجله ، وال يتلقى الشرائع إال منه وحده " . 

َُّ رَبُُّكمْ قال تعاىل يف سورة األنعام ﴿  َوُهَو  ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوهُ   الَ   َذِلُكُم ا

  ]. ١٠٢﴾ [ األنعام :  وَِكيلٌ  َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ 

                                                             
  . ١٣، ١٢ول البن عثيمني ، ص شرح كتاب التوحيد ، الق )١(



  - ٨٤٠  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

والعبادة مبفهومها العام هي : " اسم جامع لكل ما حيبه هللا ويرضاه من االعتقادات ، 

واألقوال ، واألعمال الباطنة كاخلوف واخلشية والتوكل ، واألعمال الظاهرة كالصالة والزكاة 

  . )١(والصيام وغري ذلك من شرائع اإلسالم" 

تذلل  حمبة وتعظيمًا بفعل أوامره، واجتناب نواهيه على وتعريف آخر للعبادة هي : " ال

  الوجه الذي جاءت به شرائعه" . 

وهذا القسم من التوحيد، كفر به وجحده أكثر اخللق، ومن أجل ذلك أرسل هللا الرسل 

َ   الَ   ِه َأنَّهُ َأْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإَليْ   َوَماوأنزل عليهم الكتب، قال تعاىل﴿  ِإَلَه ِإالَّ َأ

ي السلوكي، أما ما سبق مل].. وهذا القسم من التوحيد هو التوحيد الع٢٥﴾ [ األنبياء:  َفاْعُبُدونِ 

املعريف اخلربي، لذلك فتوحيد األلوهية  وحيدمن توحيد الربوبية وتوحيد األمساء والصفات هو الت

صفات، حيث ينبين على معرفة العبد لربه سبحانه وتعاىل حق ينبىن على توحيد الربوبية واألمساء وال

لعبادة الصحيحة اخلالصة بشموهلا وكماهلا، لذا "فمعرفة هللا"  املعرفة أن يفرده سبحانه وتعاىل 

ا رسول هللا دمحم    . )٢(تستلزم قبول ما شرعه واإلذعان واالنقياد حلكمه وحتكيم شريعته اليت جاء 

 ) ــاحةاألنعــــام)  لــــذلك أفــــردت ســــورة ــل ، كــــي يفــــرده عبــــاده   مســ ــف  عــــز وجــ ــرية للتعريــ كبــ

ــــة  ــــه لعبودي ـــا بـــــه ل ــــذي عرفتنـ ـــراطه املســــتقيم ، ال ــــومي وصـ ــرعه الق ـــاء يف شـــ ــا جـ ــ ــق م ـــده وفــ وحـ

 السور السابقة لسورة األنعام . 

ذن هللا مع تعرضنا ملدلول " ال إله  اوهذه العبادة مبفهومها احلقيقي والشامل، سنتعرض هل

   هللا) ومقتضاها يف احملور الرابع يف عرض سورة األنعام. إال

  

  

  

                                                             
  .١٦تعريف ابن تيمية رمحه هللا ،عن شرح األصول الثالثة ص  )١(
  .٥شرح األصول الثالثة، ابن عثيمني ص  )٢(



 
  - ٨٤١  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  ربعة أمور هامة يف أقسام التوحيدأ

 ذلك ، وهذا كما يدعى البعض أن القرآن ذكر)١(األول: دحض شبهة أنه جيوز التحاكم إىل البشر 

َّ َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِيف األَ يف أكثر من موضع كقوله تعاىل ﴿  ْحلَقِّ َ َداُووُد ِإ ِ  ْرِض فَاْحُكم بـَْنيَ النَّاِس 

َِّ  َوالَ  َِّ ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعن َسِبيِل ا َهلُْم َعَذاٌب َشِديٌد ِمبَا َنُسوا  تـَتَِّبِع اهلََوى فـَُيِضلََّك َعن َسِبيِل ا

َّ أنَزْلَنا إِلَْيَك الِكتَ ﴿ ]، قال تعاىل ٢٦﴾ [ ص :  يـَْوَم احلَِْسابِ  َحلقِّ ِلَتْحُكَم بـَْنيَ النَّاِس ِمبَا ِإ ِ اَب 

 َُّ  ]. ١٠٥:  النساء﴾ [ َتُكن لِّْلَخائِِنَني َخِصيماً  َوالَ  َأرَاَك ا

  ـــا هــــو ـــرعه كمـ ـــاكم إىل شـ حلاكميــــة والتحـ ــز وجــــل  ـــراد هللا عــ ــدم إفـ ــــا عــ ــراد  ــ ـــبهة ي ــذه الشـ وهــ

ـــد األلوهيــــة،  ــرحمتضــــمن يف توحيـ ـــوا وتطــ ً جبـ ـــبهة لتفــــتح  ـــنهم هــــذه الشـ ـــر وسـ ــريع البشـ ز تشــ

نفسهم.   لقوانينهم ووضعهم ملناهجهم 

  ـــى هــــذه ـــرد علـ ـــر  الشــــبهةوالـ ــق البشـ ت الســــابقة يف حــ ــــه اآل ـــذي ذكرت ـــم الـ ــون يف أن احلكـ يكــ

ـــا أن  ــرعاً ، كمـــ ــ ـــه هللا شــ ــــا أذن لـــ ــدود مــ ــ ــم يف حــ ـــان حيكــــ ـــص ، فاإلنســـ قـــ ــدود  ــــم حمــــ ـــو حكــ هـــ

ـــذكورة  ــ ت املـــ ً، أن اآل ــد ــ ــًا أبــــ ـــ ـــــيس حكمـــ ــه إىل زوال ولـــ ــ ــ ـــــى أن حكمــ ـــًال علـــ ـــ ـــدث أصــ ـــ مل تتحــ

ا هو التحاكم لتشريعات البشر.   املقصود 

  ﴿ ـــاىل ــ ـــ ــــه تع ــ ــ ــــري هللا، كقول ــ ــق إىل غــ ـــ ــــبة اخللـــ ــث نســــ ــــ ــ ت وأحادي ـــد ورد يف آ ــــ َُّ وقـ ـــاَرَك ا ــ ــ فـَتَـبَـ

ـــالِِقنيَ  ــُن اخلَــ ـــه ١٤﴾ [ املؤمنـــــون:  َأْحَســـ ـــا  ]، وكقولــ ــوا مــ ــم : أحيـــ ــ ــــورين: " يقـــــال هلـ يف املصـ

ــيء ديف احلقيقــــة، ولــــيس إجيــــادًا بعــــد عــــخلقــــتم " .. فهــــذا لــــيس خلقــــًا  ــو حتويــــل للشــ ــل هــ م، بــ

ــا يــــتمكن اإلنســــان منــــه، وحمصــــور  ــامًال ، بــــل حمصــــور مبــ ـــاً لــــيس شــ مــــن حــــال إىل حــــال، وأيضـ

ــري  ــك إىل غــ ـــبة امللــ ــق.. كمــــا ورد نسـ ــ خلل ـــراد هللا  ــداً : إفـ ــــك أبــ ــــايف ذل ـــال ين ـــيقة ، فـ ــدائرة ضـ ــ ب

ـــه تعــــــاىل ـــمْ ﴿  هللا، كقولـــ ــى َأْزَواِجِهـــ ــ ـــوِمنيَ  ِإالَّ َعَلــ ــــــُر َملُـــ ـــِإنـَُّهْم َغيـْ ــانـُُهْم فَـــ ــ ـــْت َأْميَــ ــــا َمَلَكـــ ﴾ [  َأْو َمــ

ــون :  ــــكَ ]، ﴿ ٦املؤمنــــ َُّ املُْلــ ُه ا َ ــِه َأْن آ ـــَراِهيَم ِيف رَبِّــــ ـــ ــاجَّ ِإبـْ ـــِذي َحــــ ــ ــــَر ِإَىل الـَّ ــ ــرة: َأَملْ تـَ ﴾ [ البقــــ

٢٥٨ .[ 

                                                             
  .٧٨كتاب الثقافة اإلسالمية للصف األول الثانوي األزهري، ص  )١(



  - ٨٤٢  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

ميلك ما حتت  فهذا امللك حمدود ال يشمل إال شيئا يسريًا من هذه املخلوقات، فاإلنسان

ك قاصر من حيث الوصف، واإلنسان مستخلف فيه ميلك ما حتت يد غريه، وكذا هو مليده، وال 

مللك ، كما جاء يف توحيد الربوبية.    لفرتة معينة، وهذا ال ينايف أبدًا إفراد هللا 

 ـــ ــــة ، وكأمنـ ـــد الربوبي ـــى توحيـ ـــأخرين علـ ــــم التوحيــــد مــــن املتـ ـــنفون لعل ــتم املصـ ـــاين : اهــ ــر الثـ ا األمــ

ـــــود  ــرون وجــ ــــاً ينكــــ ـــاطبون أقوامــ ــربخيـــ ــــ ــدينال ــ ــودهم  - " " امللحــ ــ ـــــع وجــ ـــوا   -مــ ـــن تركــــ ــ ولكـ

ـــادة ﴿  ــر املســـلمني واقعـــني يف شـــرك العب ـــة رغـــم أن أكثـ ــد األلوهي ـــى توحيـ ــز عل ـــاالرتكيـ   َوَم

َِّ ِإالَّ  ِ  ]. ١٠٦﴾ [ يوسف :  َوُهم مُّْشرُِكونَ  يـُْؤِمُن َأْكثـَُرُهم 

  ـــث : اهـــــتم ــنفوناألمـــــر الثالــ ــور  املصـــ ـــرك القبـــ ـــة شــ ـــر احلـــــديث مبواجهــ ــم التوحيـــــد يف العصــ لعلـــ

ـــرك الطاعــــــة،  ــة شـــ ــــد مواجهــــ ــري قصــ ــ ــن قصــــــد أو غــ ـــوا عــــ ـــوات، وأمهلـــ ـــت األمـــ ــر الطواغيـــ ــ وخطـ

 والتشريك يف التشريع وخطر الطواغيت األحياء. 

  ــن ــ ــم مـ ــع: القســــ ــــر الرابـــ ــداألمـ ــ ــابع  التوحيـ ــرن الســــ ـــلمة يف القـــ ــة املســ ــ ـــه األمــ ــ ــــلت في ـــذي ضـ الـــ

 حيد األمساء والصفات" . والثامن اهلجري هو : تو 

... فمنهم من سلك مسلك التعطيل كاملعطلة اليت ظهرت على يد اجلهم بن صفوان، وقاموا 

م ينزهون هللا عز وجل ، وقد ضلوا ألن املنزه حقيقة "  بتعطيل الصفات بنفيها، زاعمني يف ذلك أ

ن هللا ليس  له مسع ، وال بصر ، وال هو الذي ينفي عن هللا صفات النقص والعيب، فمن قال : 

عيب العيوب ألن هللا يكرر يف كالمه ويثبته مسيع ﴿ أنه علم ، وال قدرة ، مل ينزه هللا ، بل وصمه 

  ]. ٦١[ احلج :  ﴾بصري 

م حيققوا ملا  ف هللا به نفسه، وقد ضلوا وصومن هذه الفرق من سلك مسلك التمثيل زاعمني 

م حيسنون صنعًا ، أل ََّ َحقَّ َقْدرِهِ   َوَما م مل يقدروا هللا حق قدره ﴿وهم حيسبون أ ﴾ َقَدُروا ا

ً وجرماً. ٩١[األنعام :  لناقص كذ م ميثلون الكامل  لعيب والنقص أل   ] إذ وصموه 

وهذه الفرق اليت احنرفت عن صراط هللا املستقيم رجحت عقلها عن الوحي، اعتمدت على ما 

أحكامه فتأولت نصوص الكتاب والسنة ، ومثال ذلك كاألشاعرة يستحسنه عقلها وما يتفق مع 



 
  - ٨٤٣  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

، وقد اختذت )١(وهي : فرقة كالمية إسالمية تنسب أليب احلسن األشعري الذي خرج على املعتزلة

األشاعرة : الرباهني واألدلة العقلية إلثبات حقائق العقيدة وذلك حملاجة خصومهم من املعتزلة 

  والفالسفة وغريهم. 

 ـــاة فقـــام األ ــفات احلي ــز وجـــل صـــفات ســـبع عـــن طريـــق العقـــل وهـــي : صـ ـــات  عـ ثب شـــاعرة 

ـــدرة  ـــدين  والســـــمعوالعلـــــم واإلرادة والقــ ــة كالوجـــــه واليــ ـــا الصـــــفات اخلربيـــ ــالم أمــ ـــر والكـــ والبصــ

ا تتفق مع أحكام العقل.   والقدم والساق فتأولوها على ما ظنهم أ

 ــة املســــلمة يف القــــرن ا ــــه األمــ ـــلت في ـــذي ضـ ــرين هــــو أمــــا التوحيــــد الـ ــادي والعشــ ـــرين واحلــ لعشـ

ـــلك  ـــن ســ ــنهم مــ ـــة" ... فمـــ ــ ــد احلاكمي ــــو : " توحيـــ ــــه وهـ ــص خصائصـ ـــة يف أخـــ ـــد األلوهيــ ــ توحي

ـــيت  ــرب الصـــــلييب أعـــــداء الـــــدين الــ ـــاهج الغـــ ـــن منــ ــي مــ ـــن دون هللا ، والتلقـــ مســـــلك التشـــــريع مــ

ـــراط هللا  ــن صــ ــة ممــــا أدى لالحنــــراف عــ ــ ـــن طواعي ــة عـ ا األمــ ـــتورد ـــالم، فاسـ ــة اإلسـ ــ ا ألم ـــدر صـ

ــــتق ـــدااملســـ ـــدعت يف أعــــ ــ ــة خــ ــ ــك ألن األمـــ ــ ـــاهجهم ئيم ، وذلـــ ــ ــــف منــ ـــــت خلـــ ــني فلهثــ ـــ ها احلقيقيــ

ـــورة  ــ ـــــني صــ ـــارة، ولتحســ ــ ـــدم واحلضــ ــــوى التقــــ ــ ــت دعـ ــ م حتـــ ــورا ــ ــ ـــالموتصـ ـــف  اإلســــ ـــ ــن التخلـ ــ مـــ

ا .   والرجعية اليت رموه 

 ــ ــ ــ ـــل أدى إىل الوق ـــن النقـــ ــ ـــل عـ ــ ـــان العقـ ــ ــــا أن استحسـ ـــب و كمــ ــار حيســـ ــ ـــيء صــ ــ ـــل شـ ــ ع يف أن كـ

ــ ــىت أمـــ ـــاحل واملفاســـــد، حـــ ت املصــ ــا ـــت حبســـ ــك، فأمهلــ ـــن ذلـــ ــلم مــ ــدة مل تســـ ـــد والعقيـــ ور التوحيــ

ـــدة املصــــاحل  ــو قاعـ ـــار املرجــــع هــ ـــاب والســــنة، وصـ ــن الكتـ ـــرعية األصــــلية مــ ـــام الشـ أدلــــة األحكـ

ــــفات" ،  ـــاء والصــ ــلت يف " األمســـ ــ ـــيت ضــ ــــرق الـــ ــراف الفــ ـــة احنــــ ـــا أدى لــــــنفس نتيجـــ ـــلة، ممـــ املرســـ

 ال هللا " . لشهادة التوحيد " ال إله إ يوسيأيت التفصيل يف عرض املدلول احلقيق

  ـــل ــ ـــــز وجـ ــف  عـ ــ ــ ـــن التعري ــ ــة عـ ــــ ـــة واملتتالي ــــام املتدفقـــ ــورة األنعــ ــــات ســــ ــود اآلن إىل موجــ ـــ ونعـ

ــــة يف  ـــ ـــة الثاني ــ ـــإىل املوجــ ــ ــ ــاطعة ، ف ــ ــ ـــة السـ ــ ــ ـــورةألدل ــــاىل ﴿ الســــ ــ ــــال تعـ ــ ــا ِيف ، قـ ــ ــ ـــن مَّـ ــ ـــــل لَِّمــ قُــ

ــَمَواتِ  ــى نـَْفِســِه الرَّْمحَــَة َلَيْجَمَعــنَّ  السَّ ــْوِم الِقَياَمــةِ َواَألْرِض قُــل َِِّّ َكَتــَب َعَل رَْيــَب   الَ   ُكْم ِإَىل يـَ
                                                             

رد يف فهم العقيدة اإلسالمية لتأثرها ببعض املعتزلة : فرقة إسالمية نشأت يف أواخر العصر األموي، وقد اعتمدت ع )١( لى العقل ا
  الفلسفات املستوردة مما أدى إىل احنرافها عن عقيدة أهل السنة واجلماعة . 



  - ٨٤٤  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

ُهــمْ   َوالنـََّهــارِ  َولَــُه َمــا َســَكَن ِيف اللَّْيــلِ  ﴾١٢﴿يـُْؤِمُنــوَن   الَ   ِفيــِه الَّــِذيَن َخِســُروا َأنُفَســُهْم فـَ

ـــيُم  ـــَو السَّـــِميُع الَعِل ـــذُ  ﴾١٣﴿َوُه َِّ َأختَِّ ــَر ا ـ ــَمَواتِ  قُـــْل َأَغيـْ ـ ـــا فَـــاِطِر السَّ َوُهـــَو  ْرضِ َواألَ  َولِي

ـــمُ  ــْن َأْســـَلمَ  َوالَ  يُْطِع ـــْرُت َأْن َأُكـــوَن َأوََّل َمـ ـــْل ِإّينِ ُأِم ـــُم ُق ـــرِِكنيَ  َوالَ  ُيْطَع ــَن املُْش ﴾[ َتُكـــوَننَّ ِمـ

ـــام :  ـــاىل ١٤ -١٢األنعـ ـــال تعـ ــــوَ  ﴿] ، وقـ ــُه ِإالَّ ُه ــ ـــَف َل ــــالَ َكاِشـ ــرٍّ َف َُّ ِبُضــ ــَك ا  َوِإن َميَْسْســ

ـــ ُه ـــَك ِخبَـــْريٍ فـَ ـــِديٌر َوِإن َميَْسْس ــى ُكـــلِّ َشـــْيٍء َق ـــاِدهِ  ﴾١٧﴿َو َعلَـ ـــْوَق ِعَب ـــاِهُر فـَ ـــَو الَق َوُهـــَو  َوُه

 ] . ١٨-١٧﴾ [ األنعام :  احلَِكيُم اخلَِبريُ 

  ــد ــة اجلديــــدة ذات املــ ت : " هــــذه املوجــ ـــذه اآل ـــن هـ ـــه هللا عـ ــب رمحـ ــيد قطــ ــيخ ســ يقــــول الشــ

ـــا ــ ـــة يف ا ـــة األلوهيــ ــرض حقيقــ ــاع الرهيـــــب ، جتـــــئ بعـــــد عـــ ــريض ، العـــــايل واإليقـــ ــوين العـــ ل الكـــ

ــد  ـــق مث بعــ ـــاين العميــ ــال اإلنسـ ــ ــراض والســـــخرية  أعقـــــابويف ا ــذيب واإلعــ ـــن التكـــ ــديث عـ احلــ

ــــرى،  ــاالت أخــ ـــ ــن يف جمـ ــــة ولكــــ ـــــة األلوهيــ ــــذلك حلقيقـ ـــرض كــ ــة تتعـــ ــ ـــذه املوجــ ــ ــــتهزاء، وهـ واالســ

ـــني  ــــذيب بـــ ــن التكـ ــ ــــديث عــ ـــدة .. فيقـــــع احلـ ــذلك جديـــ ــ ــؤثرات كـ ــ ـــع مـ ـــــدة، ومـــ ــات جدي يقاعـــ

 وجة ، ويبدو أمره يف غاية النكارة والبشاعة!موجة االفتتاح وهذه امل

هذه املوجة تربز حقيقة األلوهية ممثلة يف املُلك والفاعلية ، ويف الرزق والكفالة ، ويف القدرة 

والقهر، ويف النفع والضر.. وذلك لتقرير مقتضيات هذه احلقائق من توحيد الوالية والتوجه، 

والية والتوجه مظهر االستسالم والعبودية ، فإذا أمر رسول وتوحيد االستسالم والعبودية، واعتبار ال

أن يستنكر أن يتخذ غري هللا وليًا ، بني أن هذا االستنكار قائم أوًال على أن هللا يطعم وال  هللا 

نيًا على أن تويل   . اإلسالمغري هللا هو نقض ملا ُأمر به من  يطعم ، وقائم 

الصورة وهلذا الغرض، مجلة مؤثرات قوية ختلخل ويصاحب عرض حقيقة األلوهية يف هذه 

) . وحقيقة  القلوب تبدأ بعرض حقيقة امللكية لكل شيء ﴿ قل ملن ما يف السموات واألرض قل 

الرزق أن هللا هو الرزاق ذو القوة املتني ( وهو يطعم وال يطعم) . وعرض القدرة على الضر واخلري 

َُّ ِبُضرٍّ فَ ﴿   )١٧َوِإن َميَْسْسَك ِخبَْريٍ فـَُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ( َال َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهوَ َوِإن َميَْسْسَك ا

ْوَق ِعَباِدهِ    ﴾...  َوُهَو احلَِكيُم اخلَِبريُ  َوُهَو الَقاِهُر فـَ
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ا املواجهة مع املشركني الذين يعرفون أن هللا هو اخلالق (توحيد الربوبية ) مث يعدلون به  إ

م (التشريك يف األلوهية).. تواجههم من ال  خيلق فيجعلون له شركاء مع هللا يف تصريف حيا

لسؤال عن امللكية بعد اخللق لكل ما يف السموات واألرض، مع تقرير احلقيقة اليت مل  ت  اآل

) ، كانوا يعرفون ويقررون أن  ما يف السموات واألرض .  يكونوا هم جيادلون فيها (قل : 

حلاكمية فيما ميلك ، ولكن فراد هللا سبحانه  هم ما كانوا يرتبون على هذه احلقيقة نتائجها املنطقية، 

جلاهلية!  م  ذا اعتربوا مشركني ، ومسيت حيا ذن هللا وحده وشرعه .. و وعدم التصرف فيه إال 

نفسهم ؟؟! فكيف مبن خيرجون احلاكمية يف أمرهم كله من اختصاص هللا سبحانه مث يزاولو ا هم 

م؟ البد من إعطائهم صفة أخرى غري الشرك.. فهو الكفر والظلم  مباذا يوصفون ومباذا توصف حيا

ً كانت دعواهم يف  ً كانت الصفة اليت تعطيها هلم  اإلسالموالفسق كما يقرر هللا سبحانه.. أ وأ

  شهادات امليالد! 

  " كتب على نفسه الرمحة" .. 

ـ كتب على نفسه الرمحة ،   ة، ال ينازعه منازع، ولكنه فضًال منه ومن فهو سبحانه املالك

رادته ومشيئته ، ال يوجبها عليه موجب ، والرمحة هي قاعدة معاملته لعبادة يف الدنيا  كتبها 

لضراء، فهو يبتليهم ليعد طائفة   ً واآلخرة ، فرمحة هللا بعباده هي األصل ، حىت يف ابتالئه هلم أحيا

ذا االبتالء حلمل أمانته ، بعد اخللوص والتجرد واملعرفة والوعي واالستعداد والتهيؤ عن منهم 

  طريق هذا االبتالء. 

" كتب على نفسه الرمحة" تكررت يف السورة يف موضع آخر ، رمحة هللا تفيض على عباده 

م، إن التفضل والعنا ا يقوم وجودهم ، وتقوم حيا ية بعباده حىت يبلغهم مجيعًا ، وتسعهم مجيعاً، و

ن كتب على نفسه  ذه احلقيقة هي تفضل آخر، ال يقل عن ذلك التفضل األول  سبحانه وتعاىل 

م أن يبلغوا ما جرت به إرادة هللا يف املأل األعلى؟ وأن  الرمحة ، فمن هم العباد حىت تبلغ العناية 

  فضل العميم الفائض من هللا الكرمي. يبلغوا بكلمات منه سبحانه حيملها إليهم رسوله؟ إال أنه ال
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دهش ، كما يدعه يف  إن تدبر هذه احلقيقة على هذا النحو ليدع القلب يف عجب ويف

  أنس ويف رْوح ال تبلغ الكلمات أن تصور جوانبه وحواشيه!

وهللا عز وجل ال يطرد من رمحته أحدًا يرجوها . إمنا يطرد الناس أنفسهم من هذه الرمحة 

   ويشركون به. حني يكفرون 

لرجاء  لثبات والصرب، و فأي طمأنينة هذه تسكبها هذه اآلية يف نفس املؤمن لتمألها 

هلدء والراحة .. فهو يف كنف الودود الرحيم.    واألمل ، و

يكون الوالء وملن يتمخض؟  نإنه منطق الفطرة القوى العميق.. مل( قل أغري هللا اختذ ولياً) 

ا وأنشأمها ؟ ملن إن مل يكن لرازق من يف مطر السموات واألرض الذي خلقهملن إن مل يكن لفا

الذي يطعم  وال يطلب طعامًا؟ إن اخلالق الرازق املالك هو املتصرف صاحب  ضالسموات واألر 

السلطان يف السموات واألرض، ففيم الوالء لغري صاحب السلطان الرازق؟ مث ملاذا يتخذ غري هللا 

د نفسه للشرك ؟ ألعل ذلك رجاء جلب نفع أو ضر يف هذه احلياة الدنيا؟ رجاء وليًا ، ويعرض العب

لسراء؟ .    نصرة الناس له يف الضراء ، ورجاء نفع الناس له 

إن هذا كله بيد هللا، وله القدرة املطلقة يف عامل األسباب ، وله القهر كذلك على العباد، 

  .)١(وعنده احلكمة واخلربة يف املنع والعطاء " 

ثريها العميقة يف داللتها، من موجات سورة األنعام يف حمورها  ، وهذه املوجة الثانية القوية يف 

ألدلة الساطعة" .    األول: " التعريف  عز وجل 

نا أن نتساءل : هل والية غري هللا تعترب شركًا؟ هل رجاء النفع والضر من غري هللا هي تدع

؟ .    شرك 

 ـــول الشــــيخ دمحم ـــاىل ﴿  يقـ ــــًا: " قــــال تعـ ـــاب رمحــــه هللا جميب ــد الوهـ ــ ــن عب ــ ــَال ب ــ ــــاِجَد َِِّ َف َوَأنَّ املََس

ــداً  َِّ َأَحـــ ــَع ا ــْدُعوا َمـــ ـــا ١٨﴾ [ اجلـــــن:  تَـــ ــ ـــادة للخـــــالق املســـــتحق  ــه العبــ ـــي أن تتوجـــ ] ، فينبغــ

ــــه تعــــاىل ﴿  ـــرك كــــافر، والــــدليل قول ـــو مشـ ـــا شــــيئاً لغــــري هللا فهـ ـــرف منهـ ــن صـ ـــده، ومــ ــــن وحـ َوَم
                                                             

  ٣/١٠٤٧يف ظالل القرآن ،  )١(
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َِّ ِإَهلــًا آَخــرَ يَــدُْع َمــ ـَـا ِحَســابُُه ِعنــَد رَبِّــِه ِإنَّــهُ   الَ   َع ا ﴾  يـُْفِلــُح الَكــاِفُرونَ   الَ   بـُْرَهــاَن لَــُه بِــِه فَِإمنَّ

  )١( ] .١١٧[ املؤمنون : 

 والدعاء نوعان : دعاء مسألة ودعاء عبادة : 

لعبد لربه، ألنه فدعاء املسألة هو دعاء الطلب أي طلب احلاجات وهو عبادة إذا كان من ا

  يتضمن االفتقار إىل هللا تعاىل واللجوء إليه ، واعتقاد أنه قادر كرمي واسع الفضل والرمحة. 

ولكنه جيوز إذا صدر من العبد ملثله من املخلوقني ، إذا كان املدعو يعقل الدعاء ويقدر 

  على اإلجابة، دون اعتماد القلب عليه. 

مدعو طلبًا لثوابه أو خوفًا من عقابه، وهذا ال يصح لغري وأما دعاء العبادة فأن يتعبد به لل

ُقْل ِإّينِ ُأِمْرُت َأْن َأُكوَن َأوََّل َمْن رج عن امللة وعليه يقع الوعيد ﴿ خمهللا وصرفه لغري هللا شرك أكرب 

) َمن ١٥َذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم (ِإْن َعَصْيُت َريبِّ عَ  ) ُقْل ِإّينِ َأَخافُ ١٤َتُكوَننَّ ِمَن املُْشرِِكَني ( َوالَ  َأْسَلمَ 

  ] . ١٦ - ١٤﴾ [ األنعام :  َوَذِلَك الَفْوُز املُِبنيُ  ُيْصَرْف َعْنُه يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرِمحَهُ 

  ـــا ــتغاثة مثلهــ ـــتعاذة واالســـ ــل واالســ ـــاء والتوكـــ ــل الرجــ ـــة مثـــ ــل أنـــــواع العبـــــادات الباطنــ ـــذلك فكـــ لــ

ــاة ــ ـــج والزكـ ـــالة والصـــــيام واحلــ ـــاهرة كالصــ ــــادات الظــ ــل العبـ ـــل  مثـــ ــــز وجــ ــــون  عـ ـــي أن تكـ ينبغــ

ـــى  ـــىن علــ ــة " املبــ ــىن " توحيـــــد األلوهيـــ ــو معـــ ــذا هـــ ـــه هللا ، وهـــ ــري وجــ ــا غـــ ـــ ـــد  وحـــــده ، وال يقصــ

 معرفة العبد لربه الذي بيده وحده والية العبد وكشف الضر عنه.. 

  ــن ـــول الشـــــيخ بـــ ــوع ال يكـــــون إال   عثيمـــــنييقــ ــذل واخلضـــ ـــاء املتضـــــمن للـــ ــه هللا: " والرجــ رمحـــ

ــرفه ــــل وصـــ ــز وجـ ـــوم بقلـــــب  عـــ ـــرب حبســـــب مـــــا يقــ ـــا أكــ ــغر، وإمــ ـــا أصـــ ـــرك إمــ لغـــــري هللا تعـــــاىل شــ

ـــد اســـتدل  ــي، وق ـــكالراجـ ــى ذل ـــه تعـــاىل ﴿  علـ ــًال بقول ـــْل َعَمـ ــاَء رَبِّـــِه فـَْليَـْعَم ـــو ِلَقـ ــاَن يـَْرُج ــن َكـ َفَمـ

 ].. ١١٠﴾ [ الكهف :  ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِِّه َأَحداً  َوالَ  َصاِحلاً 

                                                             
  كتاب التوحيد ، دمحم بن عبد الوهاب. )١(
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 ـــ ــو مـ ــاىل وهــ ــل علــــى هللا تعــ ـــال تعــــاىل ﴿ والتوكــ ـــدقه، قـ ـــات صـ ــام اإلميــــان وعالمـ َِّ ن متــ ــــى ا َوَعَل

ــْؤِمِننيَ  ــ ـــُتم مُّـ ــوا ِإن ُكنــ ـــ ُل ــــدة :  فـَتَـوَكَّ ــه ٢٣﴾ [ املائـ ـــرف فيـــ ــــا يتصــ ـــري فيمـ ــى الغــ ــ ـــل علـ ] ، والتوكــ

 الغري مع تعلق القلب به واالعتماد عليه، فهذا نوع من الشرك األصغر. 

 ــــب ا ـــروه، وطل ـــن مكـ ـــاذة مـ ــــب االعـ ــي طل ـــاىل واالســــتعاذة هــ ــــال تعــ ــه ، ق ـــام بــ ـــة واالعتصـ حلمايـ

ــــقِ ﴿  ـــــَربِّ الَفلَـ ـــوُذ ِب ــ ـــْل َأُع ــ ــاسِ  ﴾ ، و﴿ ُق ــَربِّ النَّـــ ــ ـــــوُذ بِـ ـــْل َأُع ــ ــن يف ُق ـــا ميكـــ ﴾ ، واالســـــتعاذة مبــ

ــه ، قــــال تعــــاىل﴿  ــَزاُدَوُهْم َرَهقــــاً ذاتــ ــ ــــَن اجلِــــنِّ فـَ ــوُذوَن ِبرَِجــــاٍل مِّ ــِس يـَُعــ ــــَن اِإلنــ  َوأَنـَّـــُه َكــــاَن رَِجــــاٌل مِّ

 ]. ٦﴾ [اجلن : 

لشيو  ال شك أنه قد علق رجاءه به  ءاآلية فيها ذم املستعيذين بغري هللا، فاملستعيذ 

 .  واعتمد عليه، وهذا نوع من الشرك ، ألن هذا ال يكون إال 

  ــوث وهــــو ــب العبــــد مــــن أحــــد الغــ ــة الشــــدة، وإذا طلــ ــو إزالــ ــي طلــــب الغــــوث وهــ واالســــتغاثة هــ

ـــه تصـــحيحاً لتوحيـــده أن ي ـــه قـــادر عليـــه، فإنـــه جيـــب علي ثـــري ل ــد أنـــه جمـــرد ســـبب، وأنـــه ال  عتقـ

َِّ َمــا َوالَ بذاتــه يف إزالــة الشــدة، قــال تعــاىل ﴿  َيُضــرَُّك فَــِإن  َوالَ  يَنَفُعــكَ   الَ   تَــدُْع ِمــن ُدوِن ا

ــَن الظَّـــاِلِمنيَ  ـ ــَك ِإذًا مِّ ــَت َفِإنـَّ ــا]، ﴿ ١٠٦﴾ [ يـــونس:  فـََعْلـ َهـ نـْ ــــيُكم مِّ َُّ يـَُنجِّ ــِل ا ـــن ُكــــلِّ   قُـ َوِم

 ].. ٦٤﴾ [ األنعام :  ٍب مثَُّ أَنُتْم ُتْشرُِكونَ َكرْ 

  ـــود إىل املو ـــى واآلن نعـــ ـــ ــــة عل ــــة واملتتابعــ ــ ـــات املتدفق ـــن املوجـــ ــــام مـــ ــ ــــورة األنع ـــة يف ســ ـــ ـــة الثالث ــ جـ

ــال تعــــاىل﴿  ت البينــــة، قــ ــة الســــاطعة واآل ألدلــ ــل  ــز وجــ ــورة للتعريــــف  عــ ــن الســ فــــرتات مــ

َورَقَــٍة  َتْســُقُط ِمــن  َوَمــا َواْلَبْحــرِ  َويـَْعلَــُم َمــا ِيف البَـــرِّ  ا ِإالَّ ُهــوَ يـَْعَلُمَهــ  الَ   َوِعنــَدُه َمَفــاِتُح الَغْيــبِ 

ــٍني  َوالَ  َرْطــبٍ  َوالَ  َحبَّــٍة ِيف ظُُلَمــاِت اَألْرضِ  َوالَ  ِإالَّ يـَْعَلُمَهــا ــاٍب مُِّب ِبــٍس ِإالَّ ِيف ِكَت َ﴿٥٩ ﴾

للَّْيـــــلِ  ِ ـــاُكم  ـــِذي يـَتَـَوفَّــ ـــَو الَّــ ـــ َوُهــ ـــا َجــ ــى َأَجـــــٌل َويـَْعلَـــــُم َمــ ـــِه لِيُـْقَضـــ ـــُثُكْم ِفيــ َعــ ـــاِر مثَُّ يـَبـْ َهــ لنـَّ ِ َرْحُتم 

ـــوَن  ــُئُكم ِمبَـــا ُكنـــُتْم تـَْعَمُل ــْرِجُعُكْم مثَُّ يـُنَـبِّـ ــِه َمـ ـــاِدهِ  ﴾٦٠﴿مَُّســـمى مثَُّ ِإَلْيـ ـــْوَق ِعَب ــاِهُر فـَ  َوُهـــَو الَقـ

ــْيُكْم َحَفَظــًة َحــىتَّ ِإَذا َجــاَء َأَحــدَُكُم املَــْوُت تَـ  ــُلَناَويـُْرِســُل َعَل ــُه ُرُس ْت ﴾ [  يـَُفرُِّطــونَ   الَ  َوُهــْم  َوفـَّ

 . ]٦١ – ٥٩األنعام : 



 
  - ٨٤٩  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ا الفريدة بعد جمايل خلق  وهذه املوجة تربز حقيقة األلوهية يف جمال ضخم عميق من جماال

الكون واإلنسان مث جمال املُلك والرزق والكفالة، تعرضه يف جمال الغيب املكنون، وعلم هللا احمليط 

ا صورة لعلم هللا ذا الغ يب إحاطته بكل شيء، يقول عنها الشيخ سيد قطب رمحه هللا: " إ

الشامل احمليط ، الذي ال يغيب عنه شيء يف الزمان وال يف املكان ، يف األرض وال يف السماء، يف 

بس ورطب..   الرب وال يف البحر، يف جوف األرض وال يف طباق اجلو، من حي وميت ، و

سلوبنا البشري املعهود ـ من ذلك النسق القرآين ولكن أين هذا  الذي نقوله حنن ـ 

رد ، من ذلك التصوير العميق املو   ي؟ حالعجيب؟ وأين هذا التعبري اإلحصائي ا

هول، وعامل الغيب  د آفاق املعلوم وا إن اخليال البشري لينطلق وراء النص القصري ير

د أستار الغيوب يف املاضي واحلاضر والشهادة.. وإن الوجدان لريتعش وهو حي اول أن ير

ت  د املرء يف جماهل الرب ويف غيا واملستقبل.. مفاحتها كلها عند هللا وحده ، ال يعلمها إال هو .. ير

البحر، املكشوفة كلها لعلم هللا، ويتتبع األوراق الساقطة من أشجار األرض ، ال حيصيها عد، وعني 

هنا وهنا وهناك، ويلحظ كل حبة خمبوءة يف ظلمات األرض ال تغيب عن هللا على كل ورقة تسقط، 

ا جولة تذهل العقول.. جولة يف  بس يف هذا الكون العريض، إ عني هللا، ويرقب كل رطب وكل 

هول.. جولة بعيدة  آماد من الزمان، وآفاق من املكان، وأغوار من املنظور واحملجوب ، واملعلوم وا

  . ترمسها بضع كلمات .. أال إنه اإلعجاز !مرتامية األطراف.

بس؟ من ؟  من الذي حيصل ويسجل كل ورقة ساقطة ، وكل حبة خمبوءة، وكل رطب وكل 

، الصغري كالكبري، واحلقري كاجلليلإال هللا صاحب امللك الذي ال يغيب عنه شيء يف ملكه.. 

هول كاملعلوم، والبعيد كالقريب.. إنه هللا الذي حيصى كل ذلك يف كتاب  واملخبوء كالظاهر، وا

ه اإلنسان من العلم إال  مبني ، ويف سجل حمفوظ .. بل إن هناك غيبًا ال يعلم مفاحته إال هللا، وما أ



  - ٨٥٠  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

ه هللا له بقدر، وأن الناس ال يعلمون فيما وراء العلم الذي أعطاهم هللا  قليل .. وهذا القليل إمنا أ

ه إال ظناً ، وأن الظن ال يغىن   .)١(من احلق شيئاً" إ

  .. خلالق املالك العليم   وبعد هذه املوجات الثالث القوية واملتدافعة يف تعريف اخللق 

جند أننا أمام إله عظيم مل نقدره حق قدره، فكيف واألرض كلها يف هذا الكون اهلائل ال 

ز وجل له الرسل،  عفلكية " واإلنسان فيها شيء يكاد ال يذكر ورغم ذلك أرسل هللا ذرةتتجاوز " 

مث جند هذا اإلنسان الذي خلقه هللا عز وجل من نطفة، لكتب هلدايته إىل ربه العظيم ،  وأنزل عليه

ً، افرتاًء على هللا عز وجل ً وأصنامًا وطواغيت وأر   ..  فإذا هو خصيم مبني، يشرك بربه أو

 ــف  عــــز وجــــل ، هــــو ــن التعريــ ــذه املوجــــات املتالحقــــة مــ ـــز  إن هــــدف هــ تعظــــيم قــــدر هللا عـ

ــــة  ــل حمبــ ــز وجــــ ــ ــــذلل  عــ ـــي : " التــ ــادة هـــ ــ ــادة، والعبــ لعبــــ ــاىل  ــراده ســــــبحانه وتعــــ ــ ـــل ، إلفــ وجـــ

 كما أن هدفها هو تعظيم أمر الشرك  وعدم االستهانة به ىف قلوبنا ..  وتعظيماً"

  ــد ــــا املالئكــــة يف موكــــب ســ ــورة، أنــــه نزلــــت  ــا أن مــــن جــــالل وهيبــــة هــــذه الســ ـــد هنــ ــا نؤكـ كمــ

ـــني ــ ــا بـ ــــ ــــول هللا  م ـــرتج ، ورســ ـــم تـــ ــ ـ ـــبيح واألرض  ــ لتسـ ــل  ــ ــم زجـــ ــافقني، هلــــ ـــ ـــــول : "  اخلـ يقــ

ـــــرف  لتعـ ــة  ــــ ـــرة القادم ـــــنقوم يف الفقـــ ـــذلك سـ ـــ ـــيم" .. ل ــ ــبحان هللا العظـ ــ ــيم ســ ــ ـــبحان هللا العظــ ــ سـ

 على اسم هللا :" العظيم" . 

 مقصد معرفة هللا : اسم هللا (العظيم)

  ﴿ َوالنُّــوَر مثَُّ الَّـــِذيَن   َوَجَعــَل الظُُّلَمــاتِ  َواَألْرضَ  َمَواتِ اْحلَْمـــُد َِِّ الـَّـِذي َخلَـــَق السَّــقــال تعــاىل

 ] . ١﴾ [ األنعام :  َكَفُروا ِبَرِِّْم يـَْعِدُلونَ 

  ﴿ ١٢﴾ [ األنعام :  َواَألْرِض ُقل َِِّّ  ُقل لَِّمن مَّا ِيف السََّمَواتِ قال تعاىل [. 

  ﴿ ١٣َوُهَو السَِّميُع الَعِليُم﴾ [ األنعام :  َوالنـََّهارِ  َولَُه َما َسَكَن ِيف اللَّْيلِ قال تعاىل[. 

  ﴿ ١٨﴾ [ األنعام:  َوُهَو احلَِكيُم اخلَِبريُ  َوُهَو الَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدهِ قال تعاىل.[ 

                                                             
  . ٣/١١١٢يف ظالل القرآن ،  )١(



 
  - ٨٥١  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  ﴿ َوَمــا رِ َواْلَبْحــ َويـَْعَلــُم َمــا ِيف البَـــرِّ  يـَْعَلُمَهــا ِإالَّ ُهــوَ   الَ   َوِعنــَدُه َمَفــاِتُح الَغْيــبِ قــال تعــاىل  

ــبٍ  َوالَ  َحبَّــٍة ِيف ظُُلَمــاِت اَألْرضِ  َوالَ  َوَرقَــٍة ِإالَّ يـَْعَلُمَهــا َتْســُقُط ِمــن بِــٍس ِإالَّ ِيف   َوالَ  رَْط َ
 ].٥٩﴾ [األنعام :  ِكَتاٍب مُِّبنيٍ 

  ﴿ َحقَّ َقْدرِهِ   َوَماقال تعاىل ََّ  ].٩١﴾ [ األنعام :  َقَدُروا ا

 ظيم بكل معىن يوجب يقول ابن القيم : وهو الع

  )١(التعظيم ال حيصيه من إنسان 

 يقول د. راتب النابلسي : 

ء، الشيء العظيم هو  د والكرب " العظيم مشتق من الَعْظُم، وهو يف اللغة : الضخامة والعزُّ وا

ء.    الشيء القوي، الشيء العزيز، الشيء املاجد ذو الكرب

عظيم ،فمعىن ذلك : أنه عظيم يف وجوده، عظيٌم يف علمه،  أما إذا قلنا : إن هللا سبحانه وتعايل

  .. )٢(عظيٌم يف قدرته ، عظيٌم يف سلطانه ، عظيٌم يف نفاذ حكمه" 

  ــوف ــه ســـــبحانه موصـــ ــىن أنـــ ــي تعـــ ـــه ســـــبحانه وهـــ بتـــــة لــ ــيم  ـــاىن التعظـــ ـــيم : " معــ ــن القــ ـــول ابـــ يقــ

ــث ال يكــــون  ـــه وأعظمــــه وأوســــعه حبيــ ــك الكمــــال أكملـ ـــه مــــن ذلــ ــفة كمــــال ، ولـ وراءه  بكــــل صــ

ــــة  ــــاملة واحلكمـــ ــ ــــة واإلرادة الشـ ــ ـــدرة التامـ ــ ـــيط والقــ ـــ ــع احملـ ــم الواســـــ ــ ــه العلـــ ــــًال ، فلـــــ ــ ـــال أصـ كمــــ

ـــال  ـــا ، كمــــا قـ ـــدرمها وال يبلــــغ كنههمـ ــد قـ ــدر أحــ ــة اللــــذان ال يقــ ء والعظمــ ـــه الكــــرب ـــة، ولـ البالغـ

  ـــدًا ــين واحـ زعــ ـــة إزاري فمــــن  ــــي والعظمـ ء ردائ ـــل: " الكــــرب ــه عــــز وجـ ــ ــن رب ـــه عــ فيمــــا يرويـ

 .) ٤(" )٣(منهما عذبته

  

 

                                                             
  القيم اجلوزية. نونية أمساء هللا احلسىن ـ ابن  )١(
   . ٤٦٥موسوعة أمساء هللا احلسىن، د. دمحم راتب النابلسي ، ص  )٢(
   ). ٢٦٢٠صحيح : رواه مسلم ( )٣(
  . ٢٢١شرح أمساء هللا احلسىن ، ابن قيم اجلوزية، ص  )٤(



  - ٨٥٢  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

 ومن صفات الكمال اليت ال يكون وراءها كمال أصًال . 

  ـــي ــوف تنتهــ ـــدم ، وســـ ـــبقها عــ ـــاً ســ ـــودات  مجيعــ ــل املوجــ ـــوده : فكـــ ـــبحانه عظـــــيم يف وجــ ــه ســ أنـــ

ـــاقي  ــ ـــي الب ــي احلــ ــده، وهـــ ـــيء بعـــ ــال شـــــيء قبلـــــه، وال شــ ــ ـــبحانه وتعـــــاىل فـ ــا هللا ســ ــ إىل عـــــدم، أمـ

 على الدوام. 

 ــ ــ ـــم اإلنســ ـــه: فعلـــ ــــبحانه عظــــــيم يف علمـــ ــــه ســ ــق أنــ ـــس، ومتعلــــ ــواس اخلمـــ حلــــ ــــدود متعلــــــق  ان حمــ

ــاوز علــــم اإلنســــان اجلــــدران الــــيت يقبــــع داخلهــــا  ــن أن يتجــ ــه ، فــــال ميكــ حلــــواجز الــــيت حتــــيط بــ

ــاىل مطلـــق(  ـــا علـــم هللا ســـبحانه وتعـ ــت مـــثًال، أم ـــق خـــارج البيـ ــم مـــاذا جيـــري يف الطري ، فـــال يعلـ

 وهللا بكل شيء عليم) . 

  ــه: فقـــــدر ــ ـــيم يف قدرتـ ــه ســـــبحانه عظــ ــ ــــوت، اإل ةأنـ ملـ ملـــــرض و ــور  ــ ــو مقهـ ـــان حمـــــدودة، فهـــ نســ

ـــه اإلنســــان  ــفاء منــــه ، فيتوجـ ــرض ِعضــــال اإلشــ ـــم األطبــــاء يقولــــون لــــك : هــــذا املــ ــب علـ وحبســ

ــرض،  ـــوائياً ، وينحســــــر املــــ ــــوًا عشـــ ـــــيت تنمــــــو منــ ـــال الـ ـــف اخلـــ ـــدعاء فتقـــ لـــ ـــل  ـــز وجـــ إىل هللا عـــ

ــر  ــر اجلبــــابرة ، قهــ ملــــوت، قهــ ــر عبــــاده  تــــه ، ســــبحانه قهــ الطغــــاة ، قهــــر الــــذين ويظهــــر هللا آ

ء والعظمة .  زعوه الكرب

  ِّــــع أي ـــان ومــ ــان، ويف أيِّ زمـــ ــ ـــــد إىل أيِّ مكــ ــــلطانه ممتـ ــلطانه : فســ ــــيم يف ســــ ــبحانه عظــ ـــه ســــ ـــ أن

ــــد هللا،  ــــه بيــ ــل حواسـ ــــد هللا، وكــــ ـــائه بيـ ـــل أعضـــ ـــد هللا، وكــ ـــان بيـــ ـــزة اإلنســ ــل أجهـــ ــوق ، فكـــ ــ خملـ

ــــمه ف ــــاًىف يف جسـ ــه " ُمعـ ــ ـــد أنـ ـــباحًا ووجــ ــان صــ ــ ــــتيقظ اإلنسـ ــــإذا اسـ ــــا إال فـ ـــة ال يعرفهـ ــــذه نعمــ هـ

ـــرز  ـــ س يفــ ــر ــ ـــام ، البنكــــ نتظـــــ ــم  ــــ ـــاز اهلضــ ـــــام ، جهـــــ نتظـــ ــــالن  ــــان تعمــــ ــ ــدها، الكليتــ ــ ـــن فقــــ مـــــ

ـــــدم  ــمح لل ــ ــب ال تسـ ــــمامات القلـــ ــة ، صـ ــ ـــة يف الدقيقـ ــانني نبضــ ـــبض مثـــ ــ ــب ين ـــولني ، القلـــ األنســ

ــب فــــإن تكلفــــة العمليــــة اجلراح ـــع الــــدم إىل القلــ ـــع ، فــــإذا رجـ ـــأن يرجـ ـــغ يـ ة إلصــــالح ذلــــك تبلـ

ــع الــــدم إىل  مبــــالغ ضــــخمة ــنجح، هــــذا إذا رجــ ــنجح وقــــد ال تــ ـــد تــ ــل إىل ماليــــني وقـ هظــــة تصــ
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ــلطانه، إذا أراد هللا شـــــيئا  ـــر هللا وســـ ــنحن حتـــــت قهــ ـــمامات؟ فـــ ــذه الصــ ـــبط هـــ ـــن ضــ ــب، فمــ القلـــ

 )١يقول له : كن فيكون، فكلُّ شيء وقع أراده هللا، وكلُّ شيء أراده هللا وقع . (

  ـــا الســــماء و ـــيت تقـــــوم عليهــ ــة الـ ــي احلقيقـــ ـــذه هـــ ـــرتبط بـــــه هـ ــيء يف الكــــون مــ ـــل شـــ األرض، أن كــ

ــة قــــال تعــــاىل ﴿  ــل حلظــ ــل يف كــ ــز وجــ ــِه َأن وحــــده ســــبحانه وتعــــاىل ، حيتــــاج إىل هللا عــ تِــ َ َوِمــــْن آ

َِْمرِهِ  تـَُقوَم السََّماءُ   ] . ٢٥﴾ [ الروم :  َواَألْرُض 

فل ، وكل برعم يرتع رع أو يقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا: " إن وراء كل جنم يبزغ أو 

 يذبل، وكل ورقة تنبثق أو تسقط، وكل نبع يرتقرق أو يفيض، وكل حي يولد أو ميوت.. 

  إن وراء كل نبضة قلب ، وكل خلخلة عني، وكل بسمة شفة، وكل نطق لسان .. 

وكل رقة نسمة، وكل خفق جناح، وكل صفقة ريح، وكل ومضة برق ، وكل هدير موجة، 

  وكل إدرار سحاب.. 

جتيش يف صدر، وكل نية تكمن يف قلب ، وكل رجل تدب على األرض،  إن وراء كل رغبة

  وكل يد متتد إىل قطاف.. 

مة، يف هذا الكون العريض على مدى األبد األبيد .. يد هللا  إن وراء كل حركة ، وكل 

  .  )٢(تدفعها، وقدر هللا يوقعها، ولواله سبحان وتعاىل ما كان شيء وال يكون "

  ــهــل استشــعرت اآلن ــبِ ه تعــاىل ﴿ قول ــاِتُح الَغْي ــَدُه َمَف ــا  يـَْعَلُمَهــا ِإالَّ ُهــوَ   الَ   َوِعن ــُم َم َويـَْعَل

 َرطْــبٍ  َوالَ  َحبَّــٍة ِيف ُظُلَمــاِت اَألْرضِ  َوالَ  َورَقَــٍة ِإالَّ يـَْعَلُمَهــا َتْســُقُط ِمــن  َوَمــا َواْلَبْحــرِ  ِيف البَـــرِّ 

ِبٍس ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب مُِّبنيٍ  َوالَ   ] ؟ .٥٩ام : [ األنع ﴾َ

  ـــَمَواتِ قولـــه تعـــاىل﴿ و ْحلَـــقِّ  َوُهـــَو الَّـــِذي َخلَـــَق السَّ ِ ْولُـــُه  َواَألْرَض  َويـَـــْوَم يـَُقـــوُل ُكـــن فـََيُكـــوُن قـَ

ـــبِ  احلَـــقُّ  ــوِر َعـــاِملُ الَغْي ُـــنَفُخ ِيف الصُّـ ـــْوَم ي ــُك يـَ ـــُه املُْلـ ـــَهاَدةِ  َوَل ـــريُ  َوالشَّ ـــيُم اخلَِب ﴾ [  َوُهـــَو احلَِك

 . ؟ ]٧٣األنعام : 

                                                             
  . ٤٦٦موسوعة أمساء هللا احلسىن، دمحم راتب النابلسي ،ص  )١(
 . ٢٥٩، ص  مقومات التصور اإلسالمي، سيد قطب )٢(
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  ــان ـــــرب إىل األذهــــ ــاول أن نقـ ـــ ـــي حنـ ــ ــموات واألرض، كـ ــ ــق الســ ـــ ـــة خلـ ــن عظمـــ ـــديث عــــ ـــا احلـــ ــ أمـ

 ختيل هذا الكون الشاسع، نذكر لك هذه احلقائق اليت توصل إليها العلم احلديث:ـ 

  ـــغ ــــني الشــــمس واألرض تبلـ ــد  ١٥٠املســــافة ب ــني الشــــمس وأبعــ ــ ــافة ب ــا املســ ــــون كــــم، بينمــ ملي

ـــا ( ـــاً عنهـــ ـــب خروجـــ ــم ٦الكواكـــ ــيت هــــــي ) آالف مليــــــون كــــ ـــية ، والــــ ـــة الشمســـ موعـــ ــل ا داخــــ

ـــــازك  ــــهب والنيـ ـــذنبات والشــ ــار واملـــ ـــات واألقمــــ ــ ــب والكويكبـ ــ ــــن الكواكــ ـــدد مــ ـــن عـــ ـــارة عـــ ـــ عب

 تدور حوهلا الشمس.. 

دئ األمر ختيل العلماء أن هذا هو كل السماء أو كل الكون، ولكن بعد تطور علم  يف 

موعة الشمسية ما هي إال ذرة صغ رة، الفلك أدرك العلماء أن ا سم ا رية يف جتمع أكرب يعرف 

رة إىل اآلن أكثر من  مليون جنم كشمسنا هذه ، كل جنم له  ٤٠٠وقد حصد العلماء يف هذه ا

رات يف الكون بلغت :  ألف  ٢٠٠توابعه كما أن لشمسنا توابعها، فاكتشف حديثًا أن عدد ا

قد عظيم كل ما فيه يدور ويتحرك يف مليون جمرة بعضها أكرب من جمرتنا، وبعضها أصغر، ينظمها ع

بتة ويف أفالك حمددة.    مسافات 

  ، ــوم ــن أبعـــــاد النجـــ ـــن التعبـــــري عـــ ـــرت" تعجـــــز عــ ا " الكيلـــــو مــ ــد وألن املســـــافات األرضـــــية بوحـــ

ـــوئية تبلــــغ:  ــنة الضـ ــون، وللعلــــم فالســ ـــاس لســــطح الكــ ـــدة قيـ ــوئية كوحـ ـــنة الضــ ـــار السـ فــــتم اختيـ

  ) مليون مليون كم. ٩.٥(

 موعة الشمسية كم يبعد؟  هل تعلم أن أقرب   جنم إلينا خارج ا

رة اليت يتبعها (٤.٣يبعد عنا ( ألف ) سنة ١٠٠) من السنني الضوئية، وتبلغ قطر ا

  .)١(آالف) من السنني الضوئية  ١٠ضوئية، ويبلغ مسكها( 

  !.عداحلديث ب كل هذا هو من اجلزء املدرك من السماء الدنيا،وهناك تفاصيل مل يدركها علم الفلك

لنسبة للسماء الثانية (أي كالدبلة امللقاة يف  وهذه السماء الدنيا هي حلقة يف فاله 

الصحراء ) ، والسماء الثانية إىل الثالثة كحلقة يف فاله، والثالثة إىل الرابعة كحلقة يف فاله، والرابعة 
                                                             

  موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي للدكتور زغلول النجار.  )١(
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ة إىل السابعة كحلقة إىل اخلامسة كحلقة يف فاله، واخلامسة إىل السادسة كحلقة يف فاله، والسادس

  سبحان هللا العظيم .. سبحان هللا العظيم .يف فاله.. 

  ــز العقــــول عــــن أن ــاه هــــو : الــــذي تعجــ هــــل بــــدأت ، اآلن تــــدرك معــــىن اســــم هللا العظــــيم؟ معنــ

ـــمديَّته ، أو تصـــــل إىل ُكنـــــه ع ـــدرك صــ ــًا تــ ــيء عظيمـــ ــون شـــ ً يكـــ ـــن ُحيـــــاط بـــــه ظمتـــــه.. أحيـــــا لكــ

ــت إن هللا عظـــــــيم  ـــ ــن إذا قلــ ـــ ــــاً، لكــ ــذه علمـــ ـــ ــــه هــ ــ ــل إىل ُكنـ ــ ـــا أن تصـــ ــ ـــاجزة هنــ ــالعقول عــــ ــ .. فـــ

ـــلني  ــاء واملرسـ ــ ــيَّد األنبي ــٌيب مبــــا فــــيهم ســ ــ ـــيس هنــــاك ن ـــذلك ال يعــــرف هللا إال هللا ، ولـ العظمــــة، لـ

 ـــة املط ــ ــــرف هللا املعرف ـــن عـ ، لكــ ـــا  ــو أعرفنــ ــ ــــة، وهـ ـــرفلقـ ــ ــول  هللا ال يع ــ ــال رسـ ــ إال هللا، قـ

 نيت على نفسك" . : " سبحانك ال أحصى ثناء عليك، أنت كما أث هللا 

  ـــز ـــا هللا عــ ـــوه، أمــ ــاس عظَّمــ ـــ ـــدهم ألن الن ـــو إذن عظـــــيم عنــ ــــدًا، فهــ ــــون عبـ ــاس يعظمـ ــ ً النـ ــا أحيـــ

ـــتغٍن  ـــه، هـــــو مســ ـــيٌم يف ذاتــ ـــه عظــ ـــوه، ال لكـــــن ألنــ ـــيس ألن العبـــــاد عظَّمــ ــيم، لــ ــو عظـــ وجـــــل فهـــ

 عن تعظيم العباد له. 

  :ذن هللا  اآلن ميكن لنا أن نتفهم هذا احلديث القدسي 

 ــــن ــن أيب ذر عــ ـــ ـــيب  عـ ــ ـــــادي إين  النــ ـــــال: "  عبــ ـــه قـ ــ ــاىل أنــ ــ ــارك وتعــ ـــ ــــن هللا تبـ ــــا روى عـــ فيمــ

ـــال إال  ـــم ضـ ـــال تظــــاملوا،  عبــــادي ُكلُُّكـ ــــنكم حمرمــــًا فـ ـــه بي ـــي وجعلتـ ــى نفسـ ــــم علــ ــت الظل حرمــ

ــــتهدوين أ ــه فاســ ــــن هديتــــ ــــدكممــ ــادي  ،  هــ ـــ ــم عبـ ــتطعموين  ُكلُُّكــــ ــ ــه فاســ ـــ ــن أطعمتـ ــــائع إال مــــ جــ

ـــم  ــــادي   ،ُأطعمكـ ـــم عب ـــاٍر إال مــــن ُكلُُّكـ ــم   عــ ــادي إنكـــ ــُكم،  عبــ ــوىن أكُســ كســــوته، فاستكســـ

ــــادي  ــ ــم،  عب ـــر لكــــ ــ ـــــتغفروين أغفـ ــاً، فاسـ ــذنوب مجيعــــ ــــ ـــر ال ــ ــــار وأ أغفـ ـــــل والنهــ لليـ ـــون  ــ ختطئـ

ــم  ــو أن أولكـــ ــوىن،  عبـــــادي لـــ ــي فتنفعـــ ـــوا نفعـــ ــن تبلغــ ــروىن ، ولـــ ـــري فتضـــ ـــوا ضــ ــن تبلغــ ـــم لـــ إنكـ

ــنكم ، مـــــا زاد ــد مـــ ـــل واحـــ ــب رجــ ــى قلــ ــنكم، كـــــانوا علـــــى أتقـــ ـــك يف  وآخــــركم وإنســـــكم وجـــ ذلــ

ـــان ـــنكم كـ ـــكم وجـ ـــم وآخــــركم وإنسـ ــو أن أولكـ ــ ـــادي ل ـــيئاً،  عبـ ـــي شـ ـــب  واُملكـ ـــر قلـ ــــى أفجـ عل

ـــو أن أولكـــم وأخـــركم وإنســـكم  ـــادي ل ــص ذلـــك مـــن ُملكـــي شـــيئاً ،  عب ــا نقـ رجـــل واحـــد ، مـ

ـــد فســــألوين، فأعطيــــت كــــل  ـــا  واحــــدوجــــنكم قــــاموا يف صــــعيد واحـ ــك ممـ ــص ذلــ ـــألته مــــا نقــ مسـ

ـــيط إذا أ ـــا يـــــنقص املخــ ـــي أعمـــــالكم أحصـــــيها عنـــــدي إال كمــ ــادي إمنـــــا هــ ــل البحـــــر،  عبـــ دخـــ



  - ٨٥٦  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

ــن وجــــد غــــري ذلــــك فــــال يلــــومن إال  ــد هللا، ومــ ــن وجــــد خــــريًا فليحمــ هــــا، فمــ لكــــم مث أوفــــيكم إ

  ). ١نفسه" (

إن هللا سبحانه وتعاىل عظيم سواء أعظَّمه الناس أو مل يعظموه، أعرفوه أم مل يعرفوه، 

ائية ، وليس هناك كلمة تُعربِّ عن هذا اإلطالق  أقدَّسوه أم مل يقدِّسوه ، وعظمته ال حدود هل ا ال 

  كقولك :هللا أكرب. 

مهما عرفت من قدرته فهو أكرب ، مهما عرفت من علمه فهو أكرب ، مهما عرفت من 

  رمحته فهو أكرب ، مهما عرفت من سلطانه فهو أكرب ، مهما عرفت من جالله فهو أكرب. 

تدي العقول لوصف وقيل العظيم .. هو الذي ليس لعظمته  اية، وال  بداية، وال جلالله 

 ُتْدرُِكُه األَْبَصارُ   الَ عظمته ، وال حتيط بكنهه بصرية، أي يستحيل أن حتيط بعظمة هللا، قال تعاىل ﴿ 

  ]. ١٠٣﴾ [ األنعام :  َوُهَو اللَِّطيُف اخلَِبريُ  َوُهَو يُْدِرُك األَْبَصارَ 

﴾[ َواْستَـْغِفْر ِلَذْنِبكَ ا املعىن الدقيق: " قوله تعاىل : ﴿ يقول الدكتور راتب النابلسي عن هذ

كلما عرف جانبًا من عظمة  ؟ قال بعض العلماء " أن النيب  ]، ما هو ذنب النيب ٥٥غافر : 

، رأى أنه أذنب يف حقِّ هللا، حينما عرفه  هللا، استحيا من املعرفة السابقة، وكلما ارتقت معرفته 

  . )٢(، فلزمه االستغفار جراء ذلك "  اقل مما ينبغي

  ـــا ـــاول مـــ ــــيم) ، واآلن نتنـــ ــــم هللا (العظــ ــب اســ ــــن جوانــــ ـــب ضــــــئيل مــ ـــى جانـــ ــرف علـــ وبعــــــد التعــــ

ــول ابــــن القــــيم: " مــــن  ــن واجبــــات؟ يقــ ــى العبــــاد مــ ــم هللا (العظــــيم) علــ حيملــــه التعــــرف علــــى اســ

ــ ـــيت يعظمـــ ــواع التعظـــــيم الــ ــل أنـــ ــتحق لكـــ ـــاىن عظمتـــــه أنـــــه املســـ ـــت همعــ ــو يســ حق ـــــا عبـــــاده، فهـــ

ــه  ـــه وحمبتـــ ــــد يف معرفتــ ــذل اجلهـ ــك ببـــ ــــوارحهم ، وذلـــ م وألســـــنتهم وجـ ــو ـــوه بقلـــ ـــنهم أن يعظمــ مــ

ـــوارح  ـــام اجلـ ـــاء عليــــه، وقيـ ــال اللســــان يف الثنـ ـــه وأعمــ ئـ ـــوع لكرب ـــه واخلضـ ـــار لـ ــذل واالنكسـ ــ وال

 تقى حق تقاته فيطاع وال يعصي. بشكره وعبوديته.. ومن تعظيمه أن يُ 
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 ويذكر فال ينسى ، ويشكر فال يكفر. 

يه وكل ما شرعه من زمان ومكان وأعمال"    .)١(ومن تعظيمه تعظيم أمره و

لعبادة فال جيعل له  ندًا وال إن من أهم معاىن عظمته أن يوحد فال يشرك به .. ويفرد 

، ألن اإلميان  العظيم حيملك على توحيده ، واخلوف من عذابه  شريكًا.. ويطاع فال يعصى

) َمن ُيْصَرْف َعْنُه يـَْوَمِئٍذ فـََقْد ١٥ِإْن َعَصْيُت َريبِّ َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم (   َخافُ ُقْل ِإّينِ أَ ﴿ عقابه و 

  ] .. ١٦ -١٥﴾ [ األنعام :  َوَذِلَك الَفْوُز املُِبنيُ  َرِمحَهُ 

  فأي إميان  العظيم ال حيملك على توحيد هللا وعبادته، ال قيمة هلذا اإلميان.. 

 ــيس ألـــــيس م ــت إبلـــ ــال ﴿ أرأيـــ ـــد قـــ ـــاً بربوبيـــــة هللا فقــ ـــَننَّ َهلُـــــْم ِيف ؤمنــ قَـــــاَل َربِّ ِمبَـــــا َأْغـــــَويـَْتِين ُألزَيِّــ

ـــوِيـَنـَُّهْم َأْمجَِعـــــنيَ  اَألْرضِ  ـــر :  َوُألْغــ ـــرى: ﴿ ٣٩﴾ [ احلجــ ـــة أخــ ـــَك ]، وقـــــال يف آيــ قَـــــاَل َفِبِعزَّتِــ

ــــنيَ  ُهْم َأْمجَِعــ ــوِيـَنـَّ ــ ـــ٨٢﴾ [ص :  ُألْغـ ــــذه األقـــ ـــة  وهــ ــــذه املعرفـــ ــــيئاً، ].. إذن هــ ــه شــ ــ وال مل تغنــ

َِّ الَعِظـــيمِ   الَ   ِإنَّـــُه َكـــانَ  ﴿فقـــد عصـــى هللا وكفـــر..  ِ ـــْؤِمُن  ] اســـتحق ٣٣﴾ [ احلاقـــة:  يـُ

ـــل  ـــز وجـــ ــراد هللا عـــ ــ ــول إىل إفــ ـــذي يتحــــ ـــان الـــ ــيم .. اإلميـــ ـــان  العظــــ ــدم اإلميـــ ــ ــى عــ ــ ــار علــ ــ النــ

ــد ب ـــا قيمــــة أن يقــــول العبــ ــل ، مـ ــلوك وعمــ ــــه لعبــــادة، معرفــــة  تتحــــول إىل ســ ـــانه: " ال إل لسـ

ً؟ .   إال هللا" ، ويشرك  أندادًا وطواغيت وأر

  لو كان املشركون آمنوا  العظيم حقاً، أكانوا يعبدون أصناماً ؟ 

  ـــه ؟ ــه ويف خلقـــ ــ ـــك هللا ويف رزقــ ـــرفوا يف ملـــ ـــانوا تصـــ ــًا ، أكـــ ــ ـــوا  حقــ ــركون آمنـــ ــ إذا كــــــان املشــ

ــنَ  ـــَزْعِمِهمْ  احلَـــْرثِ  ﴿ َوَجَعُلـــوا َِِّ ِممَّـــا َذرََأ ِمـ ــاُلوا َهـــَذا َِِّ ِب َعـــاِم َنِصـــيبًا فـََقـ َوَهـــَذا ِلُشـــرََكائَِنا  َواألَنـْ

 َِّ ـــَال َيِصـــُل ِإَىل ا ــاَن ِلُشـــرََكاِئِهْم َف ــا َكـ ـــا َفَمـ ـــا   َوَم ـــاَء َم ــُل ِإَىل ُشـــرََكاِئِهْم َس ـــَو َيِصـ ُه ــاَن َِِّ فـَ َكـ

ــــام :  َحيُْكُمـــــونَ  ـــوا ١٣٦﴾ [ األنعـ ـــو آمنــ ــ ــه ] ، ول ـــرتوا عليـــ ـــا افــ ــق اإلميـــــان ، ملــ ــيم حـــ ــ  العظـ

ـــوق  ــ ـــن حقــ ــق مــــ ــ ــى حـــ ــ ـــدوا علـــ ـــا اعتــــ ــ ـــة، وملــ ــ ــــالالت الكاذبــ ـــل والضـــ ــ طيــ أل ـــــاىل  ـــبحانه وتعــ ــ ســ

ــرعوا مــــن دون هللا ﴿  ــة وهـــو التحليـــل والتحــــرمي ، وملـــا شـ ـــامٌ األلوهيـ َع ــِذِه أَنـْ َوَحــــْرٌث  َوقَـــاُلوا َهـ
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َعــاٌم ُحّرَِمــْت ُظُهورَُهــا ِهمْ ِحْجــٌر الَّ َيْطَعُمَهــا ِإالَّ َمــن نََّشــاُء بِــَزْعمِ  َعــامٌ  َوأَنـْ يَــْذُكُروَن اْســَم   الَ   َوأَنـْ

َها اْفِرتَاًء َعَلْيِه َسَيْجزِيِهم ِمبَا َكانُوا يـَْفتَـُرونَ  َِّ َعَليـْ  ]. ١٣٨﴾ [ األنعام : ا

  ــــة ــــن حقيقــ ــب مــ ـــ ـــض اجلوانـ ـــى بعـــ ــ ــا علـ ـــا تعرفنــــ ــد مـــ ــ ــة بعــ ــ ــة العبوديــ ــ ــــى حقيقــ ــرف علــ ــ واآلن نتعــ

ـــة يف اخل ــدما الربوبيـ ــ ـــدرها احلقيقــــي، بع ـــنا وقـ ـــى أنفسـ ــرف علـ ــــدبري، نتعــ ـــرزق وامللــــك والت ـــق والـ لـ

 حاولنا أن نتعرف على بعض معاىن اسم هللا (العظيم). 

  مقصد تزكية النفس: اعرف حقيقتك أيها العبد

  ـــرة ــغر ذرة إىل أكــــرب جمـ ــن أصــ ــذا الكــــون، مــ ـــيء يف هــ ــل شـ ــذي خلــــق كــ ــ ـــل هــــو ال ـــز وجـ ﴿ هللا عـ

ــلِّ َشـــيْ  َُّ َخـــاِلُق ُكـ ــر :  ءٍ ا ـــْل ]، خلـــق كـــل شـــيء مـــن عـــدم .. مـــن ال شـــيء ﴿ ٦٢﴾ [ الزمـ َه

ـــْذُكوراً  ــــْيئاً مَّـ ــــن َش ــَن الــــدَّْهِر َملْ َيُك ــ ــٌني مِّ ــاِن ِحــ ــــى اِإلنَســ ــى َعَل ــ ـــان :َأَت ]، ومــــن مث فهــــو ١﴾ [ اإلنسـ

ـــد ﴿  ـــه أحـ ـــذي ميلكــــه ، ال ينازعــــه يف ملكيتـ ــبحانه الـ ــَمَواتِ ســ ـــا ِيف السَّــ ـــن مَّـ ــل لَِّمـ َواَألْرِض  قُــ

ــل  ــس :  َِِّّ قُـــ ــــبحانه ﴿َِِّ ٨٣﴾[ يـــ ـــه سـ ـــي لــ ـــك حقيقــ ـــو ِملــ ــون هــ ــ ـــذا الكـ ـــيء يف هــ ـــل شــ ]، فكــ

ـــَمَواتِ  ]، ١٢٠﴾ [ املائـــدة : َوُهـــَو َعلَـــى ُكـــلِّ َشـــْيٍء قَـــِديرٌ  ِفـــيِهنَّ   َوَمـــا َواَألْرضِ  ُمْلـــُك السَّ

ـــا حتتاجــــه لتســــتمر  ــدها مبـ ـــا ميــ ــائم عليهـ ــو كــــذلك قــ ـــات ، فهــ ومــــع ملكــــه ســــبحانه لكــــل املخلوقـ

ـــاً يف ح ــك مرتبطــــاً ارتباطـ ــ ــل ذل ــل جعــ ــه، بــ ــــاة بدونــ ـــات اســــتمرارية احلي ــا مقومـ ــــا، مل يضــــع فيهــ يا

ـــاىل ﴿  ــبحانه وتعــ ــ ــــداده سـ مـ  ً ــــرور ــًا وضـ ـــهُ الزمـــ ــ َ َخَزائُِن ــــَد ــْيٍء ِإالَّ ِعنـ ــ ـــن َشـ ــ ــر :  َوِإن مِّ ــ ﴾ [احلجـ

ـــا ٢١ ـــأى.. كمـ ، ظمـ ــرا ـــوعى، عــ ـــديًال ولصــــر جـ ــد بـ ــداد اإلهلــــي ، ملــــا وجــ ـــف اإلمــ ـــو توقـ ] ولـ

ــاء ـــه جـــ ــن أطعمتــ ـــائع إال مـــ ـــم جــ ـــادي كلكــ ـــي: "  عبــ ـــديث القدســ ـــن   ..يف احلــ كلكـــــم عـــــار إال مــ

 كلكم ضال إال من هديته" ..   ..كسوته

وذلك حلكم كثرية، لعل من أمهها أن يعيش لقد خلقنا وحنن ال منلك شيئًا ذاتيًا نقيم به حياتنا 

انه، ودوام التوجه إليه بذل اجلميع يف حالة دائمة من : اخلضوع واالفتقار واالستسالم له سبح

﴾ [ األنعام  َوُأِمْرَ لُِنْسِلَم ِلَربِّ الَعاَلِمنيَ وانكسار وتبؤس، وهذه هي حقيقة العبودية ، قال تعاىل ﴿ 

 :٧١ .[ 



 
  - ٨٥٩  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  وهذه هي احلالة اليت تستوجبها هذه احلقيقة ،   .إذن هذه حقيقة وجود

  ،ـــأنه ـــل شــ ـــى هللا جــ ــون " علــ : أننـــــا طفيليـــ ـــود ــة وجــ ــني إال حقيقـــ ال قيـــــام حلياتنـــــا ولـــــو طرفـــــة عـــ

ــكون،  ــ ــــة ، الســ ــــة، احلركــ ـــوم ، الراحــ ــ ــن ، النـ ـــة ، األمــــ ــ ــــواء ، العافيـ ـــاء ، اهلــ ــــام ، املـــ  ، الطعــ

ـــود واســـــتمرارية  ــــباب وجــ ــك مـــــن أسـ ـــود.. ال منلـــ ــام ، القعــ ــ ــــاء، القيـ ــحك، البكـ ـــالم، الضـــ الكــ

ــيء،  ــرِّ حياتنــــا أدىن شــ ــرِ َوالْ  ﴿ ُهــــَو الَّــــِذي ُيَســــريُُِّكْم ِيف البَـــ َوأَنَّــــُه ُهــــَو ﴿ ]، ٢٢﴾ [ يــــونس: َبْحــ

 ]. ٤٤ -٤٣﴾ [ النجم :  َوَأْحَيا َوَأنَُّه ُهَو َأَماتَ  )٤٣( َوأَْبَكى َأْضَحكَ 

  ــــار ــذل واالفتقــ ـــ ــــدائم، والـ ــ ـــاج ال ـــ ـــة االحتي ـــ ـــي حال ــ ــة: هـ ــ ــذه احلقيقــ ـــ ـــتوجبها هـ ــ ــيت تسـ ــ ــ ـــة ال ــ واحلالـ

ــــي ا ـــة" ، وهــ ــ ـــمى: " العبوديـ ـــة تســـ ـــذه احلالـــ ـــالم  ، وهـــ ــ ــوع واالستسـ ــ ــــة واخلضــ ـــة الدائمــ ــ لوظيفـ

يمن عل  نا يف عالقتنا به. يلنا أمام ربنا ، وهي احلالة اليت ينبغي أن 

  ــــه ـــوع لدينــ ـــأنه ، واخلضـــ ــل شـــ ــ ـــة  جــ ـــة التامـــ ــــي الطاعـــ ــة : هــ ــ ـــاين العبوديــ ـــة العمليــــــة ملعـــ والرتمجـــ

ـــاىل ﴿  ـــال تعـ ـــاده ، قـ ـــَر ونظامــــه، والتلقــــي مــــن شــــرعه وحــــده الــــذي ارتضــــاه لعبـ ـ ــِغ َغيـْ ــ َت ـــن يـَبـْ َوَمـ

ــال ــهُ اِإلْســ ــ ــَل ِمْن ــ ــن يـُْقَب ــ َل ـــاً فـَ ـــرِينَ  ِم ِدينـ ــَن اخلَاِسـ ــــَرِة ِمــ ـــَو ِيف اآلِخ ـــران:  َوُهـ ] ، ٨٥﴾ [ آل عمــ

ــــاىل ﴿  ــ ــبحانه وتعـ ــــ ـــــه سـ ــادة لــ ــ ــــراد العبـــ ـــدِّينَ وإفـــ ــ ــ ـــُه ال ــ ــــاً لَّــ ــ ََّ ُخمِْلصـ ـــِد ا ــ ــ ــر : فَاْعُب ــ ]، ٢﴾ [ الزمـــ

ــد ﴿  ـــى العبـــ ـــا علـ ـــيت جيريهــ ــه الــ ــائه وأحكامـــ ــِلَم واالستســــالم لقضـــ ــاَلِمنيَ َوأُِمـــــْرَ لُِنْســـ ـــَربِّ الَعـــ ﴾ لِــ

 ]". ٧١[ األنعام : 

  " : ــــه هللا ــيم رمحـ ــ ــن القـ م، كمـــــا يقـــــول ابـــ ــر ـــاد بـــ ــة العبــ ــرف يف عالقـــ ـــي ذروة الشـــ ــة هــ ــ والعبوديـ

ـــال  ـــم إىل آخـــــرهم، فقــ ــن أوهلــ ـــالص عبادتـــــه مـــ ـــوا إىل توحيـــــد هللا وإخــ ــل كلهـــــم دعــ ـــع الرســـ ومجيــ

ـــه ﴿  ـــوح لقومــ ـــرُ نــ ــ ـــٍه َغيـْ ـــْن ِإلَــ ــ ــم مِّ ََّ َمـــــا َلُكـــ ـــُدوا ا ــ ــراف :  هُ اْعُب ـــال ٥٩﴾ [ األعـــ ـــذلك قــ ] ، وكــ

ـــعيب ﴿  ــاحل وشـ ـــود وصــ ــــُرهُ هـ ـــٍه َغيـْ ــْن ِإلَـ ــ ـــم مِّ ـــا َلُكـ ََّ َمـ ــُدوا ا ــ ــراف :  اْعُب ،  ٧٣،  ٦٥﴾ [ األعــ

٨٥ ﴿ ، [ ََّ ــُدوا ا ــوًال َأِن اْعبُــ ــٍة رَُّســ ــلِّ ُأمَّــ ـــاُغوتَ  َوَلَقــــْد بـََعثْـنَــــا ِيف ُكــ ﴾ [ النحــــل  َواْجَتِنبُــــوا الطـَّ

 :٣٦ . [ 



  - ٨٦٠  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

 ــ ــ ـــاىل وهللا تعـــ ــ ــال تعــ ــ ـــه فقـــ م إليــــ ـــــر ــه ، وأقــ ـــ ـــل خلقــ ــف أكمــــ ــة ، وصـــــ ــ ـــل العبوديـــ ـــن  ﴿اىل جعــــ ــ لَــ

 َوَمـــن َيْســـَتنِكْف َعـــْن ِعَباَدتِـــهِ  املَالِئَكـــُة املَُقرَّبُـــونَ  َوالَ  َيْســـَتنِكَف املَِســـيُح َأن َيُكـــوَن َعْبـــدًا َِِّّ 

ــــاً  يعــ ــــِه مجَِ ــ ـــــُرُهْم ِإلَْي ــــَتْكِربْ َفَسَيْحُشـ ـــاء :  َوَيْســ ـــه، ]، وو ١٧٢﴾ [ النســـ ــ ـــه عليـ ــ ــرم خلقـ ـــ ــف أكـ ــ صــ

ــاىل ﴿  ــ ـــال تع ـــه، فقـ ـــرف مقاماتـ لعبوديــــة يف أشـ ـــة  ـــم عنــــده منزلـ ـــا وأعالهـ ـَّ ـــٍب ممِّ َوِإن ُكنــــُتْم ِيف رَيْـ

 َ ــِد ــ ــ ـــــى َعْب ــا َعلَـ ـــ ـــرة :  نـَزَّْلنَـ ــزَّ ] ، ﴿ ٢٣﴾ [ البقـــ ــ ــ ــــِذي نـَ ـــاَرَك الَّــ ــ بَـ ـــــِدهِ تـَ ـــى َعْبـ ـــ ـــاَن َعَل ــ ﴾[ َل الُفْرقَـ

ــان :  ــول هللا ١الفرقــــ ـــول رســــ ــن : " ال تطــــــر ] ، فيقـــ ـــارى املســــــيح ابــــ ــرت النصـــ ـــا أطــــ وىن كمـــ

كــــل  ـــا  ــل كمـ ــد ، آكــ ـــوله" ويف احلــــديث : " أ عبــ ــد هللا ورسـ ــوا عبــ ــرمي فإمنــــا أ عبــــد ، فقولــ مــ

 ).١العبد ، وأجلس كما جيلس العبد" (

 ولكن هل تنقاد النفس بسهولة لتحقيق هذه العبودية ؟

ىب أن تعيش معاىن العبودية وحالتها الالزمة للعبيد، فهي تطمح  إن طبيعة النفس جتعلها 

دومًا للعلو والتميز واالستغناء عن اآلخرين ، ولقد ُخِلقت عل هذه الشاكلة لتكون مبثابة ميدان 

املعركة اليت خنوضها يف الدنيا، فاملعركة مع النفس هي يف احلقيقة معركة العبودية ، فإما أن نكون 

لشرعه، وإما أن نكون عبيدًا لنفوسنا خاضعني عبيدًا  خالصني له ، خاضعني لنظامه، مستسلمني 

  هلواها حني ننهزم أمامها. 

فطبيعة " النفس" : الرضا عن أفعاهلا ، كثرة احلديث عن أعماهلا ، حب الذات ، والفرح 

ا، واجلحود والنكران لفضل هللا ونعمه، واتباع  ا، والُعجب مبواهبها، والتفاخر على أقرا مكا

  ا.. أهوائها وشهوا

واملطلوب أن يتيقن العبد أن نفسه مأوى كل عيب وشر، وأن عمله عرضة لكل آفة 

ونقص، وأن جيتمع لديه مطالعة منن هللا عليه، مع مشاهدة تقصريه ومطالعة جنايته وتفريطه ، 

  للتشمري دوماً لتداركها، والتخلص من رقها، وطلب النجاة بتمحيصها..

                                                             
  . ٦٤يب مدارج السالكني ، ابن قيم اجلوزية ، ص ذ )١(



 
  - ٨٦١  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 ــيخ ــــيم: " و در الشـــ ـــن القـ ــ ــــول اب ـــر  يقـ ـــة نظــ ــ لعبودي ــق  ــ ـــن حتقـ ــول: " مــ ــ ـــث يقـ ــ ــدين حي أيب مـــ

ــم  ــــ ـــــا عظـ ـــرتاء، وكلمــ ــني االفــــ ــ ــــه ، بعـــ ــ ـــدعوى، وأقوالـ ــــ ــــني ال ــ ـــه بعـ ــــ ء، وأحوال ــر ــ ـــ ــني ال ــ ــه بعـــ ــــ أفعالـ

ـــذهلا يف حتصـــــيله،  ــة الـــــيت تبــ ـــدك ، وتضـــــاءلت القيمـــ ــك عنــ ـــك ، صـــــغرت نفســـ املطلـــــوب يف قلبــ

ــــت ا ـــت هللا ، وعرفـ ــ ـــة، وعرف ــ ــة العبودي ـــ ـــــة وحقيق ــــهدت حقيقـــــة الربوبي ـــا شـ ـــني وكلمــ ــ ـــــنفس : تب ل

ـــني  ــ ـــل الثقلـ ــت بعمـــ ــ ــ ــــو جئ ــ ـــق ، ول ــ ـــك احلـ ـــ ـــــلح للمل ــــاعة ال يصـ ـــــن البضــ ـــك مـ ــ ــا معـ ــك أن مــــ ــــ ل

ــله، ويث ـــه وجــــوده وتفضــ ــا يقبلــــه بكرمـ ـــه، وإمنــ ـــخشــــيت عاقبتـ ـــوده يبـ ــــه وجـ ـــا بكرم ــــه أيضـ ك علي

ـــدي  ــني يـ ــ ـــف ب ـــا، وتقـ ـــا وعجبهـ ــن كربهـ ــــتخلص مــ ـــك وت ــــزدري نفسـ ـــىن ت ـــذا املعـ ــله" . فبهـ وتفضــ

كس الرأس ، خا  .) ١(شع الطرف، منكسر القلب" هللا موقف العبيد، 

 ــــة إ ــائق الربوبيــ ــ ــة حقــ ــ ــب األول ملعرفــ ـــو الواجــــ ـــنا هلـــ ـــن نفوســـ ـــذه مـــ ــــة هـــ ـــة العبوديــ ــن حقيقـــ ــ ن متكــ

ـــا عَ  ــــة ، وكلمــ ــواأللوهي ــاد ظـَّــ ـــه ، وانقـــ ـــيت بـــــني جنبيـــــه يف عينيــ ــه الــ ــه ، تضـــــاءلت نفســ ــد ربـــ م العبـــ

ــراً  ــ ــًا وآم ــاىل حكمـــ ـــبحانه وتعــ ــى بــــه وحـــــده سـ ـــدين ، ويرتضـــ ـــه يعبــــده خملصـــــا لــــه الـ ـــاً  لربـ ومطاعــ

 ومعبودًا.. 

  ــــة ــن موجـــــات ســـــورة األنعـــــام، املتدافعـــــة واملتالحقـــــة واخلاصـ ــــة مـــ ــود إىل املوجـــــة الرابعـ واآلن نعـــ

ـــاىل ﴿  ــال تعــ ـــبحانه وتعـــــاىل ، قـــ ـــا ســ ــا بربنــ ــيت تعرفنـــ ـــاطعة الـــ ـــد الســ ـــدالئل التوحيــ ََّ فَـــــاِلُق بــ ِإنَّ ا

ــتِ  احلَـــبِّ  ــيَّ ِمـــَن املَيِّـ ــرُِج احلَـ ــرُِج  َوالنـَّـــَوى ُخيْـ ــوَن َوُخمْـ ــَأىنَّ تـُْؤَفُكـ َُّ فَـ ـــُم ا ــَن احلَـــيِّ َذِلُك املَيِّـــِت ِمـ

ـــْمسَ  َوَجَعـــَل اللَّيـــَل َســـَكناً  ) فَـــاِلُق اِإلْصـــَباحِ ٩٥( ْقـــِديُر الَعزِيـــِز  َوالشَّ ً َذلِـــَك تـَ َواْلَقَمـــَر ُحْســـَبا

ـــيِم ( َــــا ِيف ظُلُ  )٩٦الَعِل ـــَل َلُكــــُم النُُّجــــوَم لِتَـْهتَـــُدوا ِ ــِذي َجَع ـــَو الَّــ ــــرِّ َوُه ـــاِت البـَ ــْد  َم َواْلَبْحــــِر قَــ

ــوَن ( ــْوٍم يـَْعَلُمـ ِت ِلَقـ ــْلَنا اآلَ ـــسٍ  )٩٧َفصَّـ ـــن نـَّْف ـــَأُكم مِّ ـــَو الَّـــِذي َأنَش ـــَدٍة َفُمْســـتَـَقرٌّ  َوُه  َواِح

ـــْوٍم يـَْفَقُهـــــوَن ( ِت لَِقــ ــْلَنا اآلَ ــَماِء َمـــــاًء  )٩٨َوُمْســـــتَـْودٌَع قَـــــْد َفصَّـــ ـــ ــَن السَّ ـــَزَل ِمـــ ـــِذي أَنــ ـــَو الَّــ َوُهــ

َراِكبـــاً َفَأخْ  ـــا ِمْنـــُه َخِضـــرًا خنُّْـــرُِج ِمْنـــُه َحبـــا مُّتـَ َوِمـــَن النَّْخـــِل ِمـــن  َرْجنَـــا بِـــِه نـََبـــاَت ُكـــلِّ َشـــْيٍء فََأْخَرْجَن

ــةٌ  ــَواٌن َدانَِي ــا ِقنـْ ــابٍ  طَْلِعَه ــْن َأْعَن تُــونَ  َوَجنَّــاٍت مِّ ــَر ُمَتَشــابٍِه انظُــُروا  َوالرُّمَّــاَن ُمْشــَتِبهاً  َوالزَّيـْ َوَغيـْ

                                                             
  . ١٠٢ذيب مدارج السالكني ، ص  )١(



  - ٨٦٢  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

ـــونَ  َمثَـــــرِِه ِإَذا َأْمثـَــــرَ  ِإَىل  ـــْوٍم يـُْؤِمنُــ ٍت لَِّقــ ـــِه ِإنَّ ِيف َذِلُكـــــْم آلَ ــام : َويـَْنِعــ ] .. ٩٩ – ٩٥﴾ [ األنعـــ

ا الروعة الباهرة ملوجات النهر املتدفق.   إ

  ــاب ــ ــــام كتـ ــا أمـ ــ ــن هنـ ــ ـــة: " حنـ ــــة العميقــ ــــذه املوجـ ــن هـ ـــه هللا عـــ ـــب رمحــ ـــيد قطــ ــــول الشـــــيخ ســ يقـ

ــا ـــه الغـ ــذي ميـــر ب ــون املفتـــوح، الـ ــه، وميـــر الكـ تـ ـــه وآ ــام خوارق ــال يقفـــون أمـ فلون يف كـــل حلظـــة فـ

ـــه وبدائعـــه ﴿  م علـــى عجائب ـــو ـــه املطموســـون فـــال تتفـــتح عي ــبِّ ب ََّ فَـــاِلُق احلَـ ـــَوى ِإنَّ ا ﴾ َوالنـَّ

ـــاة  ــن أن ميلـــك صـــنعها أحـــد! معجـــزة احلي ـــدري ســـرها أحـــد، فضـــًال عـ ــيت ال ي ــا املعجـــزة الـ ـ : إ

ـــل حل ـــة، ويف كـ ـــنشــــأة وحركـ ــق احلظـ ـــواة اهلامــــدة ة تنفلــ ـــق النـ ــة، وتنفلـ ميــ ـــة  ــن نبتـ ـــاكنة عــ بــــة السـ

ـــر  ـــجرة ســ ــــة والشــ ــة يف النبتـ ــواة، الناميـــ ــ ــــة والنـ ــــة يف احلبـ ـــاة الكامنـ ــ ــاعدة ، واحلي ــ ــــجرة صـ ــــن شـ عـ

ــام  ــــ ــف أم ــــ ـــــا تق ــــرية كلهـ ـــــدره إال هللا والبشــ ــم مصـ ــــ ــه إال هللا ، وال يعل ـــ ـــم حقيقتـ ــ ـــــون، ال يعلـ مكنـ

ــر ، وجت ــدرك الوظيفــــة واملظهــ ـــذا الســــر املغيــــب تــ ــهـ ـــهــ ــوهر ، واحليــــاة ماضــــية يف ل املصـ در واجلــ

 طريقها، واملعجزة تقع يف كل حلظة! . 

  "خيرج احلي من امليت وخمرج امليت من احلي" .. 

وال يقدر إال هللا أن يصنع ذلك .. ال يقدر إال هللا أن ينشئ احلياة منذ البدء من املوت ، 

لقدرة على إحالة الذ رات امليتة إىل خال حية. وال يقدر إال وال يقدر إال هللا أن جيهز الكائن احلي 

أحد يقيناً بعد مىت بدأت ،  يعرف هللا على حتويل اخلال احلية مرة أخرى إىل ذرات ميتة.. يف دورة مل

ت واحتماالت! لقد عجزت كل حماولة لتفسري ظاهرة  وال كيف تتم.. وإن هي إال فروض ونظر

ا من خلق هللا.    احلياة، على غري أساس أ

" ذلكم هللا" مبدع هذه املعجزة املتكررة املغيبة السر.. هو هللا.. وهو ربكم الذي يستحق 

لعبودية واخلضوع واالتباع.    أن تدينوا له وحده.. 

  " فأىن تؤفكون" فكيف تصرفون عن هذا احلق الواضح للعقول والقلوب والعيون! . 

لعبادة..    ذلكم هللا الرب اخلالق املستحق وحده 

ً ذلك تقدير العزيز العليم" " ف   الق اإلصباح وجعل الليل سكنًا والشمس والقمر حسبا



 
  - ٨٦٣  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

إن فالق احلب والنوى هو فالق اإلصباح أيضًا ، وهو الذي جعل الليل للسكون، وجعل 

يمن علي كل مالشمس والقمر حمسوبة حركا ما .. مقدرًا ذلك كله بقدرته اليت  ا مقدرة دورا

  حييط بكل شيء . شيء وبعلمه الذي 

وإنفالق اإلصباح من الظالم حركة تشبه يف شكلها انفالق احلبة والنواة، وانبثاق النور يف 

  تلك احلركة ، كانبثاق الربعم يف هذه احلركة، سبحانه هللا العظيم .. سبحان هللا العظيم . 

صباح وبني انفالق احلب والنوى، وانفالق اإلصباح وسكون الليل صلة أخرى .. إن اإل

لنبات واحلياة.    واإلمساء، واحلركة والسكون، يف هذا الكون ذات عالقة مباشرة 

ذا احلجم  ا هذه حول نفسها أمام الشمس ، وكون القمر  إن كون األرض تدور دور

ذا احلجم وهذا البعد وهذه الدرجة من احلرارة..  ذا الُبعد من األرض، وكون الشمس كذلك  و

العزيز" ذي السلطان القادر " العليم" ذي العلم الشامل.. ولوال هذه التقديرات  هي تقديرات من "

  ما انبثقت احلياة يف األرض على هذا النحو، وملا انبثق النبت والشجر، من احلب والنوى.. 

إنه كون مقدر حبساب دقيق.. ومقدر فيه حساب احلياة، ودرجة هذه احلياة، ونوع هذه 

  . )١(للمصادفة العابرة فيه" احلياة.. كون ال جمال 

  ــوس مــ ــزان دقيــــق و ــون مبيــ ــري حركــــة الكــ ــذي ســ ــل األحيــــاء واألشــــياءإن الــ ـــه كــ ــام ختضــــع لـ ، عــ

ـــذي أراده  ــرعه الــ ــق وفـــــق شـــ ــزان دقيـــ ـــا الـــــذي ســـــري حركـــــة البشـــــر يف هـــــذه احليـــــاة مبيـــ هــــو أيضــ

ـــرج خـــــارج  ـــن أراد أن خيــ م وقـــــيمهم ، ومــ ــورا ـــدهم وتصـــ ـــاعهم وتقاليــ ــة أوضــ ـــنظم كافـــ ــاس ليــ للنـــ

ـــذا مــــوس  هـ ــارج  ــرج خــ ـــه فقــــد خــ ــوراته وقيمـ ـــده وتصــ ـــاعه وتقاليـ الشــــرع، ويشــــرع لنفســــه أوضـ

 هذا الكون، وصار شريدًا خراج سرب العبودية.. 

ت بني حقائق الربوبية من : اخللق واإلنشاء للكون  اية هذه املوجة تربط اآل لذلك يف 

لرزق الذي ييسره هللا يف ملكه  خللقه، وحقيقة السلطان الذي واحلياة، وحقيقة كفالة احلياة 

يتصرف فيه صاحب اخللق والرزق واحلياة يف مملكته ، تربط بينها وبني حقائق األلوهية اليت تنبض 

                                                             
  . ٣/١١٥٦يف ظالل القرآن ، سيد قطب،  )١(



  - ٨٦٤  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

على العباد من : العبودية  وحده، وإخالص االعتقاد والعبادة والطاعة واخلضوع له وحده، وجعل 

استنكار ادعاء األلوهية ألحد من البشر أو احلاكمية والتحاكم إليه وحده يف شؤون احلياة كافة، و 

َُّ رَبُُّكمْ إدعاء إحدى خصائصها ، قال تعاىل: ﴿   ِإلََه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوهُ   الَ   َذِلُكُم ا

  ] . ١٠٢﴾ [ األنعام :  وَِكيلٌ  َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ 

 ـــورة األن ـــرض ســ ـــور األول يف عــ ـــف  وســـــنكتفى يف احملــ ـــع يف التعريــ ــات األربــ ــذه املوجـــ ـــ عـــــام 

لــــرزق  ــر، و خللــــق واألمــ ــاىل  ــى توحيــــده ســــبحانه وتعــ ــدمي األدلــــة الســــاطعة علــ ــل ، وتقــ عــــز وجــ

ـــورة  ـــة الســ ــا يف مقدمــ ـــرض هلـــ ـــد مت التعــ ـــورة قــ ـــة اخلامســـــة يف الســ ـــث أن املوجــ ـــلطان ، وحيــ والســ

ــرز  ــ ــع األبـ ــ ــا املقطـ ــ ــا، مـــــع تناولنـ ـــة  فيهـــ ــ ـــرع اجلاهلي ـــن شــ ــــدث عــ ــــذي يتحـ ـــرث الـ يف شـــــئون احلــ

ــاىل ﴿  ـــه تعــ ــاء فيهــــا قولـ ــيت جــ ــ ــة ال ــة اخلامســ ـــذه املوجــ ــام .. هـ ــاٍت واألنعــ ـــَأ َجنَّــ ـــِذي أَنَشـ ـــَو الـَّ َوُهـ

ــَر َمْعُروَشــاتٍ  مَّْعُروَشــاتٍ  ُتــونَ  َوالــزَّرَْع ُخمَْتِلفــاً ُأُكُلــهُ  َوالنَّْخــلَ  َوَغيـْ اً  َوالزَّيـْ ــَر  َوالرُّمَّــاَن ُمَتَشــاِ َوَغيـْ

ــُه يـَــْوَم َحَصــاِدهِ  ن َمثـَـرِِه ِإَذا َأْمثـَـرَ ُمَتَشــاِبٍه ُكلُــوا ِمــ  حيُِــبُّ املُْســرِِفنيَ   الَ   ُتْســرُِفوا ِإنَّــهُ  َوالَ  َوآتُــوا َحقَّ

 ]. ١٤١﴾ [ األنعام : 

  المحور الثاني : العمى عن دالئل التوحيد الساطعة والتكذيب بآياته البينة

 ـــــد ــكل مت ــ ــــورة بشـ ـــن السـ ــ ــور األول م ــ ـــات احملـ ـــدافعت موجــ ــ ــــد أن ت ــدار وبعـ ــــى مـــ ــــابع علـ فق متتـ

تـــف  ــرة..  ـــا أصـــغر ذرة إىل أكـــرب جمـ ـــل التوحيـــد ســـاطعة تنطـــق  ـــني لنـــا دالئ الســـورة كلهـــا، تُب

ــر والليــــل  ــــا حركـــة الشـــمس والقمـ ـــة النبتــــة، ونـــواة الزرعـــة.. تصـــدع  ـــا ورقـــة الشـــجرة ، وحب

 والنهار كل صباح ومساء . 

  ـــإن هنـــــاك ـــه فــ ــك كلــ ـــم ذلـــ ــوبإال أنـــــه رغــ ـــ قلـــ ا عــ ـــري ـــت بصــ ـــع، ُطِمســ ــد الناصــ ــور التوحيـــ ن نـــ

ـــن لنــــا أن كــــل مــــا يف الكــــون يســــبح بتوحيــــد هللا،  ــيت تعلـ ت هللا البينــــات، الــ ــن آ وأعرضــــت عــ

ـــاء يف  ــور هللا ، واختـــــار البقــ ـــن نـــ ـــى وصـــــمم عــ ـــذي أراد أن يعـــــيش يف عمــ ــان! الــ إال هـــــذا اإلنســـ

ــاس،  ــن النـــ ــ ـــنف مـ ــذا الصــ ـــف هـــ ــورة تكشــ ـــن الســـ ـــاين مــ ـــور الثــ ـــات احملــ ــت موجــ ـــات، فأتـــ الظلمــ

ـــتحبا مالختيــــاره موحتــــذره ــة واسـ ــالل عــــن اهلدايــ ــ مالضــ ــد هلــ ـــدى، كمــــا تتوعــ ــن اهلُـ ــى عــ  مالعمــ

 بسوء العذاب مبا كانوا يصدفون ، أي : يُعرضون ويصرفون الناس عن اهلداية. 



 
  - ٨٦٥  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 ــة األوىل ــور املوجــ ــه تعــــاىل﴿  يف هــــذا احملــ ِــــْم ِإالَّ َكــــاُنوا  َوَمــــايف قولــ ِت َرِّ َ ــْن آ ــ ـــٍة مِّ ــــْن آيَـ َْتِــــيِهم مِّ
ــ ــ َهـ ــــِه  ﴾٤﴿ا ُمْعِرِضـــــَني َعنـْ ــــانُوا بِـ ـــا َكـ ــ ــــاُء َم بَـ ــيِهْم َأنـْ ـــ َِْت ــــاَءُهْم َفَســـــْوَف  ــا َجـ ـــ ـــقِّ َلمَّ َــ ْحل ِ ــــذَّبُوا  ــــْد َكـ َقـ فـَ

ـــتَـْهزُِءوَن  ــن ﴾٥﴿َيْســ ــاُهْم ِيف اَألْرِض َمـــــا َملْ ُمنَكِّـــ ــْرٍن مَّكَّنَّـــ ـــ ــن قـَ ـــ ــْبِلِهم مِّ ـــ ــا ِمـــــن قـَ ــْم َأْهَلْكَنـــ أََملْ يـَـــــَرْوا َكـــ

ــْلَنا لَُّكـــمْ  ـــْدرَاراً  َوَأْرَسـ ــْيِهم مِّ ــَماَء َعلَـ ـــُذنُوِِمْ  السَّـ ـــاُهم ِب ــاَر َجتْـــِري ِمـــن َحتْـــِتِهْم فََأْهَلْكَن َهـ  َوَجَعْلَنـــا األَنـْ

ً آَخــــرِيَن  ــــْر َ ِمــــْن بـَْعــــِدِهْم قـَ َيْــــِديِهْم ﴾٦﴿َوأَنَشــــْأ ِ ً ِيف ِقْرطَــــاٍس فـََلَمُســــوُه  ــا ــْو نـَزَّْلنَــــا َعَلْيــــَك ِكَتــ َولَــ

 . ]٧-٤﴾ [األنعام:  َفُروا ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبنيٌ َلَقاَل الَِّذيَن كَ 

  ــم ـــ ــدين :أ ــركني املكـــــذبني املعانـــ ـــن املشــ ــاىل خمـــــربًا عــ ـــريه : " يقــــول تعـــ ــن كثـــــري يف تفســ ـــول ابـــ يقـ

ـــز  ـــة الــــرب عـ ــى وحدانيـ ـــة مــــن الــــدالالت علــ ـــة ومعجــــزة وحجـ مهمــــا أتــــتهم مــــن آيــــة أي : داللـ

ـــون ع م يعرضــ ـــإ ـــرام ، فــ ــله الكــ ـــدق رســـ ـــا وجـــــل ، وصــ ــ ــا وال يبـــــالون  ــال ينظـــــرون إليهـــ ـــا، فـــ نهــ

ــا َكــــانُوا بِــــِه َيْســــتَـْهزُِءونَ قــــال تعــــاىل ﴿  بَــــاُء َمــ َْتِــــيِهْم أَنـْ ــــا َجــــاَءُهْم َفَســــْوَف  ْحلَــــقِّ َلمَّ ِ َقــــْد َكــــذَّبُوا   فـَ

ــم  ـــيهم خـــرب مـــا هـ ت ــد أن  ــه البـ نـ حلـــق ،  ـــى تكـــذيبهم  ـــد شـــديد عل ــد هلـــم ووعي ديـ ــذا  ﴾ وهـ

ــذيب ، ولي ــن التكــ ــم أن فيــــه مــ لــــه . مث قــــال تعــــاىل واعظــــًا وحمــــذرًا هلــ ـــه ، وليــــذوُقنَّ و جــــُدنَّ ِغبَّـ

ــرون الســــالفة  ــن القــ شــــباههم ونظــــرائهم مــ ــل  ـــال الــــدنيوي مــــا حــ ــيبهم مــــن العــــذاب والنكـ يصــ

ــار الســــماء وينــــابيع األرض  ــيهم أمطــ ــر علــ ــوة ، وأكثــــر مجعــــاً ، فكثــ ــنهم قــ ــذين كــــانوا أشــــد مــ الــ

ــا ــ ــــ ــ ــــم ﴿ فأهلكن ــــ ـــالء هلــ ــ ـــ ــتدراجاً وإمــ ــ ــ ـــ م اسـ ـــذنو ــ ـــ ــ ـــيت  ﴾هم ب ــ ـــ ــ م ال ــيئا ــ ــ ــ هم وســ ــا ــ ـــ أي : خبطـــ

ــــا ـــذاهب وجعلنــ ــأمس الـــ ــ ـــون كــ ــب األولـــ ــ ــذا ذهــ ــا، وهكــــ ــ ــــيًال  هماجرتموهــ ــــأ جــ ـــث، وأنشــ أحاديـــ

ـــا  ــ ـــل م ــ ــاطبون أن يصـــــيبكم مث ــ ــذروا أيهـــــا املخـ ــ ـــم ، فاحـ ــل عملهــ ـــ ـــوا مث ــربهم، فعملــ ــ آخـــــر لنختـ

عز على هللا منهم " م، فما أنتم   . )١(أصا

  ــة مو ــا هــــذه املوجــ ــذا بينــــت لنــ ـــاداً وهكــ ــرارهم كــــربًا وعنـ ـــة ، وإصــ ت هللا اجلليـ ــف املكــــذبني  قــ

ــى توحيــــد هللا،  ــ ــدل عل ــ ـــاءت ت ــيت جـ ــ ت ال ــوحها، اآل ت هللا رغــــم وضــ ــن آ ــراض عــ ـــى اإلعــ علـ

 وتدعو إىل القيام بتكاليف األلوهية، وتبني صراط هللا املستقيم. 

                                                             
  . ١/٦٧خمتصر تفسري ابن كثري ،  )١(



  - ٨٦٦  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

 ـــراط هللا ــــان صــ ــــدة بيـ ـــاء ، واملائـ ـــران ، النســ ــرة، آل عمــ ــ ــورة البقـ ــ ــت سـ ــد عرضـــ ــــتقيم ،  لقـــ املسـ

ـــتقيم  ــراط املســ ــذه الســـــور متطلبـــــات الصـــ ــومي ، وبينـــــت لنـــــا هـــ ــرعه القـــ ــن هللا وشـــ متمـــــثًال يف ديـــ

ـــاع  ــواه واتبــ ين دون ســ ــر ــ ــه ال ــن منهجــ ـــي مــ ـــل وحــــده ، والتلقـ ـــز وجـ ــرع هللا عـ ــن االنقيــــاد لشــ ــ م

 ، والتحاكم إىل كتاب هللا ، واحلكم مبا أنزل هللا..  وطريقه هدى رسول هللا 

 ـــورة ا ــــه مث جـــــاءت ســ ـــاءت ببيانـ ــذي جــ ــتقيم الـــ ــ ـــراط هللا املسـ ـــال صــ ــ ـــــا أن امتث ـــد لن ــــام لتؤكــ ألنعـ

ــه، ..  ــ ـــ ــرادًا لعبوديت ــــ ـــه، وإفـ ــ ــ لوهيت ــرارًا  ــ ــد هللا، وإقـــ ــ ــــاًال لتوحيـــ ــ ـــــو امتثـ ـــا هــ ـــ ـــا ، إمنـ ـــور قبلهــــ ـــ السـ

 وتعظيما جلالله وهيبته.. وخضوعًا لربوبيته..

  ـــري ــ ــرى كث ــ ــرية ، وتـ ــ ــــات كثـ ــٌد .. والظلمـ ـــــور واحـــ ــــام: الن ـــورة األنعـ ـــف ســ ــ ت ـــاد  ــــاس تكــ ــن النـ ًا مـــ

ـــات ﴿  ــلون الظلمـــ ـــاتِ يفضــــ ـــَل الظُُّلَمـــ ـــِدُلونَ  َوَجَعـــ ــَرِِّْم يـَْعـــ ـــُروا بِــــ ـــِذيَن َكَفـــ ــــوَر مثَُّ الَّـــ ﴾ [  َوالنُّــ

 ] . ١األنعام : 

  ــن النـــاس ـــرياً مـ ـــرية ، فـــرتى كث ـــه كث ــد .. والســـبل دون ـــه صـــراط مســـتقيم واحـ تـــف الســـورة : إن

ــبل وينحرفـــون عـــن صـــراط هللا املســـتقيم ﴿  ــاتَِّبُعوهُ يتبعـــون السـ  َوَأنَّ َهـــَذا ِصـــَراِطي ُمْســـَتِقيمًا فَـ

تَـَفـــرََّق ِبُكـــْم َعـــن َســـِبيِلِه َذِلُكــمْ  َوالَ  تَِّبُعـــوا السُّـــُبَل فـَ تـَُّقـــونَ  تـَ ﴾ [ األنعـــام :  َوصَّـــاُكم بِـــِه لََعلَُّكـــْم تـَ

١٥٣ . [ 

 ــى عنهــــا ــل التوحيــــد الســــاطعة والعمــ ـــراض عــــن دالئــ ــات اإلعـ ـــن موجــ ــة مـ تــــى املوجــــة الثانيــ  مث 

ُــَك الـَّـِذي يـَُقولُــوَن فَــِإنـَُّهمْ ، وذلــك يف قولــه تعــاىل ﴿  ــُم ِإنَّــُه لََيْحُزن ُبوَنكَ   الَ   قَــْد نـَْعَل  ُيَكــذِّ

َِّ َجيَْحــــُدوَن ( ِت ا َ ِ ــاِلِمَني  ـــى  )٣٣َوَلِكــــنَّ الظَّــ ُروا َعلَـ ْبِلــــَك َفَصــــبـَ ـــن قـَ ـ ـــٌل مِّ َبْت ُرُسـ ــْد ُكــــذِّ َوَلَقــ

ُبوا َ  َوُأوُذوا َحــىتَّ  َمــا ُكــذِّ ــْم َنْصــُر ُه َ َِّ  َوالَ  َأ ــدَِّل ِلَكِلَمــاِت ا ــِأ املُْرَســِلَني  ُمَب ــْد َجــاَءَك ِمــن نـََّب َولََق

ــًا ِيف اَألْرِض َأْو ُســــلَّماً  )٣٤( َتِغــــَي نـََفقــ بـْ ــِإِن اْســــَتَطْعَت َأن تـَ ــَر َعَلْيــــَك ِإْعَراُضــــُهْم فَــ َوِإن َكــــاَن َكبُـــ

ــةٍ  يَــ ِ ُهم  ــْأتِيـَ ــ َت ـــَماِء فـَ ـ ــ ِيف السَّ ــ ــاِهِلَني َوَل ـــَن اجلَـــ ـــوَننَّ ِمـ ــَال َتُكـ ـــَدى فَــ ـــْم َعلَـــــى اهلُـ َُّ َجلََمَعُهـ ــاَء ا ــ ْو َش

ــِذيَن َيْســــَمُعونَ ٣٥( ـــَتِجيُب الَّــ َــــا َيْسـ َُّ مثَُّ ِإَلْيــــِه يـُْرَجُعــــونَ  ) ِإمنَّ ـــثـُُهُم ا َعـ ــْوَتى يـَبـْ ﴾ [ األنعــــام  َواْلَمــ

 :٣٦ -٣٣.[ 
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  :ت ــن هــــذه اآل ـــه هللا عــ ــب رمحـ ـــيد قطــ ـــيخ سـ ـــه احلــــديث إىل يقــــول الشـ " يف هــــذه املوجــــة يتجـ

ــول هللا  ـــادق  رســ ـــه، وهــــو الصـ ــه لـ ــذيب قومــ ـــه مــــن تكــ ـــا يالقيـ يطيــــب هللا ســــبحانه خــــاطره ممـ

ـــدم  ت هللا وعــ ــى اجلحـــــود  ـــرون علـــ ـــم مصــ ــا هــ ــذب ، إمنـــ ـــه الكـــ ـــون بــ م ال يظنــ ــإ ـــني ، فـــ األمــ

ـــلب  ــ ـــن ســ ـــ ــــه مـ ـــون أن وراء دعوتـــ ــ ــانوا يعلمــ ــــ ــــر، كـ ــ ـــــر آخـ ـــــان ألمــ ـــدم اإلميــ ـــ ـــا وعـ ــــ ـــــرتاف  االعــ

ــ ــلطان هللالســ ــو ســ ـــذي يزاولونــــه، وهــ ـــريقلطان الـ ــن شـ ــى األخــــنس بــ ــده .. التقــ ــرة   وحــ ذات مــ

ـــيس  ـــه لــ ـــو أم كـــــاذب؟ فإنــ ـــادق هــ ــن دمحم: أصــ ــربين عـــ ــه :  أ احلكـــــم أخـــ ـــل، فقـــــال لـــ يب جهــ

ـــك ! وهللا إن دمحمًا  ـــل : وحيـ ــو جهـ ــتمع كالمنــــا فقــــال أبــ ـــريك يســ ـــريي وغـ ــا مــــن قــــريش غـ ــ ـــا هن هـ

ــن إ ـــط، ولكـــ ـــذب دمحم قــ ـــا كــ ــة لصـــــادق ، ومــ ـــ ـــقاية واحلجاب ــواء والســ ـــ لل ــي  ــو قصـــ ــ ـــب بنـ ذا ذهــ

 والنبوة، فما يكون لسائر قريش؟ . 

  ــول هللا ــركني برســ ــؤالء املشــ ــا يبلغــــه  هــــذا هــــو ســــبب تكــــذيب هــ ــون صــــدقه فيمــ الــــذي يعلمــ

ـــركهم ، ألن  ــبب إصــــرارهم علــــى شـ ـــو ســ ــذا هـ ـــم، وهــ ــاعهم لرســــول هللا اهلـ ــ ـــنهم  تب ـــينزع مـ سـ

م، ..   سلطا

 .. ى اهلدى فال تكونن من اجلاهلني"لولو شاء هللا جلمعهم ع"

   كلمـــات جليلـــة موجهـــة مـــن رب العـــاملني إىل نبيـــه الكـــرمي: تلـــك ســـنتنا ـ  دمحم ـ فـــإن كـــان

ــة .. إذن ..  ــ يـ م  ــــا ــب يف إتيـ ـــت ترغـــ ــ ــذيبهم وكن ــ ــك تكـ ـــ ــــق علي ــهم ، وشـ ــ ــــك إعراضـ ـــرب عليـ كــ

ية! م   فإن استطعت فابتغ لك نفقًا يف األرض أو سلماً يف السماء، فأ

ية. فليس الذي ينقص هو اآلية اليت تدهلم على احلق فيما ..  تيهم  إن هداهم ال يتوقف على أن 

م من األصل على أن ال تعرف سوى  تقول.. ولو شاء هللا جلمعهم على اهلدى : إما بتكوين فطر

م وجعلها قادرة على استقبال هذا اهلدى واالستجابة . وإما إليه اهلدى ـ كاملالئكة ـ وإما بتوجيه قلو

  ظهار خارقة تلوي أعناقهم مجيعاً . وإما بغري هذه من الوسائل وكلها يقدر هللا عليها. 

ولكنه سبحانه حلكمته العليا الشاملة يف الوجود كله ، أراد تنوعًا يف استعدادات اإلنسان غري 

استقبال دالئل اهلدى استعدادات املالئكة، يتوافق مع وظيفة اإلنسان املطلوبة منه، هذا التنوع يف 
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وموحيات اإلميان ، والتنوع يف االستجابة هلذه الدالئل واملوحيات ، يف حدود من القدرة على 

لقدر الذي يكون عدًال معه تنوع اجلزاء على اهلدى والضالل..    االجتاه، 

هلدى وترك  مر تكويين من عنده، ولكنه أمرهم  م هللذلك مل جيمعهم هللا على اهلدى 

اية املطاف.. فاعلم ذلك وال تكن ممن اخ تيار الطاعة أو املعصية، مث تلقي اجلزاء العادل يف 

  .  )١( جيهلونه"

  ــرك ــــا أشــــ ـــاء مــ ــو شـــ ــ ــل لــ ــز وجــــ ــ ـــو أن هللا عــ ــ ـــام ، وهـ ــورة األنعـــ ــ ـــىن يف ســ ـــرر هــــــذا املعـــ ـــد تكـــ لقـــ

ـــر  ــار اإلميــــان والكفـ ــ ـــرك اختي ــبحانه وتعــــاىل يف تـ ــركون، ولوشــــاء هلــــداهم، ولكــــن إرادتــــه ســ املشــ

ـــر لإل ــد الكفــ ـــار العبـــ ـــل  اختـــــارهنســـــان، فـــــإذا اختــ ــن هللا عـــــز وجــ ـــيئته، ولكـــ ــق إرادة هللا ومشــ وفـــ

 ال حيب ذلك أو يرضاه له. 

  ــا ﴾٢٩﴿ِإنَّ َهــِذِه تَــْذِكَرٌة َفَمــن َشــاَء اختََّــَذ ِإَىل رَبِّــِه َســِبيًال  ﴿قــال تعــاىل َتَشــاُءوَن ِإالَّ َأن   َوَم

ََّ َكاَن َعلِ  َُّ ِإنَّ ا   ] . ٣٠ -٢٩" [ اإلنسان :  يمًا َحِكيماً َيَشاَء ا

ذا أو ذاك ، وفق الفطرة  ا تُعِلق مشيئة هللا  وهذه هي سنة هللا يف اهلدى والضالل .. إ

ستقباهلم اهلداية أو رفضهم وتعطي جاء يف  كما  يديهمهم منافذ اهلدى لاليت فطر هللا عليها العباد، 

  سورة األنعام : 

  ﴿ َمــا َأْشــرَُكواَولَــْو قــال تعــاىل َُّ ــا َشــاَء ا ــْيِهْم َحِفيظــاً   َوَم ــاَك َعَل ــْيِهم   َوَمــا َجَعْلَن ــَت َعَل َأْن

  ] . ١٠٧﴾[ األنعام : ِبوَِكيلٍ 

  ﴿ ــوُه فَــــَذْرُهمْ قــــال تعــــاىل َُّ َمــــا فـََعلُــ ــاَء ا ـــْو َشــ ــُرونَ   َوَمــــا َولَـ ــ ]، ١١٢﴾ [ األنعــــام :  يـَْفتَـ

  ]. ١٣٧األنعام : [

  ﴿ ُقو قـــال تعـــاىل ــيـَ َُّ َمـــا َأْشـــرَْكَناَسـ ـــْو َشـــاَء ا ــِذيَن َأْشـــرَُكوا َل َ  َوالَ  ُل الـَّ ُؤ َ ــا ِمـــن  َوالَ  آ َحرَّْمنَـ

ََْسَنا ْبِلِهْم َحىتَّ َذاُقوا    ]. ١٤٨﴾[ األنعام :  َشْيٍء َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمن قـَ

  شروط االستجابة للهدى 

                                                             
  .٢/١٠٧٨) يف ظالل القرآن ، ١(
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َا َيْسَتِجيُب الَِّذيَن يَ قال تعاىل ﴿  َُّ مثَُّ ِإلَْيِه يـُْرَجُعونَ  ْسَمُعونَ ِإمنَّ َعثـُُهُم ا ﴾ [  َواْلَمْوَتى يـَبـْ

  ] . ٣٦األنعام: 

إذن القضية ليست يف نقصان دالئل اهلداية، ولكن القضية يف كيفية استقباهلا ، والناس إزاء 

  استقبال اهلدى فريقان : 

  ـــة ، عاملــــة، مفتو ـــه حيـ ـــة فيـ ــزة االســــتقبال الفطريـ ــق حــــي : أجهــ ـــؤالء يســــتجيبون فريــ حــــة .. وهـ

ــا إىل احلــــد الــــذي  ــي معهــ ــع الفطــــرة والتالقــ ــوة والوضــــوح واالصــــطالح مــ للهــــدى. فهــــو مــــن القــ

ــاِفرِيَن  ﴿ لُِينـــِذَر َمـــن َكـــاَن َحيـــا يكفـــي أن ُيســـمعها فتســـتجيب لـــه ،  ــْوُل َعلَـــى الَكـ ﴾ َوحيَِـــقَّ الَقـ

 ].  ٧٠[يس:

  َّـــتقبل، ومــــــن َمث ــــمع وال يســـ ــرة ، ال يســ ــل الفطــــ ـــت: معطــــ ــق ميـــ ــ ـــتجيب .. فريــ ـــأثر وال يســـ  ال يتـــ

ــه ، ال ينقصـــه أن احلـــق  ــامن فيـ ـــه كـ ــق ال حيمـــل دليلـــه ـ فدليل ـــذي ينقصـــه أن هـــذا احلـ ـــيس ال ل

ـــب واألذن  ـــام أجهــــزة االســــتقبال:" القلـ ــه هــــو قيـ ـــذي ينقصــ ــا الـ ــه شــــكوك .. إمنــ ــــبهم أو عليــ م

ـــا يتعلــــق أمــــرهم مبشــــيئ ــم للربهــــان ، إمنـ ــال معهــ ــؤالء ال جمــ ــرد التلقــــي ، وهــ ــني" مبجــ ة هللا إن والعــ

ـــاة  ــــذه احليـــ ـــاء مل يبعــــــثهم يف هــ ـــيهم ، وإن شـــ ــــتحق أن حييـــ ــا يســ ــ ـــنهم مــ ــم مـــ ــثهم إن علــــ ــاء بعــــ شــــ

ــــه  ــ ـــثهم هللا مث إلي ـــوتى يبعـــ ـــرة" واملـــ ـــه يف اآلخـــ ـــ ــوا إلي ــ ـــىت يرجعــ ــ ــــاة حـ حليــ  ً ــوا ــ ــوا أمــ ــ ــ ـــــدنيا، وبق الـ

 يرجعون" .. 

م ، ومن  ب التهكم  موات األجساد من  ب وشبه هللا عز وجل هنا موتى القلوب 

َناهُ افتقادهم احلياة احلقيقية .. حياة القلوب بنور احلق، قال تعاىل﴿  َوَجَعْلَنا لَُه  َأَو َمن َكاَن َمْيتاً فََأْحيَـيـْ

َها نـْ  ] .. ١٢٢﴾ [ األنعام :  نُورًا َميِْشي ِبِه ِيف النَّاِس َكَمن مَّثـَُلُه ِيف الظُُّلَماِت لَْيَس ِخبَارٍِج مِّ

" ، واليت الرغبة الصادقة يف الوصول إىل احلقستجابة للهدى هو : " وهكذا فإن أهم شروط اال

ذن هللا.   جتعل العبد يفتح كل نوافذ اهلداية ليستقبل نور احلق 

لقد أتت سور القرآن بكل آية تربهن أن هللا عز وجل ال يقبل إال التوحيد اخلالص، وكل آية أتت 

نساء ، واملائدة أتت بتوصيف صراط هللا أكرب من أختها، فسور البقرة ، آل عمران ، ال
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دة ملستزيد، وال  ألدلة الساطعة، والبينات الناصعة ، حىت أن هذه السور مل ترتك ز املستقيم 

 شبهة ملتأول ، وال عذر جلاهل.. 

  ـــل ــى كــ ــــة، وعلـــ ـــٍض للهدايـ ــل رافــ ــ ــى كـ ــ ــة علـ ــ ـــة البالغـ ـــام لتقـــــيم احلجــ ــورة األنعــ ــــاءت ســـ ــــىت جـ حـ

ــال تعــــاىل ــور احلـــق، قــ ــَني﴾ ﴿ معـــرٍض عــــن نــ ــْو َشــــاَء َهلـَـــَداُكْم َأْمجَِعــ ــُة الَباِلغَــــُة فـَلَـ ــ ــْل َفِللَّـــِه احلُجَّ : قُــ

١٤٩ .. [ 

 

 فال يبقى بعد سورة األنعام من رفض اهلداية أو أعرض عن نور احلق إال إحدى صنفني: 

 . ت هللا   من كذب 

  . من استكرب عنها 

ذن هللا هنا يف عرض سورة األنعام ملوض ت هللا" ، بينما سنتعرض وسنتعرض  وع " التكذيب 

ت هللا " .   ذن هللا يف عرض سورة األعراف ملوضوع االستكبار عن آ

ت هللا  حقيقة التكذيب 

  ﴿ تِنَـــا ُصـــمٌّ قـــال تعـــاىل َ ِ َُّ ُيْضـــِلْلهُ  َوالـَّــِذيَن َكـــذَُّبوا  َوَمـــن َيَشـــْأ  َوُبْكـــٌم ِيف الظُُّلَمـــاِت َمـــن َيَشـــِأ ا

 ]. ٣٩﴾ [ األنعام :  ْلُه َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ َجيْعَ 

  ـــى ــ ـــــة عل ت هللا الدال ــذبوا  ــ ــــذين كـ ــليني الـ ــ ـــركني األصـ ــن املشــ ــ ـــط عـ ـــدث فقــ ـــا ال نتحــ ـــن هنــ حنــ

 توحيده، ومن مث أشركوا يف عبادته.. 

حنن أيضًا نتحدث عن كل مسلم ـ وأ وأنت قد نكون منهم ـ أعرض عن االنتفاع احلقيقي 

صراط هللا املستقيم واحلق املبني الذي تعرضه  إىلفلم يستجب لنور هدايتها، ومل ينقاد ت هللا ، 

س آخرين، وتعترب أننا يف منأى  ا، فانتبه أخي القارئ وال تسقط هذا الكالم على أ جليًا يف كل آ

ت هللا! .    من الوقوع يف التكذيب 

ت هللا هذه يقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا عن اآلية السابقة : " إن الذين كذبوا 

ته األخرى املسجلة يف صفحات هذا القرآن ، إمنا كذبوا ألن  املبثوثة يف صفحات الوجود ، وآ
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م صم ال يسمعون ، بكم ال يتكلمون ، غارقون يف الظلمات ال  أجهزة االستقبال فيهم معطلة ، إ

حية التكوين اجلثماىن ا م كذلك ال من  ً ، ولكن يبصرون ! إ ً وقلو ً وآذا ملادي ، فإن هلم عيو

ت حتمل يف  إدراكهم معطل، فكأمنا هذه احلواس ال تستقبل وال تنقل ! .. وإنه لكذلك فهذه اآل

ا استقبلت وتلقاها اإلدراك ! وما ثريها ، لو أ ا فاعليتها وإيقاعها و يعرض عنها معرض إال  ذا

  . )١(وقد فسدت فطرته، فلم يعد صاحلاً حلياة اهلدى " 

ا ؟  ت هللا ؟ وما هو حقيقة التكذيب    والسؤال ما هي آ

 ــد ــ ـــده ( فلقــ ــ ـــل أن نعبـ ـــز وجـــ ــر هللا عـــ ــ ــاأمــ ــ ــــنَّ  َوَمــ ــُت اجلِــ ــ ــ ـــُدونِ  َخَلْق ـــ ـــــَس ِإالَّ لِيَـْعُب ﴾ [  َواِإلنـ

ت :  ــادة ٥٦الـــذار ــذه العبـ ــب ﴿ ] ، وأن تكـــون هـ ــبِ لغيـ ْلَغْيـ ِ ــرَّْمحََن  ـــَي الـ َوَجــــاَء  مَّـــْن َخِش

 ] . ٣٣﴾ [ ق :  ِبَقْلٍب مُِّنيبٍ 

ولصعوبة ذلك ، فلقد أرسل هللا عز وجل لنا عالمات ودالئل تدل عليه سبحانه كي 

  نتعرف عليه من خالهلا، ونستدل على أمسائه وصفاته وعلى ما وعد به يف اآلخرة. 

ت هللا" وهي متأل الكون كله، هذه العالمات والدالئل ال يت تدل على هللا ُتسمى "آ

فالسماء واألرض وما فيهن، وتعاقب الليل والنهار ، وأحداث احلياة كلها تدل على هللا عز وجل، 

ته، والتفكر فيها ، واالعتبار من وجودها.    وهو سبحانه يريد منا : ُحسن التعامل مع آ

ت هللا هلا وظيفة مهمة وخط رية يف إنشاء وبناء اإلميان  عز وجل، ولقد ذم إذن آ

ن يضعها يف غري موضعها ، سواء كان هذا اإلعراض  ا،  ته ، وظلم  سبحانه من أعرض عن آ

  منشؤه التكذيب أو الغفلة أو الكرب .. 

ت ، يقول تعاىل متوعدًا بعقوبة من  آل والنتيجة املرتتبة عليهم واحدة، وهي عدم االنتفاع 

ته :    يعرض عن آ

  ﴿ـــا ــ تَِن َ َ ــــذَّبُوا  ـــْم َكـ ــ َنـَُّه ِ ــــَيمِّ  ـــاُهْم ِيف الـ ــ َن ُهْم فََأْغَرقـْ ـــــنـْ ــا ِم ــ ـــــاِفِلنيَ  َفانتَـَقْمنَـ ــــا َغ َهـ ـــاُنوا َعنـْ ــ ﴾ [  وََك

 ].١٣٦األعراف : 
                                                             

  .٢/١٠٨١) يف ظالل القرآن ، سيد قطب ، ١(
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 ــا تَِن َ ِ َهــا ﴿ ِإنَّ الَّــِذيَن َكــذَّبُوا  ــ  الَ   َواْســَتْكبَـُروا َعنـْ ــَواُب السَّ يَــْدُخُلوَن  َوالَ  َماءِ تـَُفــتَُّح َهلـُـْم أَبْـ

 ] . ٤٠﴾ [ األعراف :  وََكَذِلَك َجنِْزي املُْجرِِمنيَ  اجلَنََّة َحىتَّ يَِلَج اجلََمُل ِيف َسمِّ اخلَِياطِ 

  ــد ــ ــذا التهدي ــي هــ ـــل معــ مـ ــا ..  ــراض عنهــ ت هللا واإلعــ ـــذيب  ـــاهي التكـ ــــم يضـ ـــد ظل وال يوجـ

ــــب: ﴿  تِ الرهي َ ِ ـــذََّب  ـــن َكـ ــــُم ِممـَّ ـــْن َأْظَل َِّ  َفَمـ ـــَنْجِزي الَّــــِذيَن َيْصــــِدُفوَن  ا ــــا َسـ َه ـــَدَف َعنـْ َوَصـ

تَِنا ُسوَء الَعَذاِب ِمبَا َكانُوا َيْصِدُفونَ  َ  ] . ١٥٧﴾ [ األنعام :  َعْن آ

  ت هللا يف ــع آ ــل العبــــد مــ ـــى قــــدر تعامــ ـــوم القيامــــة يتفــــاوت علـ ـــر جــــد خطــــري فــــاملوقف يـ واألمـ

َوَحنُْشـــُرُه يـَـــْوَم الِقَياَمـــِة  ِذْكـــِري فَـــِإنَّ لَـــُه َمِعيَشـــًة َضـــنكاً  ﴿ َوَمـــْن َأْعـــَرَض َعـــنالـــدنيا ، قـــال تعـــاىل 

ــى ( ْتــــَك ١٢٥َوقَــــْد ُكنــــُت َبِصــــريًا ( ) قَــــاَل َربِّ ِملَ َحَشــــْرَتِين َأْعَمــــى١٢٤َأْعَمــ ــاَل َكــــَذِلَك أَتـَ ) قَــ

تـُنَـــا فـََنِســـيتـََها ِت  ْســـَرفَ وََكـــَذِلَك َجنْـــِزي َمـــْن أَ  )١٢٦وََكـــَذِلَك اليَــــْوَم تُنَســـى ( آَ َ ِ َوَملْ يـُـــْؤِمْن 

 ] .١٢٦ – ١٢٤﴾ [ طه :  َوأَبـَْقى َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة َأَشدُّ  رَبِّهِ 

  ﴿ ـــال تعـــــاىل ــِنَني (وقــ ـــَن املُْحِســـ ـــَأُكوَن ِمــ ــَذاَب لَـــــْو َأنَّ ِيل َكـــــرًَّة فَــ ــَني تـَـــــَرى الَعـــ ُقـــــوَل ِحـــ ) ٥٨َأْو تـَ

َا ِيت َفَكذَّْبَت ِ َ  . ]٥٩﴾ [الزمر: وَُكنَت ِمَن الَكاِفرِينَ  اْسَتْكبَـْرتَ وَ  بـََلى َقْد َجاَءْتَك آ

  ـــذب ــى مـــــن يكــ ـــتغرب أي عقوبـــــة تقـــــع علـــ ــــا أن نســ ــال ينبغـــــي علين ــذلك فـــ ــر كـــ ــــإن كـــــان األمـــ ف

ا على الوجه الذي أراده هللا هلا ".  ت   هللا وذلك حني ال يتم االنتفاع 

 ت هللا ، واإلعراض عن مراد هللا   هلا سببه: إذن عدم االنتفاع الصحيح 

  . ت هللا   إما الغفلة عن آ

  . ا   وإما التكذيب 

      .وإما االستكبار عنها  

  ـــن ــ ـــا عـ ــد حينهـــ ــ ــــغل العبــ ــــاًال ، فينشــ ــــًال أو إمهــ ـــا تكاســ ــ جرهـ ــــون  ت هللا تكــ ــن آ ــ ـــة عــ ــ والغفلـ

 ملها والنظر فيها.. وهذا حال كثري من عوام الناس. 

 ت هللا لــــيس جمــــرد عــــدم ــا التكــــذيب  ــــا مــــن  بينمــ ت أو أ تصــــديق مــــا تــــدل عليــــه هــــذه اآل

ت هللا  ـــــذيب  ـــري، إن التكـ ــ ــــذا بكثـ ــــن هــ ـــع مــ ــ ت هللا أوسـ ــذيب  ــ ـــوم التكــ ــ ـــد هللا ، فمفهـ عنـــ
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ــاً منــــه، فــــإذا كــــان يــــؤمن  ــاءت بــــه إعراضــ ت هللا، وال يتبــــع مــــا جــ ــن ال يعمــــل  ــل مــ ــمل كــ يشــ

ـــ ــا جـ ــن االنقيــــاد ملــ ت هللا ، فلمــــاذا يُعــــرض عــ ـــه آ ــربت بـ ـــا أخــ ــدق مـ ت بصــ اءت بــــه هــــذه اآل

 والعمل مبقتضاها؟ 

  ﴿ ـــــاىل ـــه تعــ ــــري قولــــ ــــعراوي يف تفســـ ـــيخ الشـــ ـــول الشــــ ــ ـــــدِّينِ يقــ لــ ِ ــذُِّب  ــ ـــِذي ُيَكـــ ـــ ـــــَت الـَّ ﴾ [  َأرَأَيْــ

ــا جــــاء بــــه ١املــــاعون : لــــدين هــــو الــــذي ال يــــؤمن بدايــــة مبــ ــا نفهــــم أن الــــذي يُكــــذَّب  ]: " رمبــ

ـــ ــ ـــد يغيــ ـــر قــــ ــ مــ ــــرب  ــــد أن خيـــ ـــبحانه يريـــ ـــــق ســــ ــن احلــ ــ ـــول هللا. لكـــ ــ ــو أن رسـ ــ ــــال، هـــ ـــن البـــ ــ ب عــ

ـــدم ا ـــل الـــــدعوى وعــ صــ ـــرورة التكـــــذيب  لضــ ـــيس  ـــدين لــ لــ ــد التكـــــذيب  ـــا قـــ ـــا، إمنــ ــ ــان  إلميـــ

ـــذِّ  ــون املكــ ا مـــــن يكـــ ـــيا ـــا ، ومقتضــ ـــى منهجهــ ــري علــ ـــه ال يســـ ـــدعوى ، لكنــ ـــل الــ صــ ـــاً  ب مؤمنــ

 األمر والنهي . 

ـــل  ـــق، ألن العمــ ــ ــم يطب ــه فلـــ ــ ــــه دون جوارحـ ـــّدق بقلبـ ــــه ، أو صــ ـــانه دون قلبـ ــــدق بلســ ـــأن يصـ كــ

ـــن و  ـــد ، لكــ ــن الســـــهل أن اعتقــ ـــه مـــ ــك، ألنــ ـــو احملـــ ــمالتطبيـــــق هــ ـــل  املهـــ ـــق وأمحــ أن أعمـــــل وأطبــ

 نفسي على املنهج الذي اعتقده .. 

يت إىل التطبيق  صل الدين، لكن حينما  لدين هنا هو مؤمن مصدِّق  إذن الذي يكذِّب 

﴾ [  َحيُضُّ َعَلى طََعاِم اِملْسِكنيِ  َوالَ  )٢َيدُعُّ الَيِتيَم (العملي يتملَّص منه ، ومن مظاهر ذلك أنه : ﴿ 

  . )١(] "٣-٢املاعون : 

ت هللا وال يتبع ما جاءت به إعراضاً  ت هللا يشمل كل من : ال يعمل  إذن التكذيب 

  منه ، والدليل من القرآن: 

ُلوا التـَّْورَاَة مثَُّ ملَْ حيَْ قوله تعاىل يف حق بىن إسرائيل ﴿  )١ ِمُلوَها َكَمَثِل اِحلَماِر َحيِْمُل َمَثُل الَِّذيَن محُِّ

لوا كتاب هللا وآمنوا أنه منزل من عند هللا، ولكنهم مل ٥﴾ [ اجلمعة :  َأْسَفاراً  ] وبنو إسرائيل محُِّ

حلمار الذي حيمل كتبًا حتتوى علوماً  يعملوا به ومل يتبعوا ما جاء فيه، فشبههم هللا عز وجل 

ا ألنه ال يدر  بِْئَس َمَثُل ك قيمة ما حيمله .. مث ختمت اآلية بقوله تعاىل ﴿ هامة مث ال ينتفع 

                                                             
لد السابع والعشرين، ص ( تفسري القرآن الكرمي ـ دمحم متويل )١(   ) . ١٧٢٧٦ الشعراوي ـ ا
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َِّ الَقْوِم  ِت ا َ ِ َُّ  الَِّذيَن َكذَُّبوا  ] .. فهذا مثل ٥﴾ [ اجلمعة : يـَْهِدي الَقْوَم الظَّاِلِمنيَ   الَ  َوا

ت  ا، وهو بذلك يعترب ممن كذبوا  ت هللا وينتفع   هللا. لكل من مل يعملوا حبق 

عوراء ﴿  )٢ َعُه قوله تعاىل يف حق بلعام بن  َها فَأَتْـبـَ تَِنا فَانَسَلَخ ِمنـْ َ َناُه آ َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ الَِّذي آتـَيـْ

َا )١٧٥الشَّْيطَاُن َفَكاَن ِمَن الَغاِويَن ( ْعَناُه ِ َنا َلَرفـَ َواُه َواتـََّبَع هَ  َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإَىل اَألْرضِ  َوَلْو ِشئـْ

رُْكُه يـَْلَهث ۚ َفَمثـَُلُه َكَمَثِل الَكْلِب ِإن َحتِْمْل َعَلْيِه يـَْلَهثْ  ] ، وبلعام بن ١٧٦﴾ [ األعراف : َأْو تـَتـْ

مسه األعظ ته وعرفه  ه هللا عز وجل آ م ، فلم ينتفع به ، بل دعا به على بىن عوراء أ

يا وانقطاع قلبه عليها ، كالكلب الذي إسرائيل ، فشبهه هللا عز وجل يف شدة حرصه على الدن

 ال يزال يلهث على كل حال . 

تَِنا َمَثُل ذَِّٰلَك  ﴿مث ختمت اآلية بقوله تعاىل  َ ِ َفاْقُصِص الَقَصَص َلَعلَُّهْم الَقْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا 

ت هللا و ١٧٦﴾ [ األعراف :  يـَتَـَفكَُّرونَ  ا ، وهو ] .. فهذا مثل لكل من مل يعمل حبق  ينتفع 

ت هللا.    بذلك يعترب ممن كذبوا 

ت هللا فهو : االستكبار عنها ، مع وضوحها  أما السبب الثالث لعدم االنتفاع الصحيح 

ا للحق والرشد ، والعبد  يعلم ذلك ويدركه ، ولكنه ال يريد االنقياد للحق الذي جاءت وشدة بيا

ت كربًا وعنادًا ، قال ت َاعاىل ﴿ به هذه اآل   الَ   َوِإن يـََرْوا َسِبيَل الرُّْشدِ  َوِإن يـََرْوا ُكلَّ آيٍَة الَّ يـُْؤِمُنوا ِ

تَِنا يـَتَِّخُذوُه َسِبيالً  َ ِ َنـَُّهْم َكذَُّبوا  ِ َها َغاِفِلنيَ  َوِإن يـََرْوا َسِبيَل الَغيِّ يـَتَِّخُذوُه َسِبيالً َذِلَك  ﴾ [  وََكانُوا َعنـْ

  . ] ١٤٦األعراف : 

ت : الكرب والتكذيب والغفلة ، ومجعت بينهم ، العتبار أن النتيجة  وهنا ذكرت اآل

ت هللا واإلعراض عنها" .    واحدة لكل منهم وهي : عدم االنتفاع 

ت هللا أيضا؟  ت القرآن هي آ   والسؤال هنا أليست آ

ت هللا له خطورته وعواقب لطبع ه الوخيمة، فلماذا فإن كان التعامل غري الصحيح مع آ

  نستثىن القرآن من ذلك ؟ 
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ت  ت هللا؟ ومن مث ينطبق عليها ما ينطبق على اآل ت القرآن أيضًا هي آ أليست آ

ت  الكونية، وجيري على من ُيسئ التعامل معها مثل ما جيري على من يفعل الشيء نفسه مع اآل

  الكونية ؟ 

ت من سورة اجلاثية : " قال  لنرتك القرآن العظيم جييب عن هذا التساؤل : انظر هلذه اآل

َِّ اْلَعزِيِز اْحلَِكيِم ﴿ ﴾١حم ﴿تعاىل ﴿  ْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن ا ٍت ِإنَّ ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض  ﴾٢تـَ َ َآل

ٌت لَِقْوٍم ُيوِقُنونَ َوِيف َخْلِقُكْم َوَما يـَُبثُّ ِمْن َدابٍَّة  ﴾٣﴿ِلْلُمْؤِمِنَني   ﴾٤﴿ آَ

 َِ َُّ ِمَن السََّماِء ِمْن ِرْزٍق فََأْحَيا ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْو َهاِر َوَما َأنـَْزَل ا ا َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـَّ

ِح  ٌت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ َوَتْصرِيِف الرَِّ ْحلَقِّ تِْلَك  ﴾٥﴿ آَ ِ ُلوَها َعَلْيَك  َِّ نـَتـْ ُت ا َ ٍث بـَْعَد  َفبَِأيِّ َحِدي ۖآ

تِِه يـُْؤِمُنوَن ﴿ َ َِّ َوآ َلٰى َعَلْيهِ َيْسَمُع  ﴾٧﴾َوْيٌل ِلُكلِّ َأفَّاٍك أَثِيٍم ﴿٦ا َِّ تـُتـْ ِت ا مثَُّ ُيِصرُّ ُمْسَتْكِربًا   آَ

ْرُه بَِعَذاٍب أَِليٍم ﴿   . ] ٨ - ١[ اجلاثية :  ﴾٨َكَأْن َملْ َيْسَمْعَها ۖ فـََبشِّ

ت القرآن العظيم لي حها لعباده كي يعرفوه ، بل إن آ ت هللا اليت أ ست فقط جزءًا من آ

ً وقدرًا، ويؤكد هذا األمر قوله تعاىل﴿  ت هللا شأ ٌت مِّن رَّبِِّه هي أعظم آ َوقَاُلوا َلْوال أُنِزَل َعَلْيِه آَ

 َِّ ُت ِعنَد ا َا اآلَ َ َنِذيٌر مُِّبٌني  ُقْل ِإمنَّ َا َأ   ] . ٥١ – ٥٠وت : [ العنكب ﴾َوِإمنَّ

َِِْم بـَيِّنَ  يٍَة مِّن رَّبِِّه َأَوملَْ  ِ َْتِيَنا  : ُة َما ِيف الصُُّحِف اُألوَىل ﴾ [طهوقوله تعاىل ﴿ َوقَاُلوا َلْوال 

١٣٣ . [  

ت هللا بصفة عامة ستكون أشد على لمعىن ذ ت اليت توقع على من يظلم آ ك أن العقو

َنا الِكَتاُب َلُكنَّا َأْهَدى من يفعل ذلك مع القرآن لعلو  َّ ُأنِزَل َعَليـْ ته ﴿ َأْو تـَُقوُلوا َلْو َأ شأنه وعظم آ

ُهْم فـََقْد َجاءَُكم بـَيَِّنٌة مِّن رَّبُِّكمْ  َِّ  َوُهًدى ِمنـْ ِت ا َ ِ َها  َوَرْمحٌَة َفَمْن َأْظَلُم ِممَّن َكذََّب  َوَصَدَف َعنـْ

تَِنا ُسوَء الَعَذاِب ِمبَا َكانُوا َيْصِدُفوَن ﴾ [األنعام: َسَنْجِزي الَِّذيَن َيْصِدُفونَ  َ   . ]"١٥٧َعْن آ

ت مبصرة دالة على توحيد هللا : َُّ رَبُُّكمْ ﴿ لقد جاءت سورة األنعام  ِإَلَه ِإالَّ ُهَو   الَ   َذِلُكُم ا

ت مبصرة دالة ] .١٠٢األنعام :  ﴾ [وَِكيلٌ  َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ  َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َفاْعُبُدوهُ  . و
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َفرََّق ِبُكْم  َوالَ  َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا فَاتَِّبُعوهُ ﴿ على صراط هللا املستقيم :   تـَ ُبَل فـَ تـَتَِّبُعوا السُّ

تـَُّقوَن ﴾[ األنعام :  َعن َسِبيِلِه َذِلُكمْ   ] .١٥٣َوصَّاُكم ِبِه لََعلَُّكْم تـَ

ا ؟ ولكن أين الذي ت ويفهمو  ن يعقلون هذه اآل

  ﴿ َِت لََعلَُّهْم يـَْفَقُهون   ] . ٦٥﴾ [ األنعام : انُظْر َكْيَف ُنَصرُِّف اآلَ

  ﴿ : ِت لَِقْوٍم يـَْعَلُموَن ﴾ [ األنعام   ] . ٩٧َقْد َفصَّْلَنا اآلَ

   ﴿ : ِت لَِقْوٍم يـَْفَقُهوَن ﴾ [ األنعام   ] . ٩٨َقْد َفصَّْلَنا اآلَ

 ﴿ ِت ـــرُِّف اآلَ ــ ـــ ــ ــ ــَذِلَك ُنَصـــ ــ ــــ ـــ ــ ـــــتَ  وََكــ ــ ــ ـــ ـــوا َدَرْســـ ــ ـــ ــ ــ ـــــوَن﴾  َولِيَـُقولُـــ ــ ــ ــــ ـــــْوٍم يـَْعَلُمــ ــــ ــ ــُه ِلَقــــ ـــ ــ ــ ــــ َولِنُـبَـيِّنَــ

  ] . ١٠٥[األنعام:

  ﴿ ـــــذَّكَُّروَن ـــــْوٍم يَــ ِت ِلَقــ ــْلَنا اآلَ ــ ـــْد َفصَّـــ ــــَتِقيمًا قَــــ ـــــَك ُمْســـ ـــَراُط رَبِّــ ــ ـــَذا ِصــ ــام : ﴾ [ َوَهــــ ــ األنعـــ

١٢٦ . [  

  ﴿ ـــاُه ــ ــــاٌب أَنَزْلَن ـــَذا ِكتَـ ــــاتَِّبُعوهُ َوَهــ ـــاَرٌك فَـ ــ ــوَن ﴾ [ األنعـــــام :  ُمَب ـــْم تـُْرَمحُـــ ـــوا لََعلَُّكــ ] ١٥٥َواتـَُّقــ

 .  

  م ــر ــ ــ ـــوا ب ـــ ـــة ليؤمن ــ ـــرة خارقـ هـــ ــــة  ــ ــزول آي ــ ــ ـــــواريني ن ـــب احلـ ـــدة) بطلـــ ـــ ـــورة (املائ ــ ــت سـ ــ ـــد ختمــ لقـــ

ــن الســــماء، فجــــاء بعــــدها مباشــــرة يف ترتيــــب  ــوهلم ، طلبــــوا نــــزول مائــــدة مــ ويعلمــــوا صــــدق رســ

ـــحف ـــورة األنعـــــام  املصــ ـــزول ســ ـــك يف نــ ـــف ملــ ـــا ســـــبعون ألــ ــــدة ، معهــ ـــة واحـ ـــن الســـــماء مجلــ مــ

ــان  ـــــوى يف الربهــــ ــــني أقـ ــــم ؟ وأي اآليتــ ــــني أعظــ ـــأي اآليتــ ــ ــــم األرض، فـ ــ ـــرتج  ــب تـــ ــ ـــب مهيــ موكـــ

 على صدق ما أتى به الرسول؟ 

ً من اآلية اليت طلبها احلواريون بنزول مائدة  إن آية نزول سورة(األنعام ) أعظم وأقوى برها

 من السماء.. 

ت ال ذن هللا لزلزلة اإلنسان إن آ ت هللا الباهرة واخلارقة، والكافية  قرآن الكرمي أعظم آ

 من أعماقه ، وهدم كل تصوراته وقناعاته الزائفة.. 
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ــول  ــب الوصــ ــ ــن تلقيهــــا بصــــدق يف طل ــط ُحيســ ـــن  إىلفقــ ـــتقيم مـ ـــراط هللا املسـ احلــــق ، ويف معرفــــة صـ

 خالهلا.. 

ذن هللا.. حينها ستشرق بشاشة اإلميان يف قلبه، وينشر   ح صدره للهدى 

  ُــاه نَـ يـْ ــًا َفَأْحيـَ ـــاَن َمْيتـ ـــن َك ــاىل ﴿ َأَو َم ـــال تعـ ـــُه ِيف  ق ُل ــن مَّثـَ ــِه ِيف النَّـــاِس َكَمـ ُـــورًا َميِْشـــي بِـ ـــُه ن ـــا َل َوَجَعْلَن

ـــ ــــا َكـ ـــاِفرِيَن َم ـــَن ِلْلَكـ ـــَذِلَك زُيِّـ ـــا َكـ َهـ نـْ ـــارٍِج مِّ ــــْيَس ِخبَـ ــــاِت َل ـــام:الظُُّلَم ــــوَن ﴾ [األنعـ ] ١٢٢انُوا يـَْعَمُل

 . 

  ِْفِســـه َهـــا قـــال تعـــاىل ﴿ قَـــْد َجـــاءَُكم َبَصـــاِئُر ِمـــن رَّبُِّكـــْم َفَمـــْن أَْبَصـــَر َفِلنـَ   َوَمـــا َوَمـــْن َعِمـــَي فـََعَليـْ

َ َعَلْيُكم ِحبَِفيٍظ ﴾ [ األنعام :   ]. ١٠٤أ

  َِأن يـَْهِديَـــــُه َيْشـــــَرْح َصـــــْدرَُه ِلِإلْســـــالم َُّ ــِرِد ا ــ ـــاىل ﴿ َفَمـــــن يُـ ــِرْد أَ  قـــــال تعــ ــ ـــن يُـ ــلَُّه َجيَْعـــــْل َوَمــ ن ُيِضـــ

َُّ الـــّرِْجَس َعَلـــى الَّـــِذيَن  ـــَماِء َكـــَذِلَك َجيَْعـــُل ا ـــعَُّد ِيف السَّ َـــا َيصَّ ــيِّقاً َحَرجـــا َكَأمنَّ   الَ  َصـــْدرَُه َضـ

ــــونَ  ــام : يـُْؤِمنُــ ــ ــم ] .. ١٢٥﴾ [ األنعــ ـــل هــــ ـــام بـــ ـــاروا كاألنعـــ ـــدايتها صـــ ــــن هـــ ـــون عــ ـــذين حيجبـــ الـــ

 أضل !.. 

 آن شروط االنتفاع بهداية القر

  ِــه ِـــ ــن ُدون ــ ـ ــم مِّ ــ ــــْيَس َهلُـ ـــْم لَـ ــُروا ِإَىل َرِِّــ ــــاُفوَن َأن ُحيَْشـــ ـــِه الَّـــــِذيَن َخيَـ ــ ـــــِذْر ِب ــاىل ﴿ َوأَن ــــال تعـــ  َوالَ  َوِيلٌّ  قـ

 ] . ٥١َشِفيٌع لََّعلَُّهْم يـَتـَُّقون ﴾ [ األنعام : 

داية القرآن ؟ ولكن من الذي أراد هللا    عز وجل له أن ينتفع 

ذن هللا ـ إن املتقـــني الـــذي خيشـــون  ـــم وخيـــافون مـــن الوقـــوف بـــني يديـــه، هـــم املنتفعـــون ـ  ر

  داية القرآن . 

  ُــــاب ـــَك الِكَت ــــَني ( الَ  َذلِـ ـــًدى لِّْلُمتَِّق ــــِه ُهـ ـــَب ِفي ــــبِ ٢رَيْـ ْلَغْي ِ ــوَن  ــ ـــوَن الصَّــــالةَ  ) الَّــــِذيَن يـُْؤِمُن  َويُِقيُمـ

  ]٢َوِممَّا َرزَقْـَناُهْم يُنِفُقوَن ﴾ [ البقرة : 

  ﴿  َّ٣َتْذِكَرًة لَِّمن َخيَْشى ﴾ [ طه :  ِإال [  



  - ٨٧٨  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

 ﴿١٠﴾ [ األعلى : َسَيذَّكَُّر َمن َخيَْشى [  

  ـــروا إىل ــافون أن حيشـ ــذين خيــ ـــؤالء الــ ـــرآن هـ لقـ ـــذر  ـــب رمحــــه هللا : " أنـ ـــيد قطـ ــيخ سـ ـــول الشــ يقـ

ـــم، فهـــؤالء الـــذين تستشـــعر م خـــوف ذلـــك اليـــوم الـــذي لـــيس فيـــه ـ مـــن دون هللا ـ  ر قلـــو

ـــفيع ،  ــوا يف ويل وال شــــ ــ ــم أن يتوقـــ ــــه.. لعلهـــــ ـــاً بـــ ــ ـــــر انتفاعــ ــه وأكثــ ــ ـــــع لـــ ـــذار ، وأمســ ــ إلنــ ــق  ــ أحـــ

ـــؤثر  ـــه مــ ـــا أنــ ـــان كاشـــــف كمــ ـــذار بيــ ـــرة، فاإلنــ ــــذاب هللا يف اآلخــ ــهم لعـ ـــدنيا مـــــا يعرضـــ م الــ ـــا حيــ

  موٍح . 

م للتوقي واحلذر، فال يقعون فيما  بيان يكشف هلم ما يتقونه وحيذرونه ، ومؤثر يدفع قلو

  .  )١("  وا عنه بعد ما تبني هلم

ـــوان : "  ـــر . ، بعنـــ ـــوم اآلخـــ ــ ــــداد لليـ ـــد اإلعــ ــ ـــــة ملقصـ ــــرة القادمـ ـــرض يف الفقــ ـــا نتعـــ ـــن هنـــ ومـــ

ـــيئا مــــن اخلشــــية املرجــــوة  ــــم " ، عســــى أن تثمــــر بعــــون هللا وتوفيقــــه شـ ولــــو تــــرى إذ وقفــــوا علــــى ر

ـــا  ــيت نســــأل هللا عــــز وجــــل أن تعيننـ ــ ـــة، وال ــــوم القيامـ ـــدي هللا ي ــني يـ ــ ــاب والســــؤال ب ـــة احلســ مــــن وقفـ

  التعامل مع كتاب هللا واالنتفاع به. على حسن 

 " " ولو ترى إذ وقفوا على ربهم   مقصد اإلعداد لليوم اآلخر: 

  ـــُتْم ــ ـــِذيَن ُكن ـــرََكاؤُُكُم الَّــ ــــَن ُشــ ـــــرَُكوا َأيْـ ــِذيَن َأْش ــ ـــوُل ِللَّـ ـــاً مثَُّ نـَُقــ يعــ ــُرُهْم مجَِ ــ ـــْوَم َحنُْشـ ــ ـــاىل ﴿ َويـَ ـــال تعــ قــ

ــــوَن ( ــ ـــتُـُهمْ ٢٢تـَْزُعُم ـــ نـَ ــــن ِفتـْ ــ ــــاُلوا ) مثَُّ َملْ َتُك ــ ــرِِكَني ( ِإالَّ َأن َق ـــــا ُمْشــــ ـــا ُكنَّـ ــ ـــا َمـ ـــ َِّ رَبَِّن ـــْر  ٢٣َوا ــ ) انظُـ

ــى أَنُفِســـِهمْ  ــَذُبوا َعلَـ ـــَف َكـ ـــُروَن ( َكْي ـــانُوا يـَْفتَـ ــا َك ُهم مَّـ ـــنـْ ــلَّ َع ـــكَ  )٢٤َوَضـ ـــَتِمُع ِإلَْي ــن َيْس ُهم مَّـ ــنـْ  َوِمـ

ـــوهُ  ـــًة َأن يـَْفَقُهــ ــى قـُلُـــــوِِْم َأِكنَّــ ــا َعلَـــ ـــ َوَجَعْلنَـــ ِــ ِ ـــا  َوقْـــــراً  مْ َوِيف آَذا َــ ــوا ِ ـــٍة الَّ يـُْؤِمنُـــ ــلَّ آيَــ ــَرْوا ُكـــ ـــ َوِإن يـَ

ــام  ـــَني ﴾ [ األنعـــ ــاِطُري اَألوَّلِــ ـــِذيَن َكَفـــــُروا ِإْن َهـــــَذا ِإالَّ َأَســـ ــَك يـَُقـــــوُل الَّــ ـــاُءوَك ُجيَاِدُلونَـــ ـــىتَّ ِإَذا َجــ َحــ

 :٢٥ – ٢٢ . [  

 ــه ــ ـــه فيـ ــة ، تواجــ ـــوم القيامـــ ــ ــاهد ي ـــن مشـــ ــــي مــ ت إىل مشـــــهد حـ ــا اآل ـــا تنقلنـــ ــ ــــذين  هن ت الـ اآل

ــــة  ـــذ اهلدايــ ـــوا منافـــ ــا، وعطلـــ ــ ــ ــــاع  ـــا واالنتفــ ــــن إتباعهـــ ــوا عــ ــ ت هللا، وأعرضــ ـــذبوا  أشــــــركوا وكـــ

                                                             
  . ٢/١٠٩٩) يف ظالل القرآن ، ١(
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ت  ـــذه اآل ـــز وجــــل ، وتعــــرض لنــــا هـ ـــه كتــــاب هللا عـ ــاء بـ ــق الــــذي جــ ـــتقبال احلــ لــــديهم عــــن اسـ

ــم يتــــذاوبون  ــــم وهــ ــون علــــى ر ــب وفــــزع ، وهــــم موقوفــ ــث وهــــم يف رعــ مصــــري هــــؤالء يــــوم البعــ

 م ، ومن الروع واهلول . من اخلجل والند

  ،ـــجار ــجدون لألشــ ـــنام ويســـ ــدون األصــ ـــذين يعبـــ ــط الــ ــم فقـــ ــيس هـــ ـــؤالء املشـــــركني ، لـــ ولكـــــن هــ

 فليست هذه الصورة الوحيدة للشرك.. 

حدى خصائص األلوهية سواء كانت  إن الشرك يف صميمه هو االعرتاف لغري هللا سبحانه 

جيه العبادة لغري هللا، أو كانت بتلقي الشرائع من العتقاد لغري هللا يف تسيري األمور ، أو كانت بتو 

ت..  ذه اآل  غري هللا لتنظيم أوضاع احلياة .. فكلها ألوان من الشرك .. وكل هؤالء خماطبون 

  ــــركون ـــاخص ، واحلشـــــر واقـــــع ، واملشـ ــهد شــ ــ ـــه هللا : " واملشـ ـــب رمحــ ـــيد قطــ ــيخ ســ ــــول الشـــ يقـ

ــ ــ ــيم .. األلـــــيم: " أي ـــؤال العظــ ــك الســ ــ ـــؤولون ذل ـــا شـــــركا نمسـ ؤكم الــــذين كنـــــتم تزعمــــون ؟ وهنــ

ـــا  ــ ــــدنيا .. وهن ــا يف الـ ــذي ران عليهـــ ــ ــن الركـــــام الـ ــ ــــرة مـ ــرى الفطـ ــــا تتعـــ ــــه.. هنـ ــول فعلـ ــل اهلـــ يفعـــ

ـــو منعـــــدم يف  ــا هــ ـــذاكرة كمـــ ـــن الــ ــرة ومــ ــدم مـــــن الفطـــ ـــركهم ، وتنعـــ ــث شــ يفتنـــــون ، فيـــــذهب خبـــ

 الواقع واحلقيقة ، وجود الشركاء فيشعرون أنه مل يكن شرك ، ومل يكن شركاء.. 

  مل تكن فتنتهم إال أن قالوا وهللا ربنا ما كنا مشركني " ..  " مث

إن احلقيقة هي ختليهم عن ماضيهم كله وإقرارهم بربوبية هللا وحده، وتعريهم من الشرك 

م الدنيا.. وأىن هلم اإلقرار.. وأىن هلم التناوش (اإلميان والتوبة) .. لقد فات  الذي زاولوه يف حيا

  األوان. 

م كذبوا على أنفسهم يوم اختذوا هؤالء   سبحانه وتعاىل لرسوله لذلك يقرر هللا ، أ

  الشركاء شركاء ، حيث ال وجود لشركتهم مع هللا يف احلقيقة. 

  " انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفرتون " . 

ت إىل حاهلم يف الدنيا لتصف كيف تعاملوا مع القرآن الكرمي ، لقد استمعوا إىل القرآن  مث تعود اآل

ولكنهم استعموا إليه وهم معطلي اإلدراك، مطموسي الفطرة ، معاندين مكابرين ،وهم جيادلون 
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عراضهم بل يدعون  ته البينات ، وينأون عنه وينهون غريهم عنه أيضًا ، فهم ال يكتفون  يف آ

 غريهم لإلعراض عن القرآن .. هكذا كان حاهلم يف الدنيا.. 

هُ  ﴿ ِِمْ  َوَجَعْلَنا َعَلى قـُُلوِِْم َأِكنًَّة َأن يـَْفَقُهوهُ  م مَّن َيْسَتِمُع ِإلَْيكَ َوِمنـْ َوِإن يـََرْوا ُكلَّ آيٍَة الَّ  َوْقراً  َوِيف آَذا

َا َحىتَّ ِإَذا َجاُءوَك ُجيَاِدُلوَنَك يـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَساِطُري اَألوَّ  ِلَني ﴾ [ األنعام : يـُْؤِمُنوا ِ

٢٥ [.. "  

  م ــر ــ ـــركني بــــ ـــؤالء املشـــــ ــ ــة ، وهـــ ـــ ــوم القيامـــ ــــ ــي يــ ــ ــ ـــهد احلــ ــ ــرى للمشـــ ــ ــ ــرة أخــ ــــ ت مــ ــا اآل ــ ــ مث تنقلنــ

ــــار  ـــى الن ــوف علـ ـــهد الوقــ ـــوه ، مشـ ـــوا القــــرآن ويفهمـ ــن أن يفقهـ ــق، املعرضــــني عــ ــدين للحــ املعانــ

 .. مشهد احلسرة والندم واخلزي. 

  " ولو ترى إذ وقفوا على النار" .. 

املشهد ! لو تراهم وقد حبسوا على النار ال ميلكون اإلعراض والتويل! وال ميلكون لو ترى ذلك 

  اجلدل واملغالطة !. 

إنه املشهد املقابل ملشهدهم يف الدنيا : اخلزي يف مقابل اإلعراض عن القرآن واالنتفاع به ، احلسرة 

ي غريهم لباطل دفاعًا عن شركهم ، الندم يف مقابل  عن القرآن .. لو ترى  يف مقابل اجلدال 

  لرأيت ما يهول ! ولرأيتهم يقولون : 

ت ربنا ونكون من املؤمنني "    "  ليتنا نرد وال نكذب 

ت ربنا" ! وهم يتمنون لو يردون إىل الدنيا.. وعندئذ  ا كانت " آ فهم يعلمون اآلن أ

ت ! ذه اآل   سيكونون من املؤمنني 

  ال تكون !ولكنها ليست سوى األماين اليت 

م ما يقولون قولتهم هذه ، إال ألنه تكشف هلم من سوء عملهم وسوء مغبتهم ما كانوا  إ

م مهتدون وحيسنون صنعاً  جون ، وأ م  م حمقون ، وأ من قبل خيفونه على أتباعهم ليومهوهم أ

م مفلحون.    وأ

وا عنف" بل بدا هلم ما كانون خي م لكاذبون " .. ون ما قبل ولو ردوا لعادوا ملا    ه وإ
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طلهم ، ويعلم أن رجفة املوقف الرعيب على  إن هللا يعلم طبيعتهم ، ويعلم إصرارهم على 

ذه األماين وهذه الوعود.    النار هي اليت أنطقت ألسنتهم 

ت صفحتني جديدتني متقابلتني كذلك : أحدمها يف الدنيا وهم جي نه ز مث تفتح هلم اآل مون 

اب وال جزاء ( وقالوا إن هي إال حياتنا الدنيا وما حنن مببعوثني ) .. والثانية يف ال بعث وال حس

حلق؟" السؤال الذي يزلزل ويذيب .   اآلخرة وهم موقوفون بني يدي هللا يسأهلم " أليس هذا 

  فيجيبون إجابة املهني الذليل : " بلي ! وربنا" .. 

م الذي كذبوا بلقائه ونهذا هو مشهدهم البائس املخزي املهني وهم موقوف ، يف حضرة ر

عناقهم حىت وقفوا يف هذا املشهد اجلليل الرهيب:    ال يربحون املوقف ، وكأمنا ُأخذ 

ويف اختصار يناسب جالل املوقف، ورهبة املشهد ، وهول املصري ، جيئ األمر العلوي 

  لقضاء األخري: 

  " قال : فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون " .. 

  تقرر احلقائق : مث ت

َنا َعَلى  " َ َحْسَرتـَ ُهُم السَّاَعُة بـَْغَتًة َقاُلوا  َِّ َحىتَّ ِإَذا َجاَءتـْ َما َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّبُوا ِبِلَقاِء ا

  .!  " فـَرَّْطَنا ِفيَها

ت هللا ..  فهي اخلسارة احملققة املطلقة .. خسارة الدنيا حبياة الشرك واإلعراض عن آ

ً هي وخسا لعذاب املهني .. واملفاجأة اليت مل حيسب هلا أولئك الغافلون اجلاهلون حسا رة اآلخرة 

  يف بغتة احلساب: 

َ َحْسَرتـََنا َعَلى َما فـَرَّْطَنا ِفيَها اَعُة بـَْغَتًة َقاُلوا  ُهُم السَّ .. مث مشهدهم  !  " " َحىتَّ ِإَذا َجاَءتـْ

ألمحال:    كالدواب املوقورة 

  حيملون أوزارهم على ظهورهم " .. " وهم 
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م بل األنعام أحسن حاًال ، فاألنعام حتمل أوزارًا من األثقال ، ، وهم حيملون أوزارًا من اآل

لتأثيم  وزارهم إىل اجلحيم، مشيعني  واألنعام حتط عنها أوزارها فتذهب لتسرتيح ، وهؤالء يذهبون 

  " أال ساء ما يزرون " !. . 

ت هللا حن األنعام يف الدنيا بتعطيلهم فهم كانوا أضل م واسهم عن االستجابة هلداية آ

لتوحيد ، املبصرة بصراط هللا املستقيم ، املفصلة للحق املبني..    الناطقة 

هلول والرهبة..  خلسارة والضياع ، بعد ذلك املشهد الناطق  مث خيتم هذا املشهد الناطق 

يزان هللا ، وقيمة هذه الدنيا وقيمة اآلخرة يف هذا امليزان حبقيقة وزن الدنيا ووزن اآلخرة يف م

  الصحيح : 

  " وما احلياة الدنيا إال لعب وهلو وللدار اآلخرة خري للذين يتقون أفال يعقلون ؟ " .. 

ار على هذا الكوكب الصغري، يف هذا الكون الفسيح  وما ميكن أن يكون وزن ساعة من 

  بذلك األبد األبيد يف ذلك امللك العريض . إال على هذا النحو، حني توازن 

وما ميكن أن تكون قيمة نشاط ساعة يف هذه احلياة إال لعبًا وهلوًا حني تقاس إىل اجلد 

  ..  )١(الرزين يف ذلك العامل اآلخر العظيم "

  ــاىل ﴿ َوَذِر ـــه تعـــــ ــر ، يف قولــــ ــ ــــع آخـــ ـــار يف موضـــ ــ ـــبس يف النــ ــ ــهد احلــ ت مشـــــ ــا اآل ــ ــــرض لنـــ مث تعــ

َـــ ــِذيَن اختَّ ــاً الـَّ ــنَـُهْم لَِعبـ َيا َوَهلْـــواً  ُذوا ِديـ نـْ ــاُة الـــدُّ ـــرَّتْـُهُم احلَيَـ َـــا َكَســـَبْت  َوَغ ـــٌس ِمب ــِه َأن تـُْبَســـَل نـَْف ــْر بِـ َوذَّكِـ

 َِّ ــن ُدوِن ا ــا ِمـــ ــــْيَس َهلـَــ ـــِفيعٌ  َوالَ  َوِيلٌّ  َل ـــِذيَن  َشــ ــَك الَّــ ــا ُأْولَئِـــ َهـــ ــْدٍل الَّ يـُْؤَخـــــْذ ِمنـْ ـــلَّ َعـــ ــِدْل ُكــ َوِإن تـَْعـــ

ــ ــُلوا ِمبَـــ ــيمٍ أُْبِســـ ـــ ــْن محَِ ـــ ـــَراٌب مِّ ـــْم َشــ ـــُبوا َهلـُـ ــام :  ا َكَســ ـــاُنوا َيْكُفـــــُروَن ﴾ [ األنعـــ ــا َكــ ــَذاٌب أَلِـــــيٌم ِمبـَــ َوَعـــ

ـــاً ٧٠ ــ ــــنهم لعب ــذوا ديـ ــ ـــذين اختـ ــك الــ ــ ـــار ، فأولئـ ــ ـــذ وحتـــــبس يف الن ن وتؤخــ ــر ــ ــل أي : تـ ــ ] ، تبسـ

نوا مبا كسبوا وحق عليهم احلبس يف النار..  م احلياة الدنيا قد ار  وهلوًا وغر

 هو دين البشرية مجيعًا سواء من آمن به ومن مل يؤمن ..  اإلسالم إن

ن.  م األو   اختذوا دينهم لعبًا وهلوًا ..بعباد

                                                             
  . ٢/١٠٧٢) يف ظالل القرآن ، سيد قطب ، ١(
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لقبور.  لتربك    اختذوا دينهم لعبًا وهلوًا ..

لتحليل والتحرمي من دون هللا.    اختذوا دينهم لعبًا وهلوًا .. 

لتحاكم إىل    غري ما أنزل هللا. اختذوا دينهم لعبًا وهلوًا .. 

فهؤالء مجيعًا أخذوا مبا فعلوا ، وهذا جزاؤهم : محيم .. شراب ساخن يشوى احللق 

والبطن ويذيب األمعاء .. حبس يف النار.. وال يستطيعون أن يفتدوا أنفسهم، وال يقبل منهم ملء 

لرجل من أهل أنه قال : قال رسول هللا  األرض ذهبًا ، عن أنس  النار فيقول له  : " ويؤتى 

َشرَّ منزل ، فيقول له : أتفتدي منه بطالع أ:  ابن آدم ! كيف وجدت منزلك فيقول : أي رب 

األرض ذهبًا ؟ فيقول أي رب! نعم ، فيقول : كذبَت !! قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل 

  . )١، فيُـَردُّ إىل النار" (

َدََّدٍة ﴾ [ ٨ِإنـََّها َعَلْيِهم مُّْؤَصَدٌة (وعقوبة احلبس يف النار يصفها قوله تعاىل ﴿  ) ِيف َعَمٍد ممُّ

  ]. ٩-٨اهلمزة : 

ا مطبقة أطبقها هللا عليهم، فال ضوء فيها ، وال فرج ، وال خروج منها إىل األبد،  أي : إ

ب له " (   .  )٢قال الضحاك : (مؤصدة) : " حيط ال 

اهلرب واليأس من اإلفالت كحال  ومعىن إيصادها عليهم : مالزمة العذاب واستحالة

ب السجن ، ملضاعفة العذاب النفسي عليهم، فتؤصد عليهم  املساجني الذين ُأغلق عليهم 

ً  من فوقه عذاب ..  رب سلم   األبواب ومتدَّد الُعمد على األبواب، استيثاقًا يف استيثاق وعذا

  رب سلم.

 ــام حمــــ ــاين يف ســــورة األنعــ ــن دالئــــل التوحيــــد الســــاطعة وخنــــتم موجــــات احملــــور الثــ ــى عــ ور: " العمــ

ـــرآن  ــــا القـ ــيت جــــاء  ــة الــ هلدايــ ــك  ــــذه املوجــــة الداعيــــة إىل التمســ ــه البينــــة "  تــ والتكــــذيب 

 الكرمي: 

                                                             
  ). ٧٩٩٦) صحيح : رواه أمحد ومسلم والنسائي كما يف صحيح اجلامع رقم (١(

  ). ٤/٦٦٢٠) ابن كثري (٢(
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َنا ُموَسى الِكَتاَب َمتَامًا َعَلى الَِّذي َأْحَسنَ قال تعاىل ﴿   َوُهًدى َوتـَْفِصيًال لُِّكلِّ َشْيءٍ  مثَُّ آتـَيـْ

َواتـَُّقوا لََعلَُّكْم تـُْرَمحُوَن  َوَهَذا ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَرٌك فَاتَِّبُعوهُ  ﴾١٥٤﴿لََّعلَُّهم ِبِلَقاِء َرِِّْم يـُْؤِمُنوَن َوَرْمحًَة 

ْبِلَنا َأن تـَُقوُلوا ﴾١٥٥﴿ َا أُنِزَل الِكَتاُب َعَلى طَائَِفتَـْنيِ ِمن قـَ ِلَني َوِإن ُكنَّا َعن ِدرَاَسِتِهْم لََغافِ  ِإمنَّ

ُهْم فـََقْد َجاءَُكم بـَيَِّنٌة مِّن رَّبُِّكمْ  ﴾١٥٦﴿ َنا الِكَتاُب َلُكنَّا َأْهَدى ِمنـْ َّ ُأنِزَل َعَليـْ  َوُهًدى َأْو تـَُقوُلوا َلْو َأ

 َِّ ِت ا َ ِ َها َسَنْجِزي الَِّذيَن َيْصِدُفوَن َعنْ  َوَرْمحٌَة َفَمْن َأْظَلُم ِممَّن َكذََّب  تَِنا ُسوَء  َوَصَدَف َعنـْ َ آ

  ] . ١٥٧ -١٥٤﴾ [ األنعام :  الَعَذاِب ِمبَا َكانُوا َيْصِدُفونَ 

 ــرض الــــذي مــــن أجلــــه أنــــزل هللا ت لغــ ــذكر اآل ــىتــ ــوراة علــــى موســ ــه التــ ،   عــــز وجــــل كتابــ

ـــل  ـــة لعـ ــــه وحرامــــه، وهــــدى ورمحـ ــــه حالل ــــادة في ــال قت ـــيء كمــــا قــ ــل شـ ــل هللا فيــــه كــ حيــــث فصــ

ــ ـــم فـــ ــ ـــه يهتـــــدون ويؤمنـــــون بلقـــــاء ر ــد قومـ ــر الكتـــــاب اجلديـــ ــتحم ذكـــ ـــه، مث يلـــ ريمحهم مـــــن عذابــ

ــوب  ـــريعة املطلــــ ـــدة والشـــ ــمن للعقيـــ ــابقة، واملتضــــ ــب الســــ ــل الكتــــ ــ ـــخ لكــ ــرآن الناســـ ــــارك القــــ املبــ

 إتباعها. 

  ــــج ، وســــــقطت ــت احلجــ ــ ـــل، وبطلــ ــــع اجلهـــ ـــاب، ورفــ ـــذا الكتـــ ــــة بنــــــزول هـــ ــــت احملجــ ــد انقطعــ لقــــ

ــى ــل شــــيء ، فــــال يبقــ ـــارك تفصــــيًال لكــ ـــذا الكتــــاب املبـ ــزول هـ ـــب  املعــــذرة بنــ ـــن جوانـ ـــب مـ جانـ

ــه فتحتـــــاجون أن  ــاة مل يتناولـــ ــرعوااحليـــ ــري يف قولـــــه  تشـــ ــن كثـــ ــر ابـــ ــكم .. ذكـــ ــد أنفســـ ـــن عنـــ ـــه مــ لــ

ــــه تعــــاىل ﴿  ـــذركم ، وقول ـــا﴾  يعــــىن " : لينقطــــع عـ ْبِلنَـ ــن قـَ ــ ــــائَِفتَـْنيِ ِم ــى َط ــ ـــاُب َعَل ــــِزَل الِكتَـ ـــا أُن َـ ِإمنَّ

ـــاس : هــــم اليهــــود والنصــــارى، وق ــن عبـ ــال ابــ ـــائفتني مــــن قبلنــــا) قــ ـــ(علــــى طـ ه (وإن كنــــا عــــن ولـ

ـــافلني ــم دراســــتهم لغـ ــا نفهــ ـــاننا) أي : ومــــا كنــ ــوا بلسـ ــــم ليســ ــا يقولــــون ، أل ــغل مــ ، وحنــــن يف شــ

ــا ــة مـــــع ذلـــــك عمـــ ــه ، وغفلـــ ـــم فيـــ ــمْ ﴿هــ ـــن رَّبُِّكـــ ــ ـــٌة مِّ ــ ـــاءَُكم بـَيَِّن ـــْد َجــ َقــ ــًدى فـَ ــد ﴾َوَرْمحَـــــةٌ  َوُهـــ : فقـــ

ــان دمحم  ــن هللا علــــى لســ ــاءكم مــ ـــان للحــــال جــ ــريب قــــرآن عظــــيم ، فيــــه بيـ ــيب العــ ـــرام النــ ل واحلـ

ـــه ، وقولـــــه  ــا فيـ ـــون مــ ـــه ويقتفـ ــــذين يتبعونـ ـــن هللا لعبــــاده ال ــوب ، ورمحــــة مـ ــا يف القلــ ـــدى ملــ ، وهـ

 َِّ ِت ا َ ِ ــذََّب  ـــُم ِممَّــــن َكــ ــــْن َأْظلَـ ــول  ﴿ َفَم ـــه الرســ ــاء بـ ـــا جــ ــع مبـ ـــا ﴾ أي : مل ينتفــ َهـ ــَدَف َعنـْ َوَصــ



 
  - ٨٨٥  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 ـــدف ـــــل صــ ـــع، ب ــ ـــريه يتب ــــرك غــ ــرآن وال تــ ـــ ـــع الق ـــع ، ومل يتبــ ــ ــــريه ينتف ـــرك غـ ــ ـــاع  وال ت عـــــن إتبـــ

ت هللا ، أي : صرف الناس وصدهم عن ذلك "   .  )١(آ

ت هللا وأعرض عنها، وصرف الناس عنها  مث تتوعد اآلية توعدًا شديدًا ملن كذب 

تَِنا ُسوَء الَعَذاِب ِمبَا َكانُوا َيْصِدُفوَن ﴾ إنه التهديد الواضح ﴿ َ َسَنْجِزي الَِّذيَن َيْصِدُفوَن َعْن آ

  احلاسم. 

  تــــه البينــــة و ــن دالئــــل التوحيــــد الســــاطعة والتكــــذيب  ــور العمــــى عــ ــــذه املوجــــة اخلامتــــة يف حمــ

ـــه ،  ـــرض عـــــن فهمــ ـــرآن ، وأعــ ـــن هدايـــــة القــ ــه عــ ـــب نفســـ ــن حجــ ــذر ملـــ ــون هللا : ال عـــ ـــول بعـــ نقــ

ــه  ــــه جبهالــــــة وأمامــــ ــذر لــ ــ ــرك ، ال عــ ــ ــــع يف الشــ ــتقيم ووقــ ــراط هللا املســــ ــ ـــن صــ ــــرف عـــ ــــن مث احنــ ومــ

ــة، والبصـــــائر النـــــري  ت البينـــ ــن أغلـــــق نوافـــــذ اســـــتقبال اهلدايـــــة اآل ـــه هـــــو مـــ ــه ألنــ ــذر لـــ ة ، ال عـــ

ـــا ﴿ ــدف عنهـ ـــنيَ  وصــ ـــًا َعِمـ ْومـ ـــانُوا قـَ ــــْم َكـ ــراف : ِإنـَُّه ـــن ٦٤﴾ [ األعــ ــوب عــ ــى القلــ ] أي : عمــ

 احلق . 

" ومدلو " ال إله إال هللا    ها ومقتضاها لالمحور الثالث : بيان حقيقة 

ذن هللا : وألمهية هذا احملور، نفصل عرضه يف هذه العناصر ال -  تالية 

 . " أوال: معىن " ال إله إال هللا 

  .نيا: فضل " ال إله إال هللا " وشرطها 

 " لثا: مدلول ومقتضى " ال إله إال هللا 

 " رابعاً: أركان " ال إله إال هللا 

 " خامسًا : معركة اجلاهلية مع " ال إله إال هللا 

  سادساً : أسباب احنسار مدلول " ال إله إال هللا"  

  فإىل التفصيل بعون هللا وتوفيقه.. 

"   أوالً : معنى " ال إله إال هللا 

                                                             
  . ١/٧٤٠) خمتصر تفسري ابن كثري ، ١(



  - ٨٨٦  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

  َا ُهَو ِإَلهٌ  ﴿قال تعاىل  ] . ١٩﴾ [ األنعام :  َواِحدٌ  ُقْل ِإمنَّ

  ﴿ رَبُُّكمْ قال تعاىل َُّ  ]. ١٠٢﴾ [ األنعام :  ِإلََه ِإالَّ ُهوَ   الَ   َذِلُكُم ا

  ﴿ ١٠٦﴾ [ األنعام :  ِإَلَه ِإالَّ ُهوَ   الَ   ِإلَْيَك ِمن رَّبِّكَ  اتَِّبْع َما ُأوِحيَ قال تعاىل .[ 

قال أبو جعفر بن جرير : هللا . أصله اإلله، ُأسقطت اهلمزُة اليت هي فاء االسم، فالتفت  -

الالم اليت عني االسم، والالم الزائدة وهي ساكنة فُأدغمت يف األخرى، فصار يف اللفظ 

 المًا واحدة مشددة . 

قال الكسائي والَقرَّاء وابن القيم أن (هللا ) مشتق وأن أصله (اإلله ) كما هو قول سيبويه  -

 . )١(ومجهور أصحابه إال من شذ 

قال شيخ االسالم رمحه هللا : اإلله هو " املعبوُد املُطاع "، فإن اإلله هو املأُلوه، واملألوه هو  -

ا اتصف به من الصفات اليت تستلزم الذي يستحق أن يُعبد، وكونُه يستحق أن يعبد هو مب

 .)٢(أن يكون هو احملبوب غاية احلب، املخضوع له غاية اخلضوع 

بة وإكراماً،  - هله القلوب حمبة وإجالًال، وإ وقال ابن القيم رمحه هللا: اإلله هو " الذي 

 وتعظيمًا وُذًال، وخضوعاً وخوفاً، ورجاًء وتوكًال. 

ذا االسم الشريف عشر خصائص لفظية، مث قال : وأما وقد ذكر ابن القيم من خصائص ه

" ال ُأحصى ثناًء عليك،  خصائصه املعنوية فال نستطيع أن حنصيها، فقد قال أعلم اخللق به 

، وكيف ُحنصي خصائص اسم ؟! ملسمَّاه كلُّ كمال على اإلطالق، )٣(أنت كما أثنيت على نفسك "

ل وكل كمال، وكل عزِّ وكل مجال، وكل خري وكل مدح ومحد، وكل ثناء وكل جمد، وكل إجال

وإحسان، وجود وفضل وبرِّ فله ومنه، فما ذكر هذا االسم يف قليل إال كثره، وال عند خوف إال 

عه، وال تعلق به ضعيُف إال فرجه، وال عند ضيق إال َوسَّ  أزاله، وال عند كرب إال كشفه، وال عنَد هٍّم

                                                             
يد شرح كتاب التوحيد ص فتح  )١(   .٢١ا
يد شرح كتاب التوحيد ، ص )٢(   . ٤٨فتح ا
  ). ٤٨٦صحيح : رواه مسلم ()٣(



 
  - ٨٨٧  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ه غنياً، وال مستوحش إال آنسه، وال مغلوب إال أيده ونصره، وال ه العز، وال فقري إال أصار  لإال أ

  مضطر إال كشف ُضره، وال شريد إال آواه. 

ت، وُتستنزل به الربكات، وُجتاب به الدعوات، وتُ  ال به قفهو االسم الذي ُتكشف به الكر

  العثرات، وُتستدفع به السيئات، وتستجلب به احلسنات. 

السمواُت واألرض، وبه أنزلت الكتب، وبه ُأرسلت الرسل، وبه وهو االسم الذي قامت به 

ُشرعت الشرائع، وبه قامت احلدود، وبه ُشرع اجلهاد ،وبه انقسمت اخلليقُة إىل السعداء واألشقياء، 

وبه حقت احلاقة، ووقعت الواقعة، وبه ُوضعت املوازين القسط وُنصب الصراط، وقام سوق اجلنة 

املني ومحد، وحبقَّه بُعثت الرسل، وعنه السؤال يف القرب ويوم البعث والنشور، والنار، وبه ُعبد رب الع

وبه اخلصام وإليه احملاكمة، وفيه املواالة واملعادة، وبه سعد من عرفه وقام حبقه، وبه شقى من جهله 

  وترك حقه. فهو سر اخللق واألمر، وبه قاما وثبتا، وإليه انتهيا. 

ً منه منتهياً إليهفاخللق به وإليه وألجله، فم   ). ١(ا وجد خلق وال أمر، وال ثواب وال عقاب إال مبتد

هله كل شيء، ويعبده كل خلق، فهو ذو األلوهية  - وعن عبد هللا بن عباس: هللا هو الذي 

 والعبودية على خلقه أمجعني. 

ُعبَّاد القبور قال الشارح : إمجاع من العلماء أنه اإلله هو املعبود املطاع، خالفًا ملا يعتقده  -

وجهلة املتكلمني، فمعىن (إله) عندهم أي : آله، واآلله : هو القادر على االخرتاع، فيكون 

معىن " ال إله إال هللا" عند املتكلمني : ال قادر على االخرتاع إال هللا، ويقولون : هو واحد يف 

 . )٢(يه لهذاته ال قسيم له، وواحد يف أفعاله ال شريك له، وواحد يف صفاته ال شب

دعوته وآلمنت به  ولو كان هذا معىن " ال إله إال هللا" ملا أنكرت قريش على النيب  

َوَلِئن َسَأْلتَـُهم مَّْن وصدقت، ألن قريش ومشركي العرب يقرون أنه: ال خالق إال هللا، قال تعاىل﴿ 

  ]. ٩﴾ [ الزخرف :  ِليمُ َواَألْرَض لَيَـُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ الَعزِيُز العَ  َخَلَق السََّمَواتِ 

                                                             
يد شرح كتاب التوحيد ، ص  )١(   . ٢٣،  ٢٢فتح ا
  نفس املصدر السابق.  )٢(



  - ٨٨٨  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

ا  أما ( ال إله إال هللا) فمعناها : ال معبود حبق إال هللا، وفيها نفى اإلهلية عما سوى هللا وإثبا

  له بوصف االختصاص. 

ا  يقول ابن القيم : ( ال إله إال هللا) أعظم كلمة تضمنت نفي اإلهلية عما سوى هللا، وإثبا

ى إثبات إهليته، أعظم من داللة قولنا : هللا إله، وال يسرتيب له بوصف االختصاص، فداللُتها عل

  .  )١(أحد يف هذا البتة 

  نيًا : فضل " ال إله إال هللا" وشرطها

: " من شهد أن ال إله إال هللا  عنه قال : قال رسول هللا  عن عبادة بن الصامت 

ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح  وحده ال شريك له، وأن دمحمًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد هللا

  . )٢(منه واجلنة حق، والنار حق، أدخله هللا اجلنة على ما كان من العمل"

أنه قال : " فإن هللا حرم على النار من  يف حديث عتبان بن مالك األنصاري عن رسول هللا  -

 . )٣(قال: ال إله إال هللا يبتغي بذلك وجه هللا"

رب  عنه، عن رسول هللا  وعن أيب سعيد اخلدري  - أنه قال " قال موسى عليه السالم : 

رب ! كل  موسى : " ال إله إال هللا" . قال :  ! علمين شيئًا أذكرك وأدعوك به قال : قل 

عبادك يقولون هذا؟ قال :  موسى! لو أن السموات السبع وعامرهن غريي واألرضني السبع 

ن ال إله إال هللا" يف كفة و(ال إله إال هللا) يف ك  . )٤(فة، مالت 

  ـــيخ دمحم ــــول الشـــ ــــه إال هللا"، يقــ ــ ـــهادة " ال إل ــ ــــذا الفضــــــل العظــــــيم لشـ ــــل هــ ـــرط نيــ ــن شـــ ــ ــا عــ ــ أمــ

ــامًال  ــ ـــا، عـ ــــًا ملعناهــ ـــا عارفـ ــ ــم  ـــ ـــن تكل ــــه إال هللا أي : مــ ــهد أن ال إلـ ـــي : " مـــــن شـــ ــ ــــد الفق حامـ

ــاىل﴿  ــال تعـ ــاهراً، كمـــا قــ طنـــًا وظــ ــهُ مبقتضـــاها  ــاْعَلْم أَنـَّ َُّ إِ   الَ  فَــ ]، ١٩﴾ [ دمحم :لَــــَه ِإالَّ ا

ْحلَقِّ وقوله تعاىل : ﴿  ِ  ]. ٨٦﴾ [ الزخرف :  َوُهْم يـَْعَلُمونَ  ِإالَّ َمن َشِهَد 

                                                             
يد شرح كتاب التوحيد ، ص )١(   ٤٨فتح ا
  ]. ٢٨اب االميان [ ] ، مسلم كت٣٤٣٥صحيح : البخاري كتاب األنبياء [  )٢(
  ). ٣٣) ، مسلم كتاب املساجد (٤٢٥صحيح : البخاري كتاب الصالة ()٣(
  ). ١/٧١٠رواه ابن حبان واحلاكم وصحيحه ( )٤(



 
  - ٨٨٩  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ا من غري معرفة مبعناها، وال يقني وال عمل مبا تقتضيه من الرباءة من الشرك  أما النطق 

إلمجاع –وارح وإخالص القول والعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واجل فٍع    .)١(فغُري 

ً، واعتقد ذلك، وقبله وعمل به،  فال إله إال هللا : ال تنفع إال من عرف مدلوهلا نفيًا وإثبا

  وأما من قاهلا عن غري علم واعتقاد وعمل ،فهذا جهل صرف وهو حجة عليه، بال ريب . 

  لذلك نتعرف على أركان " ال إله إال هللا" . 

"  ثالثاً : أركان   " ال إله إال هللا

 ال تتم شهادة " ال إله إال هللا" إال بركنني مها :  -

 .  اإلثبات -٢      النفي -١

إذ النفي احملض تعطيل حمض، واإلثبات احملض ال مينع املشاركة مثال ذلك : زيد قائم ، 

  يدل على ثبوت القيام لزيد، لكن ال يدل على انفراده به. 

  في حمض . أحد : هذا ن موقوله : مل يق

لقيام، ألنه اشتمل على إثبات ونفى.    أما قوله : مل يقم إال زيد، هذا توحيد له 

ت الدالة على ذلك، قوله تعاىل: ﴿  - ََّ واآل ] . ٣٦﴾ [ النساء: ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً  َوالَ  َواْعُبُدوا ا

ا نفي، وقو  له " واعبدوا" يف مقابل " إال قال ابن عثيمني : " وال تشركوا" يف مقابل " ال إله" أل

ا إثبات، وقوله " شيئاً" نكرة يف سياق النهي، فتعم كل شيء ال نبيًا وال ملكًا وال  هللا" : أل

: " تعس عبد  وليًا، بل وال أمرًا من أمور الدنيا، فال جتعل الدنيا شريكا مع هللا، قال 

خلميصة".. فاإلنسان إذا كان مهه عس عبد اخلميلة، تعس عبد اتالدينار، تعس عبد الدرهم، 

 الدنيا صارًا عابدًا هلا . 

هُ  وقوله تعاىل ﴿ - َّ َأَمَر َأالَّ ].، وقوله تعاىل﴿ ٢٣[ االسراء :  ﴾ َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإ

ه  َّ سوى حد نفي واإلثبات، نفي العبادة أل]. مجعت اآليتني بني ال٤٠[ يوسف :﴾ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإ

ا  وحده .   هللا، وإثبا

                                                             
يد شرح كتاب التوحيد ، عبد الرمحن بن حسن بن دمحم بن عبد الوهاب ، حتقيق دمحم حامد الفقي ، ص  )١(   .٤٦فتح ا



  - ٨٩٠  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

ْوِمِه ِإنَّ  َوِإْذ قَاَل ِإبـَْراِهيُم ألَِبيهِ وقوله تعاىل ﴿  - ِإالَّ الَِّذي َفَطَرِين َفِإنَُّه  )٢٦( ِين بـََراٌء ِممَّا تـَْعُبُدونَوقـَ

 ،﴾] .. مجع بني النفي واإلثبات فالنفي : ﴿ برآٌء مما تعبدون٢٧-٢٦﴾ [ الزخرف:  َسيَـْهِدينِ 

لكفر مبا سوى هللا  ﴾واإلثبات : ﴿ إال الذي فطرين فدل على أن " ال إله إال هللا " ال تتم إال 

لطَّاُغوتِ واإلميان  وحده، قال تعاىل﴿  ِ ْلُعْرَوِة  َفَمن َيْكُفْر  ِ َِّ فـََقِد اْسَتْمَسَك  ِ َويـُْؤِمْن 

 ] . ٢٥٦﴾ [ البقرة :   الُوثـَْقى

ََّ َولَ وقوله تعاىل ﴿  -  ]. ٣٦﴾ [النحل: َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ  َقْد بـََعثْـَنا ِيف ُكلِّ ُأمٍَّة رَُّسوالً َأِن اْعُبُدوا ا

، واجتناب الطاغوت والكفر به، والطاغوت كما ذكر ابن  - إذن التوحيد ركنيه : إثبات العبادة 

أو مطاع"، فاملتبوع مثل:  محه هللا: " كل ما جتاوز به العبد حده من متبوع أو معبودر القيم 

الكهان والسحرة وعلماء السوء، واملعبود مثل: األصنام، واملطاع مثل : املتشرعون الذين 

ً ُحيلون له ما حرم هللا، وحيرمون له ما أحل هللا فيطيعهم يف ذلك، فهؤالء  يتخذهم االنسان أر

م مجيعاً و ز طواغيت تستل  عدم طاعتهم أو اتباعهم. م شهادة " ال إله إال هللا" الكفر 

َوملَْ َيُك  نَّ ِإبـَْراِهيَم َكاَن ُأمًَّة قَانِتًا َِِّّ َحِنيفاً إِ لسالم ﴿  ىل يف وصف نيب هللا إبراهيم عليهوقوله تعا -

 ]. حنيفاً أي : مائًال عن الباطل إىل الدين احلق. ١٢٠﴾ [ النحل :  ِمَن املُْشرِِكنيَ 

" ال إله إال هللا " مها النفي واالثبات، ففي الصحيح عن النيب  وأما األحاديث الدالة أن ركين -

  أنه قال : " من قال " ال إله إال هللا " وكفر مبا يعبد من دون هللا حرم ماله ودمه، وحسابه

 . )١(على هللا عز وجل " 

يقول ابن عثيمني يف شرح هذا احلديث : " هذا احلديث دليل على أنه ال يكفي جمرد التلفظ  -

بال إله إال هللا، بل البد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون هللا، بل وتكفر أيضًا بكل كفر، فمن 

 . )٢(يقول ال إله إال هللا، ويرى أن النصارى واليهود اليوم على دين صحيح ،فليس مبسلم"

                                                             
  ). ٢٣ان ( صحيح : مسلم كتاب اإلمي )١(
  . ٨٩القول املفيد يف شرح كتاب التوحيد ،ابن عثيمني، ص   )٢(



 
  - ٨٩١  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

إال ومن هنا فإثبات األلوهية  وحده جبميع خصائصها، ال يكفي لتحقيق معىن شهادة " ال إله  -

هللا"، فالبد مع ذلك نفي األلوهية عن غري هللا جبميع خصائصها حىت يكتمل ركين التوحيد كما 

 جاء يف صريح الكتاب و صحيح السنة. 

َ َأْهَل الِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَىل وأخص خصائص األلوهية هي : العبودية واحلاكمية، وقال تعاىل﴿  - ُقْل 

نَـَنا ََّ َوبـَيْـ  َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ ً مِّن  َوالَ  ُنْشِرَك ِبِه َشْيئاً  َوالَ  َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ ا يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعضًا َأْرَ

ََِّ ُمْسِلُمونَ  َولَّْوا فـَُقوُلوا اْشَهُدوا  َِّ َفِإن تـَ ].. وتذكر اآلية الكرمية ٦٤﴾ [ آل عمران :  ُدوِن ا

 تلف فيها الشرائع هي كلمة التوحيد وتشمل:ـ خت ال أن الكلمة السواء اليت

   .أال نعبد إال هللا وال نشرك به شيئا 

  .من دون هللا ً  وال يتخذ بعضنا بعضاً أر

لعبودية، واخلاصية الثانية هلا هي : عدم  اخلاصية األوىل لكلمة التوحيد هي :إفراد هللا عز وجل 

  من دون هللا بتحليله احلرام وحترميه احلالل.  التحاكم إىل أي خملوق جيعل نفسه مقام الرب

ُتُموَها أَنُتمْ وقوله تعاىل ﴿  َا ِمن  َما تـَْعُبُدوَن ِمن ُدونِِه ِإالَّ َأْمسَاًء َمسَّيـْ ِ َُّ ؤُُكم مَّا أَنَزَل ا َوآَ

ُه َذِلكَ  َّ يُن الَقيِّمُ  ُسْلَطاٍن ِإِن احلُْكُم ِإالَّ َِِّ َأَمَر َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإ ﴾  يـَْعَلُمونَ   الَ   َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاسِ  الدِّ

  ].٤٠[يوسف : 

  وقد مشلت اآلية على خصائص األلوهية وهي يف قوله تعاىل : 

  "  إن احلكم إال" 

  . "ه  " أمر أال تعبدوا إال إ

 واآلن نتعرف على مدلول ومقتضى " ال إله إال هللا " ..  -

" رابعاً : مدلول    ومقتضى " ال إله إال هللا 

  ﴿ َشرِيَك َلهُ   الَ   ﴾١٦٢َوَممَاِيت َِِّ َربِّ الَعاَلِمَني ﴿ َوَحمَْيايَ  َوُنُسِكي ُقْل ِإنَّ َصالِيت قال تعاىل 

َ َأوَُّل املُْسِلِمنيَ  َوِبَذِلَك ُأِمْرتُ   .  ]١٦٣ – ١٦٢﴾ [ األنعام :  َوَأ



  - ٨٩٢  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

 ت احملورية يف سورة األنعا م تتحدث عن املفهوم احلقيقي لـ " ال إله إال هللا"، وتبني لنا هذه اآل

ا السموات واألرض،  مدلول ومقتضيات " ال إله إال هللا" .. هذه الكلمة العظيمة اليت قامت 

ا الكتب، فهي قضية القضا يف حياة االنسان.. وهي  واليت أرسلت هلا الرسل، واليت نزلت 

للسان، إمنا احملور الذي ترتكز اليه حيا ته كلها، وتقوم عليه .. وال يتم هذا كله بكلمة تنطق 

يتم حبقيقة حية متأل الكيان البشري كله وتسرى يف أعماقه، وتنبض نبضًا حياً حيرك كل ذرة فيه، 

للسان، إمنا أنزهلا لتشكل واقع  فا عز وجل مل ينزل " ال إله إال هللا " لتكون جمرد كلمة تنطق 

على كثري ممن  مر، فرتفعهم إىل املكان الالئق الذي أراده هللا عز وجل هلم، وفضلهحياة البش

رِّ  ِيف  َوَمحَْلَناُهمْ  آَدمَ  َبِين  َكرَّْمَنا َوَلَقدْ خلق ﴿   َعَلى َوَفضَّْلَناُهمْ  الطَّيَِّباتِ  مِّنَ  َوَرَزقْـَناُهم َواْلَبْحرِ  البـَ

 ].. ٧٠إلسراء : ﴾ [ ا تـَْفِضيالً  َخَلْقَنا ممَِّّنْ  َكِثريٍ 

واآلية الكرمية اليت وردت يف سورة األنعام وحدها تكفي للداللة على املفهوم احلقيقي لـ" ال 

ا الشاملة..  ﴾ [  َوَممَاِيت َِِّ َربِّ الَعاَلِمنيَ  َوَحمَْيايَ  َوُنُسِكي ﴿ ُقْل ِإنَّ َصالِيت إله إال هللا" وبيان مقتضيا

  ]. ١٦٢األنعام : 

  ري هذه اآلية الكرمية: ولنبدأ بتفس

مر تعاىل نبيه  أن خيرب املشركني الذين يعبدون غري هللا  يقول ابن كثري يف تفسريها :"

ويذحبون لغري امسه أنه خمالف هلم يف ذلك فإن صالته  ونسكه على امسه وحده ال شريك له، 

: أخلص له صالتك وذبيحتك، فإن  ] أي٢﴾ [ الكوثر : َواْحنَرْ  َفَصلِّ ِلَربِّكَ وهذا كقوله تعاىل ﴿ 

حنراف عما هم فيه املشركني كانوا يعبدون األصنام، ويذحبون هلا ،فأمره هللا تعاىل مبخالفتهم، واال

لقصد والنية والعزم على اإلخالص  تعاىل "    .)١(،واإلقبال 

ركني ، اي : قل هلؤالء املش للنيبيقول ابن عثيمني يف شرح اآلية : " (قل) اخلطاب 

لتوحيد اخلالص، ألن هذه السورة مكية، وقوله (إن صاليت) : الصالة يف اللغة :  معلنًا هلم قيامك 

لتسليم.  لتكبري، خمتتمة    الدعاء، ويف الشرع :عبادة  ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة 

                                                             
  . ١/٧٤٥خمتصر تفسري ابن كثري ،  )١(



 
  - ٨٩٣  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ن وذبح وقوله (ُنسكي) : النسك لغة : العبادة، ويف الشرع : الذبح، وتشمل ذبح القر 

َِّ  اْسمَ  لَِّيْذُكُروا َمنَسكاً  َجَعْلَنا ُأمَّةٍ  َوِلُكلِّ اهلدي يف احلج والعمرة، قال تعاىل ﴿   مِّنْ  َرزَقـَُهم َما َعَلى ا

َعامِ  َِيَمةِ  رِ  َأْسِلُموا فـََلهُ  َواِحدٌ  ِإَلهٌ  َفِإَهلُُكمْ  األَنـْ   ]. ٣٤﴾ [ األنعام :  املُْخِبِتنيَ  َوَبشِّ

  هذه اآلية على املعىن اللغوي أو على املعىن الشرعي؟ فهل حتمل 

ما جاء يف لسان الشرع حيمل على احلقيقة الشرعية، وما جاء يف لسان العرب حيمل على 

  احلقيقة اللغوية. 

ومحلها على املعىن الشرعي، مجعت بني عبادتني ومها : الصالة والنسك والصالة هي أجل 

بيحة هي أجل العبادات املالية ألنه على سبيل التعظيم ال يقع إال العبادات البدنية، والنسك : الذ

  . )١(قربة، هكذا قرر شيخ االسالم ابن تيمية يف هذه املسألة " 

ن  ن يتقربوا إليه بذبح النسك، كما تعبدهم  ومعىن اآلية أن هللا عز وجل تعبَّد عباده 

لصالة، فاشتملت اآلية بذلك مجيع أنوا  ع العبادة له دون كلِّ ما سواه، وأن العبادة ال يتقربوا إليه 

والشعائر التعبدية اليت تعرب عنها الصالة، بل تشمل كل أفعال العبد واليت  ضتقتصر على الفرائ

ا إىل هللا عز وجل وحده تعظيمًا له .. واملعىن أي : اجعل حنرك  كما أن  وجب أن يتوجه 

ل ذبح، أو غريه من أفعاله احلياتية فقد جعل  شريكًا يف صالتك له، فإذا تقرب إىل غري هللا 

  عبادته .. وهو ظاهر يف قوله : ( ال شريك له) أي نفى أن يكون  تعاىل شريك يف عبادته . 

تدبري  حيايت ومويت، أي : التصرف يف توىف مث ذكرت اآلية قوله تعاىل ( وحمياي وممايت) أي : -

فاتسعت اآلية مفهوم العبادة بعد مشوهلا الفرائض والشعائر  أمري حيًا وميتًا كله  وحده،

ت العبد وأفعاله، لتشمل كل أمور حياته حىت موته خالصًا لوجه هللا ال شريك  التعبدية وكل قر

 له. 

                                                             
  .١٢٣القول املفيد على كتاب التوحيد ، ابن عثيمني ، ص  )١(



  - ٨٩٤  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

، بكل خاجلة  - يقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا عن تفسري هذه اآلية: " إنه التجرد الكامل 

لشعائر التعبدية، يف القلب وبكل حركة يف ا حمليا واملمات . و لصالة واالعتكاف و حلياة. 

ملمات وما وراءه..  حلياة الواقعية، و  و

ا تسبيحة " التوحيد " املطلق، والعبودية الكاملة، جتمع الصالة واالعتكاف واحمليا  إ

ف املريب املوجه احلاكم واملمات، وختلصها  وحده .  "رب العاملني" .. القوام املهيمن املتصر 

، وال حيتجز دونه  للعاملني .. يف " إسالم" كامل ال يستبقى يف النفس وال يف احلياة بقية ال يُعبَّدها 

  .)١(شيئاً يف الضمري وال يف الواقع.." وبذلك أمرت " .. فسمعت وأطعت: " وأ أول املسلمني"

 ــــام بعــــــد ـــورة األنعــ ـــام ســـ ــعه يف ختـــ ــب جــــــاء موضــــ ـــذا التعقيــــ ئح  هـــ ــذ ــ ـــية الــ ـــن قضـــ ــــديث عـــ احلــ

ــرتاًء  ــرع هللا افــ ـــن شــ ـــا مـ ـ ــزعم أ ا مــــن شــــرائع، تــ ــأ ـــا تزعمــــه اجلاهليــــة بشــ ـــار واألنعــــام، ومـ والثمـ

 على هللا .. فأية داللة يعطيها هذا التعقيب؟ 

" احلقيقي، ومدلوهلا الشامل، عقيدة .. وعبادة .. وشريعة .. ال إله إال هللاهذا هو مفهوم " 

  ومنهاج حياة... 

كٌل ال يتجزأ .. واالستسالم هلا مجيعًا هو دين هللا .. والتلقي من هذا الدين دون   وهو 

لََّة سواه، هو صراط هللا املستقيم، قال تعاىل ﴿  ُقْل ِإنَِّين َهَداِين َريبِّ ِإَىل ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم ِدينًا ِقَيمًا مِّ

  ] . ١٦١﴾ [ األنعام : َكاَن ِمَن املُْشرِِكنيَ   َوَما ِإبـَْراِهيَم َحِنيفاً 

يقول االستاذ دمحم قطب عن مقتضيات " ال إله إال هللا" : " تعددت مقتضيات " ال إله إال 

ْوَم هللا " مع منو البشرية، حىت جاءت الرسالة اخلامتة فبلغت هذه املقتضيات منوها األخري ﴿  اليـَ

] حىت مشلت ٣﴾ [ املائدة :  َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسالَم ِديناً  َوَأْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت  َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ 

مقتضيات " ال إله إال هللا" جوانب احلياة كلها، فأصبحت هي منهاج احلياة الذي يريد هللا للبشرية 

أن تسري عليه، لتنعم به يف الدنيا، وتنال رضوان هللا يف اآلخرة، وألن " ال إله إال هللا" يف الرسالة 

                                                             
  . ٢/١٢٤١يف ظالل القرآن ،  )١(



 
  - ٨٩٥  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

خرية قد محلت من املقتضيات (التكاليف) ما مل حتمله يف أية رسالة سابقة، فقد لزم يف علم هللا األ

للمهمة الضخمة  األمة اليت حتملها، حىت تكون كفءً  أن تكون وثيقة جدًا وعميقة جدًا يف حس

ا فحسب.. بل يف حياة كل البشرية..  ا، ال يف حياة األمة املسلمة ذا   املنوط 

ألخص سورة األنعام .. " ال إله إال هللا" يف قلب هذه من أجل ه ذا وثق القرآن كله.. و

ت هللا يف الكون الدالة ١األمة املسلمة، وعمق غرسها بكل الوسائل واألدوات، ومنها:  ) بعرض آ

ََّ َفاِلُق اَحلبِّ ﴿ على عظمته وقدرته وعظيم سلطانه  َوُخمْرُِج املَيِِّت  املَيِّتِ  َوالنـََّوى ُخيْرُِج احلَيَّ ِمنَ  ِإنَّ ا

َُّ َفَأىنَّ تـُْؤَفُكونَ    ]. ٩٥﴾ [ األنعام :  ِمَن احلَيِّ َذِلُكُم ا

  ومرة بتذكري اإلنسان بنعم هللا اليت أفاضها عليه.  -

َُّ َمسَْعُكمْ ﴿    ُتْم ِإْن َأَخَذ ا َْتِيُكم ِبهِ َوَخَتَم َعَلى قـُُلوِبُكم مَّْن إِ  َوَأْبَصارَُكمْ  ُقْل َأرَأَيـْ  َِّ ُر ا  ﴾لٌَه َغيـْ

  ]. ٤٦[األنعام : 

 ومرة بعرض مشاهد القيامة من بعث وحشر وحساب وميزان  -

ْحلَقِّ قَاُلوا بـََلى َوَلْو تـََرى ِإذْ ﴿  ِ  ]٣٠﴾ [ األنعام : َورَبَِّنا َوِقُفوا َعَلى َرِِّْم َقاَل أََلْيَس َهَذا 

رة من خالل اجلدل الذي جيرى بني -  الرسل وأقوامهم املعاندين  و

ُتم ِبِه َما ِعنِدي َما َتْستَـْعِجُلوَن بِِه ِإِن احلُْكُم ِإالَّ َِِّ  ُقْل ِإّينِ َعَلى بـَيَِّنٍة مِّن رَّيبِّ ﴿  ﴾ [األنعام  وََكذَّبـْ

 :٥٧ . [  

لغيب ورقابته على أعمال البشر ﴿   - رة من خالل علم هللا احمليط    الَ   الَغْيبِ  َوِعنَدُه َمَفاِتحُ و

 ]. ٥٩﴾ [ األنعام :  يـَْعَلُمَها ِإالَّ ُهوَ 

يوثق يف قلوب  وخالل ثالثة عشر عامًا يف مكة وعشر سنوات يف املدينة كان رسول هللا 

 أتباعه " ال إله إال هللا" .. كان عليه الصالة والسالم يعيش مقتضيات " ال إله إال هللا" .. كان 

ا يف كل حلظة يعيش مقتضيات " ال إله  إال هللا" أمام أتباعه، ويوجههم إليها، ويعلمهم كيف يعيشو

م..   من حيا



  - ٨٩٦  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

كيف حييا اإلنسان يف معية هللا،   -شخصه الكرمي   لقدوة يف –يعلمهم  كان عليه 

وكيف يكون يف كل حلظة ذاكرًا  .. صابرًا إن أصابه ضر، شاكرًا إن أصابه خري، متطلعًا دائما إىل 

ه، مسلمًا بقضائه وقدرهعو  من غضبه، راجياً  خائفاً ،  ن هللا، الجئًا إليه، مستعينا به، مستغفرًا إ

، حىت خلت نفوسهم من حظ نفوسهم، وكان هذا يف فرتة الرتبية املكية  رضاه.. فلما جتردوا 

أنزلت يف   ، وكماخاصة ميثل مدلول " ال إله إال هللا" يف نفوسهم، كما تعلموها من رسول هللا 

  كتاب هللا.. 

م القاعدة واألساس املتني الذي حيمل البناء  فقامت هذه الفئة املؤمنة اليت قامت يف قلو

قرار " ال إله إال هللا" يف حياة الناس"  ا و   . )١(.. لتحمل التكاليف وتتحرك للوفاء بعهدها مع ر

جيار ملقتضيات " ال إله إال هللا" من خالل   سورة األنعام .  واآلن نتعرض 

  أوال المقتضى االيمانى

يشتمل املقتضى اإلمياىن لشهادة التوحيد " ال إله إال هللا " على : اإلميان  ومالئكته 

كم  نها لنا رسول هللا يورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره، واليت يب يف حديثه: " هذا جربيل أ

قال : أن تؤمن  ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر  يعلمكم أمر دينكم، قال : وما اإلميان؟

. كما يشتمل املقتضى االمياىن على : توحيد هللا عز وجل بكافة أقسامه ( )٢(والقدر خريه وشره " 

لوهية وتوحيد األمساء والصفات ) .. وهذه حقيقة " ال إله إال هللا "  األتوحيد الربوبية، وتوحيد 

  ل هو اإلله الذي ال إله غريه. كعقيدة أن هللا عز وج

لتفصيل يف احملور األول من سورة األنعام حول : معرفة هللا عز وجل، ودالئل  وقد تعرضنا 

ت هللا الكونية الداعية إىل اإلميان  وحده، وتعرضنا ألقسام التوحيد  التوحيد الساطعة، وعلى آ

  الثالثة السابقة بفضل هللا وتوفيقه. 

  مقتضى التعبديثانياً : ال

                                                             
  .٤٢:  ٢٩" ال إله إال هللا " عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ، دمحم قطب ، ص  )١(
  أخرجه مسلم .  )٢(



 
  - ٨٩٧  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

أللوهية والربوبية توجيه كل ألوان العبادة  وحده بال شريك.    ويقتضى إفراد هللا 

دمحم قطب رمحه هللا: حمور القضية أنه إذا كان هللا هو اإلله الذي ال إله غريه،  األستاذويقول 

لقي من عند هللا وحده فتوجيه كل ألوان العبادة إليه وحده هو األمر الطبيعي واملنطقي، كما أن الت

يف أمر العبادة هو األمر الطبيعي واملنطقي كذلك، وهذه القضية تتصل اتصاال مباشرًا بقضية 

ا يف أعماق القلب، نعم،  العقيدة، فليست العقيدة يف هذا الدين أمرًا مسترتًا يف داخل الضمري، إ

ا احلقي جلانب الروحي، نعم، ولكنها ال تكون يف صور قية حىت تطلق نورًا يضبط مسار كل ومتصلة 

  شيء، وحيدد له وضعه الصحيح .

العبادة املفروضة : فالصالة والنسك متثل الشعائر.. ولكن املطلوب أكرب من هذا .. 

املطلوب أن تكون احلياة كلها حىت املوت، بل املوت ذاته، عبادة موجهة إىل هللا الذي ال شريك له.  

  كل حلظة وكل عمل وكل فكر وكل شعور .. أي أن يشمل املنهج التعبدي  

ت :  َخَلْقُت اِجلنَّ   َوَماقال تعاىل ﴿    ] .. ٥٦َواِإلنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن ﴾ [ الذار

يف عبادة هللا، فهل  –لنفي واالستثناء  –فإذا كان هدف خلق اجلن واإلنس حمصورًا 

  املوت ؟!.  تكفي الشعائر املفروضة أن متأل مساحة احلياة كلها حىت

  إمنا يتحقق ذلك حني تكون العبادة شيئا شامًال لكل جوانب احلياة .. 

لفعل يف اإلسالم ..    وهي كذلك 

الشعائر تستغرق وقتها املكتوب هلا، إن كانت صالة أو زكاة أو صيامًا أو حجًا، وقد يزيد 

لنوافل، ولكنها ال تبلغ أن متأل مساحة احلياة كله ذلك ك  اإلنسانا، وال يستطيع اإلنسان مساحتها 

ا مساحة احلياة .. فال يطيق أن يسبح الليل والنهار دون فتور، فإمنا ذلك شأن املالئكة.    أن ميأل 

، وقال سبحانه إنه مل خيلقه إال للعبادة عبادة له أن تكون حياته كلها اإلنسانومع ذلك كلف هللا 

  وبة هي الشعائر التعبدية فحسب؟ فحسب..  فهل يتحقق ذلك إذا كانت العبادة املطل



  - ٨٩٨  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

كال ! إمنا يتحقق حني يتسع معىن العبادة فيدخل فيه كل نشاط اإلنسان يف األرض  .. وذلك حني 

ا هي منهاج احلياة "   . )١(يرتبط العمل كله بال إله إال هللا، وتصبح ال إله إال هللا بكل مقتضيا

ا  ولقد رسخت سورة األنعام معىن العبادة، مبفهومها - الشامل لكل مناحي احلياة والتوجه 

 َوُنُسِكي ُقْل ِإنَّ َصالِيت خالصة  عز وجل، وخلصت هذا املفهوم الصحيح يف قوله تعاىل ﴿ 

َ َأوَُّل املُْسِلِمنيَ  َوِبَذِلَك ُأِمْرتُ  َشرِيَك َلهُ  الَ  ﴾١٦٢﴿َوَممَاِيت َِِّ َربِّ الَعاَلِمَني  َوَحمَْيايَ  ﴾ [ َوَأ

 ] . ١٦٣ – ١٦٢ام : األنع

م وحده، وحتريرًا هلم  - لذلك فالسياسة عبادة .. حني تكون تطبيقًا لشريعة هللا، وتعبيدًا للناس لر

من الطواغيت، وإقرارًا حلاكميته سبحانه، وتكون كذلك عبادة حني ال يتم التنازل فيها عن 

 ثوابت العقيدة . 

ًا للمال من الكسب احلالل، وإنفاقًا يف ويكون النشاط االقتصادي عبادة .. حني يكون مجع -

 الطيب من األمور .. سواء كان نشاطًا فرد أو مجاعيًا . 

ويكون العمل عبادة .. حني ال يدخله الغش، وال اخليانة، وال الكذب، وال اخلديعة، وال  -

جلورالكسب أو التسلط أو املتاع أو االارتكاب احملرمات من أجل   فتئات على حقوق الناس 

 والظلم. 

نسانية  - كما   اإلنسانويكون الرتويح عبادة .. فال ميكن أن يسفل، وأن يسّف، وال أن يهبط 

 فعلت اجلاهلية احلديثة يف ألوان اللهو املبذول يف كل مكان والذي يزين كل فاحشة للناس. 

، )٢(يف احلديث بل حىت اللقمة يضع الزوج يف فم زوجته تكون عبادة كما علمنا رسول هللا  -

 ليعلم الناس أن العبادة تشمل كل كبرية وصغرية يف حياة اإلنسان . 

دمحم قطب يف كتابه " مفاهيم جيب أن تصحح " : " وحني ضاق مفهوم العبادة يف  األستاذيقول  -

األجيال املتأخرة فاحنصر يف الشعائر، وخرج من دائرة النشاط اليومي العملي.. وخرجت منها 

                                                             
  . ٦١:  ٥٣" ال إله إال هللا " عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ، دمحم قطب ص  )١(
  أخرجه البخاري وأمحد .  )٢(



 
  - ٨٩٩  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

تمع، وكثرت ال إله إال  أخالقيات هللا كذلك، كثرت املعاصي وكثر العصاة، واضطرب سري ا

فيه االحنرافات واملظامل، ومع ذلك مل يكن هذا القدر هو كل السوء الذي حل مبفهوم العبادة .. 

إمنا كان مرحلة يف طريق اهلبوط ! حىت احنسر مفهوم العبادة واحنصر يف الشعائر التعبدية وحدها 

ا بغري مقتضيات هلا ! حبيث عند عامة األمة،  حىت احنسار الشعائر ايل أعمال مقصودة لذا

ا هو كل " العبادة" املطلوبة من اإلنسان !"   .)١(يصبح أداؤها يف ذا

 ثالثاً : المقتضى التشريعي

مل تكن " ال إله إال هللا " قط عقيدة فحسب، بتوحيد هللا يف القلوب والضمائر فقط .. أو  -

 عز وجل هو اإلله الواحد الذي ال إله غريه .. ومل تكن " ال إله إال هللا" قط ن هللا إلميان

 .. بل جاءت "ال إله  اإلنسانعبادة مبفهومها الشامل لكل مناحي احلياة بتوجيه كل نشاط 

لرسالة اليت  إال هللا" لتنظيم حياة الناس يف األرض، وذلك يف مجيع الرساالت السابقة، مرورًا 

ت على موسى عليه السالم، فصارت " ال إله إال هللا " دستورًا يف حاليت اليهود والنصارى، أنزل

حىت جاءت الرسالة األخرية، املقدرة يف علم هللا لتكون هي الرسالة اخلامتة، املوجهة إىل البشرية  

رت " ال إله كافة، واليت اكتمل فيها التشريع، ليبقى وافياً حباجات البشرية إىل يوم القيامة، فصا

 " . الدستور اخلالد للبشرية مجعاءهللا"  إال

هللا " التحاكم إىل شريعة هللا، وبذلك صارت اجلذور  إالفكان من أهم مقتضيات " ال إله  -

 هي :  لإلميانالثالثة 

   .االميان اجلازم بوحدانية هللا سبحانه وتعاىل 

   .وتوجيه العبادة كلها  وحده ال شريك له 

 إىل شريعة هللا وحدها دون كل الشرائع.  والتحاكم 

                                                             
  .٨٧مفاهيم جيب أن تصحيح ، دمحم قطب ، ص  )١(



  - ٩٠٠  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

هللا"، اليت يعترب نقضها أو نقض أي واحد  إالوتلك هي املقتضيات الرئيسية لـ " ال إله 

 منها نقضاً لـ ال إله إال هللا . . 

ط  - ا بر إن قضية التشريع قضية ذات صلة مباشرة بقضية األلوهية، وهي ليست مرتبطة 

طني اث  نني يف آن واحد . . واحد، وإمنا بر

ط األول فهو  ن التشريع حق خالص للخالق سبحانه وتعاىل مبقتضى أنه هو أفأما الر

] .. فهو صاحب األمر الذي يقرر هذا حالل ٥٤﴾ [ األعراف :  َواألَْمرُ  َلُه اخلَْلقُ  َأالَ اخلالق ﴿ 

لسموات واألرض وهذا حرام.. هذا حسن وهذا قبيح.. كل ذلك ألنه هو اخلالق، الذي خلق ا

الذي ينازع هللا حقًا من حقوقه اخلالصة مل  اإلنسان، ووهب له العقل واحلواس وهذا اإلنسانوخلق 

خيلق نفسه وال غريه، ومل يرزق نفسه وال غريه، إمنا هو عالة ـ طفيلي ـ ال ميلك حىت شربة املاء اليت 

ا، ونفس اهلواء الذي يتنفسه.    يشر

، وإذا أطاعه الناس  لذلك من ادعى حق التشريع من دون هللا، فقد جعل من نفسه ندًا 

ً من دون هللا، فيقول هذا حالل .. وهذا حرام. هفقد اختذو    ر

للناس  اولقد عرضنا يف سورة األنعام، كيف شرعت اجلاهلية يف مسألة األنعام واحلرث، تشريعه -

َواألَنـَْعاِم  َعُلوا َِِّ ِممَّا َذرََأ ِمَن احلَْرثِ َوجَ من دون هللا، حيرمون ما أحله هللا عز وجل، قال تعاىل﴿ 

َقاُلوا َهَذا َِِّ ِبَزْعِمِهمْ  َِّ  َنِصيبًا فـَ َكاَن َِِّ   َوَما َوَهَذا ِلُشرََكائَِنا َفَما َكاَن ِلُشرََكاِئِهْم َفَال َيِصُل ِإَىل ا

 َوقَاُلوا َهِذِه َأنـَْعامٌ ]، وقوله تعاىل ﴿ ١٣٦﴾ [ األنعام : فـَُهَو َيِصُل ِإَىل ُشرََكائِِهْم َساَء َما َحيُْكُمونَ 

َعامٌ  َوَأنـَْعاٌم ُحرَِّمْت ُظُهورَُها َوَحْرٌث ِحْجٌر الَّ َيْطَعُمَها ِإالَّ َمن نََّشاُء ِبَزْعِمِهمْ  َيْذُكُروَن اْسَم   الَ   َوَأنـْ

َها اْفِرتَاًء َعَلْيِه َسَيْجزِيِهم ِمبَا كَ  َِّ َعَليـْ َوقَاُلوا َما ]، وقوله تعاىل ﴿ ١٣٨﴾ [األنعام :  انُوا يـَْفتَـُرونَ ا

 َ َتًة فـَُهْم ِفيِه ُشرََكاُء  َوُحمَرٌَّم َعَلى َأْزَواِجَنا ِيف ُبُطوِن َهِذِه األَنْـَعاِم َخاِلَصٌة لِّذُُكوِر َوِإن َيُكن مَّيـْ

 ] . ١٣٩﴾ [األنعام: َوْصَفُهْم ِإنَُّه َحِكيٌم َعِليمٌ  َسَيْجزِيِهمْ 



 
  - ٩٠١  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ط األول الذي يربط قضية التشريع ربطًا مباشرًا بقضية األلوهية : أن حق  - ذلك هو الر

]، وليس ١٧﴾ [النحل :  َأَفَمن َخيُْلُق َكَمن الَّ َخيُْلُق َأَفَال َتذَكَُّرونَ ﴿ التشريع هو حق ملن خيلق 

 ماً . للذي ال قدرة له على اخللق، صنماً كان أو بشرًا، حاكما كان أو حمكو 

ط اآلخر فمتعلق بصفات هللا األخرى إىل جانب أنه " اخلالق"، وهي أنه " احلكيم  - أما الر

 العليم" و" اللطيف اخلبري" .. 

دمحم قطب : " إن الذي يشرع ينبغي له أن يكون " حكيمًا لتكون تشريعاته  األستاذيقول 

حوال البشر الذي يشرع هلم، لكي  م صاحلة، ويكون " عليمًا "  تكون تشريعاته مناسبة لكيا

ر،  وأحواهلم، ويكون " لطيفًا " ليعلم ما خفى من األمور، ويكون " خبريًا" مبا حتدثه تشريعاته من آ

  لكي ال يضع تشريعات ينجم عنها الضرر يف احلاضر أو املستقبل. 

ذه الصفات، أو أنه متصف  اذ فمن ا أكثر الذي يزعم ـ من البشر مجيعًا ـ أنه متصف 

َُّ من هللا ؟ ! ﴿  َِّ  ُقْل َأَأنُتْم َأْعَلُم َأِم ا َُّ ِبغَاِفٍل َعمَّا   َوَما َوَمْن َأْظَلُم ِممَّن َكَتَم َشَهاَدًة ِعنَدُه ِمَن ا ا

  ) . ٢١٦﴾ [ البقرة :  تـَْعَمُلونَ 

لتشريع لع - باده، كما جاء يف ولقد جاءت سورة األنعام بتقرير تفرد هللا عز وجل احلكيم العليم 

﴾ [ َوْصَفُهْم ِإنَُّه َحِكيٌم َعِليمٌ  َسَيْجزِيِهمْ التعقيب على تشريعات اجلاهلية الوضعية، قال تعاىل ﴿ 

 ] . ١٣٩األنعام : 

  ــني قضـــــية التشـــــريع وقضـــــية األلوهيـــــة، وأن ــام العالقـــــة الوثيقـــــة بـــ ــورة األنعـــ ـــا ســـ ـــا بينـــــت لنــ كمــ

ـــزء مـــــن  ـــي إال جــ ـــريعة إن هــ ــــه حاكميـــــة هللا يف الشــ ــــا  أنـ ــه، مبـ ـــون كلـــ ـــبحانه يف الكــ ــه ســ ــ حاكميتـ

ــرف، الـــــذي  ـــدبر املتصـــ ـــريه، املــ ــريه، الـــــرازق، الـــــذي ال رازق غــ ـــالق غـــ ـــذي ال خــ ــو اخلـــــالق الــ هـــ

ـــب  ــــالق احلـــ ــموات واألرض، فــ ــ ـــــديع الســ ـــيم العلــــــيم، بـ ــ ـــب، احلكـ ــ ــم، عــــــامل الغيـ ــــم وال يُطَعــــ يُطِعــ

 والنوى .... 



  - ٩٠٢  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

ْعِجُلوَن بِِه ِإِن اُحلْكُم ِإالَّ َِِّ يـَُقصُّ احلَقَّ وََكذَّبْـ  ُقْل ِإّينِ َعَلى بـَيَِّنٍة مِّن رَّيبِّ ﴿  -  ُتم ِبِه َما ِعنِدي َما َتْستـَ

ُر الَفاِصِلنيَ   ] . ٥٧﴾ [ األنعام :  َوُهَو َخيـْ

َِّ َمْوالُهُم احلَقِّ ﴿  -   ].٦٢﴾ [ األنعام :  َوُهَو َأْسرَُع احلَاِسِبنيَ  َلُه احلُْكمُ  َأالَ  مثَُّ ُردُّوا ِإَىل ا

حلكم يف الدنيا  فشهدت اآليتني تقرير جهة احلاكمية يف أمر العبادة كله، وهي إفراد هللا 

م ،وهو الذي حيكم  واآلخرة، فهو احلاكم بني عباده، وهو األمر املتصرف يف شئون خلقه يف حيا

  بينهم يوم القيامة بعدله وهو خري الفاصلني وهو أسرع احلاسبني. . 

 لتشريع يف كل صغرية وكبرية يف شئون خلقه، كما أكدت سورة األنع ام أن إفراد هللا عز وجل 

هو من مقتضيات توحيد األلوهية، وأن حتليل البشر وحترميهم ألي صغرية أو كبرية هو من 

هلزل .. وال ينبغي أن يستهني به  مظاهر شرك األلوهية.. وهو أمر جد خطري ليس 

  املسلم .

ئحومن أمثلة ذلك : التشريع اال ، حترمي ما ذبح تعظيمًا لغري هللا تعاىل، والذي  هلي يف الذ

ت يف قوله تعاىل ﴿  تِِه ُمْؤِمِنَني ﴿ تناولته اآل َ ِ َِّ َعَلْيِه ِإن ُكنُتم    َوَما )١١٨َفُكُلوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم ا

َِّ َعَلْيهِ  َوِإنَّ َكِثريًا  َفصََّل َلُكم مَّا َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما اْضُطِرْرُمتْ ِإلَْيهِ َوَقْد  َلُكْم َأالَّ َُْكُلوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم ا

ْلُمْعَتِدينَ  ِ َِْهَواِئِهم بَِغْريِ ِعْلٍم ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم    ]. ١١٩– ١١٨﴾ [ األنعام :  لَُّيِضلُّوَن 

يما ذكر اسم هللا عليه، وما مل يقول الشيخ سيد قطب رمحه هللا: " قضية احلل واحلرمة ف

ئح ت.. جعلت كل املقدمات السابقة يف  يذكر اسم هللا عليه من الذ هذه القضية تعاجلها هذه اآل

حية تقريرها   -من معرفة هللا عز وجل  -السورة  خذ أمهيتها من  كلها قاعدة هلا، هذه القضية 

 وحده، وجتريد البشر من ادعاء هذا احلق أو  األول: مبدأ حق احلاكمية املطلقة اإلسالمياملبدأ 

مزاولته يف أية صورة من الصور.. وحني تكون القضية هي قضية مبدأ "توحيد األلوهية" فإن الصغرية 

تكون كالكبرية يف حتقيق هذا املبدأ أو نقضه.. وال يهم أن يكون األمر أمر ذبيحة يؤكل منها أو ال 



 
  - ٩٠٣  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

حية املبدأ، وهذه كتلك يؤكل، أو أن يكون أمر دولة تقا م أو نظام جمتمع يوضع ،فهذه كتلك من 

لوهية هللا وحده، أو تعىن رفض هذه األلوهية"    . )١(تعىن االعرتاف 

ت سورة األنعام يف بيان ملقتضى التشريع لال إله   - هللا، فرتبط قضية التحليل  إالمث تستأنف آ

بقضية اإلسالم والشرك، بوضوح وحسم، قال  ربطًا مباشراً  –أصل قضية التشريع  –والتحرمي 

َِّ َعَلْيهِ  َوالَ تعاىل ﴿  َوِإنَّ الشََّياِطَني لَُيوُحوَن ِإَىل َأْوِلَياِئِهْم  َوِإنَُّه َلِفْسقٌ  َُْكُلوا ِممَّا ملَْ يُْذَكِر اْسُم ا

 ]. ١٢١ام : ﴾ [ األنع َوِإْن َأَطْعُتُمَوُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ  ِلُيَجاِدُلوُكمْ 

يقول ابن كثري يف سبب نزول هذه اآلية الكرمية : " وروى الطرباين عن ابن عباس قال : ملا  -

َِّ َعَلْيهِ  َوالَ نزلت اآلية ﴿  ﴾ أرسلت فارس إىل قريش: أن خاصموا  َُْكُلوا ِممَّا ملَْ ُيْذَكِر اْسُم ا

وما ذبح هللا عز وجل بشمشري من له : فما تذبح أنت بيدك بسكني فهو حالل،  ولوادمحمًا وق

َياِطَني َلُيوُحوَن ِإَىل َأْولَِياِئِهْم فهو حرام ؟! فنزلت هذه اآلية ﴿  –يعىن امليتة  –ذهب  َوِإنَّ الشَّ

َوِإْن تعاىل ﴿ ، وقوله )٢(﴾ قالوا : وإن الشياطني من فارس، وأولياؤهم قريش ِلُيَجاِدُلوُكمْ 

﴾ أي : حيث عدلتم عن أمر هللا لكم وشرعه إىل قوله غريه، فقدَّمتم  رُِكونَ َأطَْعُتُمَوُهْم ِإنَُّكْم َلُمشْ 

 . )٣(عليه غريه، فهذا هو الشرك "

  هللا " كعقيدة .. وعبادة .. وشريعة ..  إالوهكذا مجعت لنا سورة األنعام مقتضيات " ال إله

اخلالق الرازق، احلكيم ومنهاج حياة، وبينت لنا السورة الصلة الوثيقة بني معرفة هللا عز وجل 

لعبادة، وأن مفهوم العبادة احلقيقي يشمل كل مناحي احلياة،  العليم وبني إفراده سبحانه وتعاىل 

لعبادة والتشريع هو حقيقة  لتشريع .. وأن إفراد هللا عز وجل  وبني إفراده سبحانه وتعاىل 

ملقتضيات املباشرة لال إله إال هللا  توحيد األلوهية، وأن التحاكم إىل شرع هللا عز وجل هو أحد ا

                                                             
  . ٢/١١٩٣يف ظالل القرآن ، سيد قطب ،  )١(
  ) . ١٣٨٠٥ربي (اسناده عند لطرباىن إسناد صحيح وكذلك رواه الط )٢(
  .١/٧١٨خمتصر تفسري ابن كثري ،  )٣(



  - ٩٠٤  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

كاملقتضى االمياىن واملقتضى التعبدي.. كلها جذور أساسية لإلميان، لو نقضت كلها أو نقض 

 واحد منها ذهب أصل االميان. 

هللا" هو الشرك جبذوره الثالثة الكربى :شرك  إال، إن نقض أي واحدة من مقتضيات " ال إله 

ك التشريع، وكلها من الشرك األكرب الذي ال يغفره هللا إال االعتقاد، وشرك العبادة وشر 

ََّ لرجوع عنه والتوبة منه : ﴿  َوَمن  َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاءُ  يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبهِ   الَ   ِإنَّ ا

َِّ فـََقْد َضلَّ َضالًال بَِعيداً  ِ    ]. ١١٦:  نساء[ ال ﴾ ُيْشِرْك 

تمع إىل  إالاملدلول احلقيقي لـ " ال إله هذا هو  - ا األصلية، واليت ينبغي دعوة ا هللا" ومقتضيا

فهمها والعودة إليها، ولن يتم ذلك إال بتأسيس الفئة املؤمنة على هذه القاعدة، ولن يقوم بناء 

يتم ذلك خلر . ولو مل )١(هذه الفئة املؤمنة إال على أساس " ال إله إال هللا " مبدلوهلا احلقيقي 

ا يف  بنيان أي فئة مؤمنة على شفا جرف هار، أما إذا غرست حقيقة " ال إله إال هللا" ومقتضيا

م .. عندئذ يتغري وجه األرض..   قلوب وضمائر الفئة املؤمنة، مث يف سلوكهم وحيا

ة تنطق هللا "، لتحصرها يف كلم إالولكن اجلاهلية قدميًا وحديثًا وحدت معركتها مع " ال إله  -

ا االميانية والتعبدية والتشريعية  للسان فحسب، ويتم جتريدها من مفهومها احلقيقي ومقتضيا

هللا " يف  إال.. فهل جنحت اجلاهلية احلديثة يف هذه املعركة؟ هل استطاعت أن تقصر" ال اله 

للسان فقط ؟ هل متكنت اجلاهلية احلديثة فيما حاول ت فيه حياة الناس إىل كلمات تنطق 

 اجلاهلية األوىل؟ . 

                                                             
  . ١١٨،  ٧٧ال إله إال هللا ، عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ، دمحم قطب ، ص  )١(



 
  - ٩٠٥  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

  خامساً : معركة الجاهلية مع ال إله إال هللا 

وقفت اجلاهلية العربية موقفاً عنيدًا من كلمة ( ال إله إال هللا)، كما وقفت كل جاهلية من قبلهم  -

َُّ َيْسَتْكِربُوَن (  الَ   ِإنـَُّهْم َكاُنوا ِإَذا ِقيَل َهلُمْ  ﴿ وُلوَن َأئِنَّا لََتارُِكوا آِهلَِتَنا ِلَشاِعٍر َويـَقُ  )٣٥ِإلََه ِإالَّ ا

 ]. ٣٦ -٣٥﴾ [ الصافات :  جمَُّْنونٍ 

فهل فعلوا ذلك من أجل كلمة ؟ أم من أجل مدلوهلا ومقتضاها؟ وماذا كان مدلوهلا يف حسهم   -

م اليت كانوا عليها وبني الصورة  –لضبط ؟ وما الفارق ـ حسب مدلول الكلمة  بني صورة حيا

م حني يدخلون يف " ال إله إال هللا" ؟ أيت يتوقعون ال  ن تكون عليها حيا

أن أ طالب ملا اشتكى وبلغ قريش ثقله.. مشوا إىل أيب  روى مسلم والبيهقي عن أيب هريرة  -

طالب فكلموه فقالوا :  أ طالب، إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى، وقد 

ك ،فادعه فخذ له منا وخذ لنا منه، ليكف عنا ونكف عنه، علمت الذي بيننا وبني ابن أخي

 وليدعنا وديننا وندعه ودينه. 

بن أخي، هؤالء  فبعث إليه أبو طالب، فجاء النيب فدخل البيت . فقال أبو طالب : 

كلمة واحدة : " أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك، فقال رسول هللا 

ا العجم ايعطونيها ميلكون  " . فقال القوم : كلمة واحدة ! قال : "نعم " .  العرب، وتدين هلم 

ال إله إال هللا وختلعون ما تعبدون من فقال أبو جهل : نعم وأبيك عشر كلمات . قال : "تقولون " 

  .  دونه"

يديهم مث قالوا :  دمحم، تريد أن جتعل اآلهلة إهلًا واحدًا ؟ إن أمرك لعجب . مث  فصفقوا 

مضوا على دينكم حىت يكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا واقال بعضهم لبعض : ما هذا الرجل مبعط

  . )١(كم هللا بينكم وبينه، مث تفرقوا) حي

                                                             
  ). ٢/٣٤٥دالئل النبوة للبيهقي (  )١(
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إذن قريش مل تقف موقف العناد الشديد هذا، من أجل قول اللسان فقط، مل ختض الصراع كله  -

م الذي خاضته حىت قتل من صناديدها من قتل إال أل ا تعلم أن هذه الكلمة ستغري حيا

م، كانوا يرفضون أن جيعلوا اآلهلة إهلاً  ً يف كل جزئية من جزئيات حيا لكامل، تغيريا جذر

ؤهم ويتبعون ما أنزل هللا، كانوا يرفضون أن يكون  واحدًا، كانوا يرفضون أن يرتكوا ما عليه أ

كانوا يرفضون أن يلتزموا مبا يلزمهم به الدين   حالهلم وحرامهم وفق ما أحل هللا وما حرم هللا،

 ]. ١٥٣﴾ [ األنعام:  َوصَّاُكم ِبِه لََعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ  َذِلُكمْ املنزل من عند هللا ﴿ 

لقد كانت قضية اجلاهلية العربية، بل قضية البشرية يف التاريخ كله، وستظل هي القضية حىت  -

 يرث هللا األرض وما عليها: 

  ! آ الذي ال إله إال هو أم آهلة أخرى معه أو من دونه ؟ . من املعبود ؟

ا مجيع تو  فرع عن هذه القضية قضيتان رئيستان، ركز عليهما القرآن، جيمعان يف طيا

  القضا ومها: ـ 

 قضية توجيه العبادة  الواحد .  )١

  ] ٥﴾ [ ص :  َجابٌ َواِحدًا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء عُ  َأَجَعَل اآلِهلََة ِإَهلاً قال تعاىل ﴿ 

 قضية اتباع ما أنزل هللا يف التحليل والتحرمي .  )٢

َُّ َقاُلوا َبْل نـَتَِّبُع َما﴿ قال تعاىل  َ َأَو َلْو َكاَن  َوِإَذا ِقيَل َهلُُم اتَِّبُعوا َما َأنَزَل ا َء َ َ َعَلْيِه آ َوَجْد

  ]. ٢١لقمان :  ﴾ [ الشَّْيطَاُن َيْدُعَوُهْم ِإَىل َعَذاِب السَِّعريِ 

  ويلخص القرآن موقف الشرك يف هاتني النقطتني الرئيستني تلخيصًا دقيقًا يف سورة األنعام

 وسورة النحل يف قوله تعاىل: 

َ ِمن ُدونِِه ِمن َشْيءٍ  - َُّ َما َعَبْد  ]٣٥﴾ [النحل :  ﴿ َوَقاَل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء ا

َُّ َما َأْشرَْكَناَسيَـُقوُل الَِّذيَن َأشْ ﴿  - َ  َوالَ  رَُكوا َلْو َشاَء ا ُؤ َ ﴾  َحرَّْمَنا ِمن َشْيءٍ  َوالَ  آ

 ].١٤٨[األنعام:
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ً، وجيعل  ا اإلسالم ليجتنبها اجتثا ن اآليتان جذور الشرك الثالثة اليت جاء  وحتدد ها

ا على وجه التحديد:  ، إ   الدين كله 

 نه وتعاىل .. شرك العقيدة. عدم االميان بوحدانية هللا سبحا 

  .توجيه العبادة لغري هللا.. شرك العبادة 

  .التحرمي والتحليل من دون هللا .. شرك احلاكمية والتشريع  

  :ومن مث جند أن الشرك يتمثل يف صورتني ومها  

 صورة اعتقادية : بوجود آهلة أخرى غري هللا .. " موقف اجلماهري" .  -

ة لغري هللا, والتحرمي والتحليل من دون هللا .." موقف املأل : صورة عملية : بتوجيه العباد -

 السادة أشراف القوم". 

 منها موقف  وقفوارفض املشركون العرب أن ينطقوا بال إله إال هللا، و  هوهذا الذي من أجل

 الرفض والصد واملواجهة. 

  ية قبلها، وكل معركة كل جاهل يكن هذه املعركة معركة اجلاهلية العربية فحسب، بل هتومل

 جاهلية بعدها إىل يوم القيامة.. 

 ] . ١٤٨﴾ [ األنعام :  َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهمْ   قال تعاىل ﴿ -

ْبِلِهمْ قال تعاىل ﴿   -  ].   ٣٣:  نحل﴾[ ال َكَذِلَك فـََعَل الَِّذيَن ِمن قـَ

 وحيد " ال إله إال هللا" .. لقد كانت دعوة الرسل مجيعًا إيل أقوامهم دعوة واحدة، هي دعوة الت

 اعبدوا هللا ما لكم من إله غريه.. 

  . يف أكثر من سورة من سور القرآن، وخباصة سورة األعراف 

ُرُه ِإّينِ َأَخاُف ﴿   - ْن ِإَلٍه َغيـْ ََّ َما َلُكم مِّ َ قـَْوِم اْعُبُدوا ا َعَلْيُكْم َلَقْد َأْرَسْلَنا نُوحًا ِإَىل قـَْوِمِه فـََقاَل 

 ]. ٥٩[ األعراف : ﴾ َذاَب يـَْوٍم َعِظيمٍ عَ 
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تـَُّقونَ ﴿  - ُرُه َأَفَال تـَ ْن ِإَلٍه َغيـْ ََّ َما َلُكم مِّ ْوِم اْعُبُدوا ا َ قـَ ﴾ [األعراف  َوِإَىل َعاٍد َأَخاُهْم ُهودًا قَاَل 

 :٦٥ .[ 

ََّ َما لَ ﴿  - َ قـَْوِم اْعُبُدوا ا ُرُه َقْد َجاَءْتُكم بـَيَِّنٌة مِّن َوِإَىل َمثُوَد َأَخاُهْم َصاِحلًا قَاَل  ْن ِإَلٍه َغيـْ ُكم مِّ

 َِّ َُْكْل ِيف َأْرِض ا َِّ َلُكْم آيًَة َفَذُروَها  قَُة ا َ َيْأُخذَُكْم َعَذاٌب أَِليمٌ  َوالَ  رَّبُِّكْم َهِذِه   َمتَسُّوَها ِبُسوٍء فـَ

 ]. ٧٣﴾ [ األعراف : 

ُرُه َقْد َجاَءْتُكم بـَيَِّنٌة مِّن َوِإَىل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعيْ ﴿   - ْن ِإَلٍه َغيـْ ََّ َما َلُكم مِّ ْوِم اْعُبُدوا ا َ قـَ بًا َقاَل 

ْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهمْ  َوالَ  َواْلِميَزانَ  رَّبُِّكْم َفَأْوُفوا الَكْيلَ  تـُْفِسُدوا ِيف اَألْرِض بـَْعَد ِإْصالِحَها  َوالَ  تـَ

ٌر لَّكُ   ]. ٨٥﴾ [ األعراف :  ْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ َذِلُكْم َخيـْ

  سلطة التشريع الستعباد الجماهير 

 فما الفارق بني موقف املأل واجلماهري من دعوة " ال إله إال هللا" ؟  -

ا يف تقليد أعمى، وتسري خلف أشرافهم دون إعمال  جند أن اجلماهري املستضعفة تتبع ساد

َّ لعقوهلم، ﴿  َ َعَلى ُأمَّةٍ  َبْل َقاُلوا ِإ َء َ َ آ رِِهم مُّْهَتُدو  َوَجْد َ َّ َعَلى آ ]، و ٢٢ن ﴾ [ الزخرف : َوِإ

 ﴿ َّ َرُفوَها ِإ َ َعَلى ُأمَّةٍ  وََكَذِلَك َما َأْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِيف قـَْريٍَة مِّن نَِّذيٍر ِإالَّ َقاَل ُمتـْ َء َ َ آ َّ  َوَجْد َوِإ

رِِهم مُّ    ] . ٢٣﴾ [ الزخرف :  ْقَتُدونَ َعَلى آَ

أخرى، ألن اآلهلة األخرى يف تصورها جمسدة يف صورة حمسوسة  هلةاجلماهري تشرك مع هللا آ

وهذه اآلهلة احملسوسة  ا تكون أكثر التصاقًا بعامل احلسُتلمس وُترى، وهذه اجلماهري يف جاهليته

ا اجلاهلية، فتقدم هلا القرابني  م قريبني القريبة تليب احنرافا والشعائر التعبدية فيستشعر اجلماهري أ

ً حمسوسًا .. فعندما دعتهم الرسل إىل عبادة هللا الواحد الذي يدرك األبصار  ً ماد من آهلتهم قر

لغيب واالميان مبا ال تدركه احلواس،  وال تدركه األبصار ..فعجزت هذه اجلماهري عن اإلميان 

صحاب السلطان أوهم رؤساء القوم وأشرافهم وعليتهم من  فوقعت اجلماهري يف خديعة املأل

ن واألصنام! واملأل أكثر تنورًا وأكثر استعالًء على اجلماهري سم األو ، فإن والنفوذ، فاستعبدوهم 
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الذي حيركهم حملاربة الرسول الذي أرسل إليهم، ليس قضية اآلهلة املزعومة بقدر ما هو قضية " 

والء املأل هلذه اآلهلة املزعومة صورة أكثر مما هو حقيقي ! وإن دفاعهم  السلطة " و " احلكم"، إن

ا هي األداة اليت  عنها مهما بدا لوهيتها بقدر ما ينبعث من كو حارًا ال ينبعث من االعتقاد 

مسها اجلماهري، وكما فعل كهنة االصنام يف تلقي احلرث واألنعام اليت خيصها اجلماهري  يستعبدون 

ن بناًء على تشريع الكهنة هلم ـ كما رأينا يف عرض سورة األنعام ـ واهلدف إضالل هذه  لألو

ْلِبُسوا َعَلْيِهْم ِدينـَُهمْ ﴿ اجلماهري    ﴾  َولِيـَ

ً مقدساً مستمدًا من قداستها يف نفوس اجلماهري..  -  إن املأل أعطوا ألنفسهم سلطا

لنسبة  مية " .. من حيكم هذه اجلماهري؟ .. ليهم فهى قضية " احلاكإأما القضية احلقيقية 

  هم ؟ أم هللا سبحانه وتعاىل عن طريق حتكيم شريعته واحلكم مبا أنزل؟

هذه هي القضية احلقيقية اليت تستفز املأل يف كل جاهلية ليحاربوا دعوة " ال إله إال هللا"، 

ا اجلماهري ويسهي وإن السلطة اليت يف أيديهم  ا .. لذلك سلطة التشريع اليت حيكمون  م  تذلو

م...   حاربوا " ال إله إال هللا " وتصدوا هلا بكل قو

لذلك جتد يف سورة (األعراف) وهي تعرض صور اجلاهلية يف األمم السابقة، أن" املأل" 

ا أنبياؤهم مجيعاً    دوماً هم الذين يتصدون لدعوة " ال إله إال هللا " اليت جاء 

َّ لَنَـَراَك ِيف َسَفاَهةٍ قَاَل املَُأل الَِّذيَن كَ ﴿  - َّ َلَنظُنَُّك ِمَن الَكاِذِبنيَ  َفُروا ِمن قـَْوِمِه ِإ ﴾ [ األعراف:  َوِإ

٦٦ . [  

َ ُشَعْيبُ ﴿  - َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمن قـَْريَِتَنا َأْو  قَاَل املَُأل الَِّذيَن اْسَتْكبـَُروا ِمن قـَْوِمِه َلُنْخرَِجنََّك 

  ]. ٨٨﴾ [ األعراف :  ِيف ِملَِّتَنا قَاَل َأَو َلْو ُكنَّا َكارِِهنيَ َلتـَُعوُدنَّ 

َاِسُرونَ ﴿  -   ].٩٠﴾ [ األعراف: َوَقاَل املَألُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمن قـَْوِمِه َلِئِن اتـَّبَـْعُتْم ُشَعْيباً ِإنَُّكْم ِإذًا خلَّ
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 نعام )، واجلاهلية يف التاريخ هذه هي حقيقة معركة اجلاهلية العربية واليت عرضتها سورة (األ

البشري يف األمم السابقة واليت عرضتها سورة (األعراف)، هي أن السادة واحلكام يستعبدون 

لسلطة..   اجلماهري بسلطة التشريع ليستبدوا 

ة اليت هي كل حكم بغري ما أنزل هللا، يولكن هذه املعركة ختص اجلاهلية يف كل عصر، اجلاهل -

م معركتها مع " ال إ له إال هللا" هي :" احلاكمية" و" التشريع" إلخضاع الناس لسلطان شهوا

 هم. ئوأهوا

لدكتاتورية الصرحية أو من وراء ستاركما هو احلال يف الدميقراطية " منهج  سواء حكموا الناس 

م بدساتري عرفية أو مكتوبة جتعل هلم هذا السلطان  اجلاهلية احلديثة" .. ويظلون يؤصلون لسلطا

حة واملنع..    على اجلماهري مبمارسة ومزاولة حقهم يف التحليل والتحرمي.. واال

هللا " يف حقيقتها تنزع السلطة من  إاللذلك حتارب اجلاهلية دومًا " ال إله إال هللا " ألن " ال إله  -

أيدي املأل بل من أيدي البشر مجيعاً، وردها إىل هللا صاحب السلطان، صاحب احلق يف 

حة واملنع. ومن هنا أرادت اجلاهلية تفريغ هذه الكلمة من مدلوهلا التحلي ل والتحرمي .. واال

 احلقيقي، ومتييعها حىت يف نفوس العاملني لإلسالم !! . 

"   سادساً : أسباب انحسار مدلول " ال إله إال هللا 

: " حدث تركيز دمحم قطب رمحه هللا عن أسباب احنسار مدلول " ال إله إال هللا"  األستاذيقول  -

شديد يف العصر احلديث على أن الشعائر التعبدية هي لبُّ الدين، وهي مظهره العملي كذلك، 

وحتالف الفكر اإلرجائي واالستبداد السياسي معًا على تقليص مساحة الدين احلقيقية وتعرية  

لتايل حتجيم فاعليته يف واقع احلياة  العملية، وترك كثري من جماالت احلياة عن ظله الظليل، و

عوامل الفساد مترح يف األرض كل ذلك بفعل اعداء الدين وختطيطهم ـ مث جاءت الصوفية 

لتكمل الدائرة .. دائرة االحنسار، لقد كانت الصوفية كالفكر االرجائي شيئًا دخيًال على 
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ة واجلهاد إلقامة املنهج ا ا ىن يف االسالم .. دين العمل واحلركة يف واقع األرض، ودين ا لر

 عامل الواقع. 

 سيد الزهاد، حقيقة أن اإلسالم يدعو إىل الزهد يف متاع احلياة الدنيا، ولقد كان رسول هللا  -

 ل الناس ليعيش يف صومعته بعيدا عن معرتك احلياة؟ فهل اعتز 

فهل كف عن اجلهاد حلظة لتكون كلمة هللا هي العليا؟ إن فكرة الفناء اليت جاهدت من 

فية فكرة هندية ليست من اإلسالم، وفكرة اعتزال الواقع مبا فيه من دنس، وتطهري أجلها الصو 

الروح من دنس اجلسد بقتل الشهوات من أجل اخلالص يف اآلخرة فكرة مارستها الرهبانية 

  النصرانية وليست من اإلسالم. . 

ري لألمة خطر أسباب احنسار مدلول " ال إله إال هللا" فهي " غزو العلمانية الفكأأما 

ريخ األمة املسلمة يف عصرها احلديث..   املسلمة، وهو أسوأ ما حدث يف 

ا كما مل يتوغل شيء من  جاء هذا الغزو واألمة يف خواء ال مثيل له من قبل، فتوغل يف حيا

  قبل .. جاء وقد ُأقتطع من " ال إله إال هللا" الكثري من معناها احلقيقي.. 

 اإلرجاء" " بسبب  .. ال عقيدة صحيحة 

  "وال عبادة صحيحة .. "بسبب الصوفية 

مث جاءت " العلمانية " وجعلت مفهوم العبادة هو الشعائر التعبدية فحسب، مث قام أعداء  -

تباعه،الدين بتصدير منهج الدميقراطية إىل أ فحدث بدعوى متنا واليت قامت بدورها 

 الدميقراطية ما يلي : ـ 

حية والسفور والعر  -  ي بدعوى حترير املرأة. انتشار اال

 إلغاء احملاكم الشرعية.  -

 إقرار الر والز وشرب اخلمور.  -

 إقرار دساتري علمانية ختالف الشريعة االسالمية.  -



  - ٩١٢  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

وانسلخت األمة من دينها، واجنرفت يف تيار التغريب، وحني مت هذا كله، خالل قرن من  -

 . )١(هللا" ؟ الزمان، فماذا كان قد بقى يف متسك األمة بال إله إال 

ا نقضت عروة متسك م: " لتنقضن عرى هذا الدين عروة عروة، كل وصدق رسول هللا 

ليت بعدها، فأوهلن نقضًا احلكم، و    .)٢(خرهن نقضًا الصالة"أالناس 

وانصرفت األمة تتحدث عن نواقض " الوضوء" أضعاف أضعاف حديثها عن نواقض "ال 

  إله إال هللا" .. 

لكربى يف العصر احلديث هي اتباع األمة منهج الدميقراطية، وقيامها وحيث أن الطامة ا -

بع من غزو العلمانية الفكري لألمة، يةلتشريع من دون هللا يف جمالس تشريع ، وذلك كله 

الس التشريعية  ،والقوانني الوضعية ىف عرض سورة املائدة  وحيث أننا قد تعرضنا لنبذة عن ا

ا، وأهم بألنعام عرض سورة انقوم هنا ىف  نبذة عن : العلمانية، نتعرف فيها على حقيقتها ونشأ

 أسسها وصورها .. 

  العلمانية .. تصور الجاهلية لعالقة الدين بالحياة

 ونطرح هذه الفقرة يف النقاط التالية:  -

  حقيقة العلمانية وأساسها .  –أوًال 

  كيف نشأت العلمانية يف أور ؟   –نيًا 

  الدين وسلطة التشريع  .  رجال –لثًا 

  تصور العلمانية لشؤون احلياة املختلفة.  –رابعاً 

  سورة ( األنعام) تواجه العلمانية وتبطلها .  –خامسًا 

  أيها املتحمسون هلذا الدين .  –سادساً 

                                                             
  ). ١٣٨: ١٣٠ال إله هللا عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ، دمحم قطب ، ص ( )١(
  . رواه اإلمام أمحد يف مسنده )٢(



 
  - ٩١٣  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ذن هللا..  إىلو    التفصيل 

  أوالً : حقيقة العلمانية وأساسها

يف اللغات  "Secularite"و  "Secularism"" العلمانية هي الرتمجة العربية لكلمة  -

ا األصلية  لعلم، بينما العلمانية يف لغا ن هلا صلة  ا توحي  األوربية وهي ترمجة مضللة، أل

ا هو : " إقامة احلياة بعيدا عن الدين"، أو " الفصل الكامل بني  الدين واحلياة ".  املقصود 

دف إىل صرف تقول دائرة املعارف الربيطانية يف تعر  - يف هذه الكلمة : " هي حركة اجتماعية 

لعلم إمنا  حلياة الدنيا وحدها " .. فال عالقة للكلمة  آلخرة إىل االهتمام  الناس عن االهتمام 

لدين ولكن على أساس سليب وهو : نفي الدين وعزله عن إدارة شئون احلياة.   عالقتها قائمة 

ا يف الع - ربية أن نسميها " الالدينية "، بينما يدَّعي " العلمانيون " يف إذن فأوىل الرتمجات 

ن العلمانية ال تعادي الدين، إمنا تبعده فقط عن جماالت احلياة الواقعية، والسياسية  الغرب 

 واالقتصادية واالجتماعية والفكرية.. وهذا هو " لب العلمانية وأساسها" . 

مل - عىن الفردي االعتقادي، على أن يظل هذا التدين مزاجاً ولكنها ترتك للناس حرية " التدين" 

مور احلياة العملية.   شخصياً ال دخل له 

؟    نيًا : كيف نشأت العلمانية يف أور

نشأت العلمانية يف أور مع اعتناق أور للمسيحية، حيث تلقت أور ـ الروم ـ املسيحية  -

ا التو  راة وصدَّقها اإلجنيل الذي نزل على نيب هللا عقيدة منفصلة عن الشريعة اليت جاءت 

عيسى عليه السالم، فلم حتكم الشريعة شيئا من حياة الناس يف أور إال يف األحوال الشخصية 

 فحسب، وهذا الوضع هو علمانية من وجهة النظر االسالمية . 

لف الصورة احل - ا مل  لعلمانية فليس هذا الوضع، أل قيقية للدين أبدًا أما الذي تقصده أورو 

م، إمنا تقصده أور هو إبعاد ما فهمته هي من معىن الدين عن واقع احلياة  يف يوم من األ



  - ٩١٤  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

سم الدين يف السياسة واالقتصاد واالجتماع والفكر وكل  متمثًال يف إبعاد تدخل رجال الدين 

 مفاهيم الدين .يسة، وبعيدا عن نجماالت احلياة، مث إقامة هذا كله بعيدًا عن نفوذ الك

  اعتنقت أوربا دين الكنيسة وليس دين هللا .

يف دين هللا املنزل، وقاموا بتحريفه وتشويهه . وتقدميه للناس يف صورة  ثلقد بدأت الكنيسة تعب -

منفرة، دون أن يكون عند الناس مرجع يرجعون إليه لتصحيح هذا العبث، وإرجاعه إىل أصوله 

 الصحيحة املنزلة.. 

لسماع، مث  هنزل من عند هللا مل يدون على عهد املسيح، إمنا تلقاه عنه حواريو اإلجنيل امل

ثري االضطهاد الذي وقع عليهم سواء من اليهود أو من الرومان.   تشتتوا حتت 

فلما بدأ تدوينه بعد فرتة طويلة من نزوله، كان قد اختلط يف ذاكرة اصحابه كما اختلطت  

لشرح، ووقع اال ختالف والتحريف والتصحيف، الذي يشري اليه كتاب التاريخ النصوص فيه 

  األوريب ومؤرخو الكنيسة على السواء.. 

جيل اليت نشأت من التحريف، واليت ال أصل هلا يف دين  - استبد رجال الدين بشرح ما مسى األ

 ً ً شامًال يشمل كل جماالت احلياة : طغيا روحياً  هللا املنزل، مث ازداد استبدادهم فصار طغيا

ً وعلمياً وسياسيًا ومالياً واجتماعيًا .. ويف كل اجتاه.   وفكر

يف مثل هذا اجلو حدث نفور من الدين، فكان املنطقي من اإلنسان السوى أن ينبذ ذلك  -

الدين الذي حتوطه كل تلك التحريفات يف نصوصه وشروحه، مث يبحث عن الدين الصحيح 

 فيعتنقه . 

لفعل، ولكنها مل تفعل األمر الثاين ففعلت أور األمر األو  ل، فنبذت دين الكنيسة 

  فرادًا متناثرين فيها !أوتبحث عن احلق حىت هذه اللحظة إال 



 
  - ٩١٥  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

لدين يف أور تفسر وال تربر .. تفسر شرود الناس يف  - ومن هنا نقول إن الظروف اليت أحاطت 

 . )١(أور عن الدين، ولكنها ال تربره 

  

  ين وسلطة التشريع لثًا : رجال الد

سواء يف صورة عقيدة صحيحة، أو صورة شريعة حاكمة،   أورمل يكن للدين احلقيقي وجود يف  -

سم الدين يف جمال العقيدة، ويف جماالت احلياة العملية   كان هناك نفوذ ضخم جدًا ميارس 

أنه هو كلها، من قبل رجال الدين ـ األحبار والرهبان ـ ويتمثل يف حس الناس هناك على 

 الدين. 

لث  - لكن الدين املنزل من عند هللا ليس فيه أن هللا هو املسيح ابن مرمي وليس فيه أن هللا 

من عند  –النفوذ على اجلماهري  شرع رجال الدين ـ املأل من أصحابثالثة، وليس فيه أن ي

 خلتان. نفسهم فيحلوا وحيرموا بغري ما أنزل هللا، كما أحلو اخلمر واخلنزير وأبطلوا اأ

ً يرهبون به الناس، ويفرضون عليهم ما  وليس فيه أن يطلب رجال الدين ألنفسهم سلطا

أحلوا هلم وما حرموا من دون هللا، كما يفرضون عليهم اخلضوع الكامل ألهوائهم، يف الوقت الذي 

طرة وامللو  م الرهيب يف فرض شريعة هللا على األ ك مل يرد رجال الدين أن يستخدموا سلطا

ا بدال من القانون الروماين.    ،ليحكموا 

  فاكتفى رجال الدين جبعل هذه الشريعة جمرد مواعظ خلقية وروحية .. 

طيله ال ميثل دين هللا املقبول عند هللا، قال تعاىل  َ ﴿ هذا الدين الكنسي حبقائقه وأ ُقْل 

﴾ أُنِزَل ِإلَْيُكم مِّن رَّبُِّكمْ   َوَما َواِإلِجنيلَ  ْورَاةَ َأْهَل الِكَتاِب َلْسُتْم َعَلى َشْيٍء َحىتَّ تُِقيُموا التـَّ 

  ]. ٦٨[املائدة:

                                                             
  .٢٨٥مذاهب فكرية معاصرة ، دمحم قطب ، ص  )١(



  - ٩١٦  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

ولكن أور حني أرادت أن خترج سلطان رجال الدين، نبذت دين الكنيسة الفاسد، لكنها 

  مل تبحث عن الدين الصحيح.. 

نفرت منه  فقامت النهضة يف أور منذ اللحظة األوىل على أسس معادية للدين الكنسي، الذي -

.. ألن صورته الكنسية.  إىل حتسني أحواهلم على األرض أو إزالة املظامل اليت تقع  مل تسعَ أور

عليهم، إمنا دعاهم دين الكنيسة إىل الزهد يف احلياة الدنيا واعتزاهلا، وقدم هلم معىن سليب 

 اإلنسانو أال يفكر أللوهية هللا حبصرها يف الطقوس التعبدية، كما أن السائد يف دين الكنيسة ه

خذ األفكار جاهزة من الكتب املقدسة..    لنفسه يف شيء، إمنا 

فكان رد فعل الفكر األوريب منذ النهضة هو : التمرد على الدين، وجعل العقل البشري 

لعقيدة أو األمور  هو الذي ينبغي أن يكون صاحب القرار وليس هللا.. حىت لو كان األمر متعلقًا 

  األخروية. 

العنان للعقل بدعوى أنه هو صاحب احلق الذي كان ممنوعًا منه، فقد صحا العقل  أطلقف -

ا أوهام   بزعمهم فهامجوا فكرة األلوهية ونفوا الرساالت والوحي واحلياة اآلخرة عن اعتبار أ

  كانت يف غيبة العقل. 

نه األغالل اليت تغل الفكر عن  - االنطالق، واجته وانطلق الفكر املتحرر يهاجم الدين ويصفه 

 غري الدين..  اإلنسانيةالفكر املنسلخ من الدين للبحث عن مصدر آخر للقيم 

بعاد الدين عن احلياة، فقامت علمانية إحىت جاءت الثورة الصناعية وحدث مزيد من 

قصاء رجال الدين عن التدخل يف شؤون احلكم، وقيل  احلكم بفصل الدين عن السياسة وذلك 

  شهور عنهم : " ما لقيصر لقيصر ... وما   ". عنها املبدأ امل

  رابعاً : تصور العلمانية لشؤون احلياة املختلفة

مت الفصل بني الدين واحلكم كما ذكر منذ أول اعتناق الدولة الرومانية للمسيحية، إذا  -

ألحوال الشخصية . تاعتنق خذ من الشريعة إال ما يتعلق   ها عقيدة فقط ومل 



 
  - ٩١٧  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

 ية رجال الدين عن التدخل يف شئون احلكم.  تنحمت -

مث قدم الساسة األوربيون مناهج تعمل على فصل الدين وتنحيته عن شئون احلكم منها : منهج  -

 ونظام الدميقراطية.

فأفرزت هذه املناهج الغربية وضع دساتري علمانية ُتسَّري شئون احلكم والدولة، وتلغي مرجعية  -

 وص هذه الدساتري..الدين وتنحيتها متاماً من نص

 مت تشكيل جمالس تشريعية، تسنَّ قوانني وضعية حتارب كل ما هو دين وختالفه  -

ت األنظمة االقتصادية العلمانية كالرأمسالية الوجه االقتصادي ملنهج الدميقراطية، والنظام ئُأنش -

ت كلها حمرم يف دين هللا مثل :ـ   الرأمسايل يقوم على غا

 الر .  -١

 ري. أكل مال األج -٢

 إفساد فطر الناس وأخالقهم ليقبلوا على منتجات ليس فيها فائدة حقيقية هلم.  -٣

 االحتكار .  -٤

ا الكاملة مع الرجل.  -  املطالبة بتحرير املرأة ومساوا

ردمت العلم فاتركوا أهامجت الكنيسة العلم والعلماء، وقالوا : " إذا أردمت هللا فاتركوا العلم، وإذا  -

 هللا" . 

يار أخالقي تدرجيي حىت فـُّرِغت األخالق من إشاعة السع - نون، وإحداث ا ار اجلنسي ا

ا الديين.   )١(مضمو

الدين  نزعهذه هي بعض تصورات العلمانية لشؤون احلياة املختلفة، واليت تدور مجيعها حول  -

عن التدخل يف هذه الشؤون، ويتم حصر الدين وقصره يف عقيدة يف صدور الناس، وعبادات 

ساجد والزوا .. أما السياسة واالقتصاد والنواحي االجتماعية والقانونية فليس للدين أي يف امل

 دخل فيها.. 
                                                             

  ) ملخص بتصرف يسري. ٣١٨:  ٢٨٠مذاهب فكرية معاصرة ، دمحم قطب ، ص ( )١(



  - ٩١٨  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن
 خامساً : سورة (األنعام ) تواجه العلمانية وتبطلها

لقد جاءت سورة األنعام لتقدم التصور الصحيح حلقيقة األلوهية، وحقيقة العبودية، ولتقيم  -

ذا التصور  ومنبثقًا عنه.. حيث بدأت سورة األنعام بتعريفنا  اخلالق الرازق واقعًا حمكومًا 

نه هو املستحق  أللوهية، و املالك بتقدمي دالئل التوحيد الساطعة، مث دعتنا إلفراده سبحانه 

َُّ رَبُُّكمْ لعبادة وحده ال شريك له، قال تعاىل ﴿  َشْيٍء  ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ   الَ   َذِلُكُم ا

 ].. ١٠٢﴾ [ األنعام :  وَِكيلٌ  َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ  َفاْعُبُدوهُ 

حلاكمية، قال تعاىل  - خللق، ينشأ انفراده  ِإِن ﴿ وبينت لنا سورة األنعام أن من تفرده سبحانه 

خل ٥٧﴾ [ األنعام :  احلُْكُم ِإالَّ َِِّ  لق واألمر، ]، كما بينت لنا السورة أن من تفرد سبحانه 

يقتضى أن تتوجه العبادة اخلالصة له وحده سبحانه .. العبادة مبفهومها الواسع والشامل لكل 

  الَ  ﴾١٦٢﴿َوَممَاِيت َِِّ َربِّ الَعاَلِمَني  َوَحمَْيايَ  َوُنُسِكي ﴿ ُقْل ِإنَّ َصالِيت أمور احلياة قال تعاىل 

َ َأوَّ  َوِبَذِلَك ُأِمْرتُ  َشرِيَك َلهُ   ..  ]١٦٣-١٦٢﴾ [ األنعام : ُل املُْسِلِمنيَ َوَأ

وهكذا وضحت لنا هذه السورة العظيمة التصور الصحيح ملدلول وحقيقة توحيد األلوهية (ال  -

لعبادة  إله إال هللا)، وهي تشمل االعتقاد بوحدانية هللا سبحانه وتعاىل، وإفراده سبحانه وتعاىل 

ته وحدها دون الشرائع اجلاهلية له دون سواه، اخلالصة له دون سواه، واالحتكام إىل شريع

واالحتكام إىل شريعته وحدها دون الشرائع اجلاهلية اليت يصنعها البشر من عند أنفسهم دون 

ي واحدة من التوحيد يف االعتقاد، التوحيد يف العبادة، التوحيد يف  سلطان من هللا، واالخالل 

َعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم ﴿ هللا، قال تعاىل يف الشرك الذي حرمه  اإلنسانالتشريع يوقع  ُقْل تـَ

 ] . ١٥١﴾ [ األنعام :  َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً 

كما أكدت سورة (األنعام) أن رغبة اجلاهلية يف كل عصورها، هي فصل شرع هللا عن تسيري  -

م، واليت يرغبون أن تسري وفق أهواءهم، قا  َوَجَعُلوا َِِّ ِممَّا َذرََأ ِمَن احلَْرثِ ل تعاىل﴿ أمور حيا

] هذه اآلية توضح لنا ١٣٦﴾[ األنعام :  َوَهَذا ِلُشرََكائَِنا َواألَنـَْعاِم َنِصيبًا فـََقاُلوا َهَذا َِِّ ِبَزْعِمِهمْ 

املال واالقتصاد، حيث يعلنون تقسيمهم  رعلمانية اجلاهلية بفصلها الدين عن تصريف أمو 
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م اجلاهلية ،فيجعلون نصيبا  بزعمهم، ونصيباً  لزرع واألنعام وفق لتصورا األنصبة اخلاصة 

لشركاء..  ن، والذين مستهم اآلية   لآلهلة الزائفة ومن ميثلهم كوسطاء من كهنة األو

وهكذا تتصرف اجلاهلية يف كل عصورها تنحية شرع هللا عن احلياة .. فاجلاهلية اليت سبقت  -

م املالية، بعيدا عن الدين.. وأبرز جاهل ية مشركي العرب، أرادوا أيضا تصريف أمور تعامال

َوِإَىل َمْدَيَن منوذج هلذه القضية اعرتاض قوم شعيب على رسوهلم عليه السالم، قال تعاىل﴿ 

ُرهُ  ْن ِإَلٍه َغيـْ ََّ َما َلُكم مِّ َ قـَْوِم اْعُبُدوا ا َواْلِميَزاَن ِإّينِ َأرَاُكم  َتنُقُصوا اِملْكَيالَ  الَ وَ  َأَخاُهْم ُشَعْيبًا قَاَل 

يٍط ﴿  ِخبَْريٍ  َ  )٨٤َوِإّينِ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم حمُِّ ْلِقْسطِ  قـَْوِم َأْوُفوا اِملْكَيالَ  َو ِ  َوالَ  َواْلِميَزاَن 

ْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهمْ  ْوا ِيف اَألْرِض ُمفْ  َوالَ  تـَ ]، فلم يعرتض ٨٥- ٨٤[ هود : ﴾  ِسِدينَ تـَْعثـَ

قوم شعيب على اجلانب العقدي من الدعوة وحده، حني دعاهم رسوهلم إىل نبذ اآلهلة الزائفة، 

م "  وعبادة هللا وحده، إمنا اعرتضوا مببدأ "العلمانية اجلاهلية" على تدخل الدين يف شئو

َْمُ احلياتية" ﴿  َ ُشَعْيُب َأَصالُتَك  ُؤَ َأْو َأن نـَّْفَعَل ِيف َأْمَوالَِنا َما َقاُلوا  َ ُرَك َما يـَْعُبُد آ ُرَك َأن نـَّتـْ

 ]..٨٧﴾ [ هود :  َنَشاُء ِإنََّك ألَْنَت احلَِليُم الرَِّشيدُ 

م الدنيوية، اليت خيل  - إذن تشرتك اجلاهلية يف كل عصورها يف استنكارها تدخل الدين يف شئو

ا خاصة  بتسيري البشر، حيلون فيها وحيرمون كما حيلو هلم، وليس للدين هلم ومههم اجلاهلي أ

 أن يتدخل فيها!. 

وهذه اجلاهلية يف عصرها احلديث تعلن نفس مبادئها العلمانية : فقالوا األحوال الشخصية   -

بزعمهم .. بينما االقتصاد واحلكم لشركائنا.. والعبادة  يف بيوت هللا.. والتشريع للنواب يف 

ا  لس النيابية.. ا

عالن السورة أن وهكذا   - كشفت لنا سورة األنعام، حقيقة اجلاهلية العلمانية، وأبطلت مزاعمها 

 َوُنُسِكي ُقْل ِإنَّ َصالِيت " ال إله إال هللا" عقيدة وعبادة وشريعة ومنهاج حياة ،قال تعاىل ﴿ 

َ َأوَُّل املُْسِلِمنيَ  َوِبَذِلَك أُِمْرتُ  َشرِيَك َلهُ   الَ   )١٦٢َوَممَاِيت َِِّ َربِّ الَعاَلِمَني ﴿  َوَحمَْيايَ  ﴾ [  َوَأ

 ]. ١٦٣- ١٦٢األنعام : 
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﴿ وهذا هو دين هللا .. وهذا هو صراطه املستقيم وهذه هي ملة إبراهيم احلنيفية.. قال تعاىل  -

تَِّبُعوا السُُّبَل فَـ  َوالَ  َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا َفاتَِّبُعوهُ  َوصَّاُكم ِبِه  تَـَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه َذِلُكمْ تـَ

 ] . ١٥٣﴾ [ األنعام :  َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 

هذا هو دين هللا كٌل ال يتجزأ، وال ميكن فصل العقيدة فيه عن العبادة عن الشريعة ﴿ إن الذين  -

ئهم مبا كانوا يفعلون ) [ فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم يف شيء إمنا أمرهم إىل هللا مث ينب

 ]. ١٥٩األنعام : 

ودينه وشريعته  يقول الشيخ سيد قطب حول هذه اآلية : " إنه مفرق الطريق بني الرسول  -

ا، إن رسول  ومنهجه كله وبني سائر امللل والنحل الذين متزقهم أوهام اجلاهلية وتقاليدها وعادا

و االسالم وشريعته هي اليت يف كتاب هللا، ليس من هؤالء كلهم يف شيء .. إن دينه ه هللا 

ومنهجه هو منهجه املستقل املتفرد املتميز.. وما ميكن أن خيتلط هذا الدين بغريه من املعتقدات 

ت"   )١(والتصورات، وال أن ختتلط شريعته ونظامه بغريه من املذاهب واألوضاع والنظر

اهلية، ال ميكن أن ختتلط شريعة هللا مع ال ميكن أن خيتلط منهج هللا مع مناهج العلمانية اجل -

 تشريعات العلمانية اجلاهلية.. هذه مفاصلة البد أن تعلن حبسم ووضوح إىل آخر الزمان.. 

** وهذا هو التناسب بني سورة األنعام وبني العلمانية اليت عرضنا نبذة خمتصرة عنها يف عرض هذه 

  السورة. 

  سادساً : أيها المتحمسون لهذا الدين. 

: " ال يعرف االسالم من مل يعرف اجلاهلية " .. فمعرفة املسلمني  يقول عمر بن اخلطاب  -

حنرافات اجلاهلية املعاصرة أثناء عرضنا لسور القرآن الكرمي، تزيد املسلمني معرفة بكمال ديننا 

ا معركتنا  ا تشكل لنا معركة الوعي والتبصرة اليت خنوض  احلالية مع املنزل من عند هللا، كما أ

 اجلاهلية املعاصرة.. 

                                                             
  . ١٢٣٩/ ٢يف ظالل القرآن،  )١(
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ه وفهمناه على أنه حديث عن جاهليات كانت ! إمنا  - وإننا لنبخس القرآن قدره،  إذ حنن قرأ

هو حديث عن شىت اجلاهليات يف كل أعصار احلياة، ومواجهة للواقع املنحرف دائماً 

ذن هللا..   للمسلمني، وردهم إىل صراط هللا املستقيم 

االسالم .. بل إن شريعته من عقيدته يف هذه شريعته كعقيدته يف تقرير صفة دين إن هذا ال -

الداللة .. بل إن شريعته هي عقيدته .. إذ هي الرتمجة الواقعية له .. هذا الدين ال يعرف 

ً طويلة،  الفصل بني العقيدة والعبادة والشريعة، إمنا هي الزحزحة اليت زاولتها أجهزة مدربة، قرو

مسألة احلاكمية إىل هذه الصورة الباهتة، حىت يف حس أشد املتحمسني هلذا حىت انتهت 

 الدين.. 

لشرك، ويتورعون عن احلكم على املتحاكم إىل الطاغوت  - إن الذي حيكمون على عابد الوثن 

ملرجئة  لشرك.. ويتحرجون من هذه وال يتحرجون من تلك .. فما أشبه من يفعل ذلك 

أو الشرك على مكنون الصدور، مهما كانت األفعال اليت وصفها صريح الذين يقصرون اإلميان 

ا القرآن كما أنزله ؤ القرآن .. إن هؤالء ال يقرأون القرآن، وال يعرفون طبيعة هذا الدين.. فليقر 

 هللا، وليأخذوا قول هللا جبد : " وإن أطعتموهم إنكم ملشركون" .. 

لدين هو وجود حاكمية هللا .. هذه مسألة عقيدة أيها املتحمسون هلذا الدين.. إن وجود هذا ا -

ستضعاف أو متكني.. أكد عليها القرآن املكي قبل املدين إن جعل الطواغيت  ليس عالقة 

حة واملنع يف األموال وشئون االجتماع هي قضية جعلها القرآن  إل ألنفسهم حق التشريع 

ان أو الكفر، وميزان اجلاهلية أو اإلسالم قضية األلوهية والعبودية.. وجعلها القرآن مناط اإلمي

نَـُهمْ   الَ   َورَبِّكَ  َفالَ ﴿  َوَمن ملَّْ َحيُْكم ]، ﴿ ٦٥﴾ [ النساء :  يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

َُّ َفُأْولَِئَك ُهُم الَكاِفُرونَ  ِ ﴿ ]، ٤٤املائدة:﴾ [ ِمبَا أَنَزَل ا لرَُّسولِ  َِّ َويـَُقوُلوَن آَمنَّا  َوَأَطْعَنا مثَُّ  َوِ

ْن بـَْعِد َذِلكَ  ُهم مِّ نـْ ْلُمْؤِمِنَني ﴿   َوَما يـَتـََوىلَّ َفرِيٌق مِّ ِ َِّ  )٤٧ُأْولَِئَك  َوَرُسوِلِه  َوِإَذا ُدُعوا ِإَىل ا

ُهم مُّْعِرُضونَ  نـْ نَـُهْم ِإَذا َفرِيٌق مِّ  ] . ٤٨ -٤٧﴾ [ النور:  ِلَيْحُكَم بـَيـْ
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ملتحمسون هلذا الدين .. إن املعركة احلقيقية اليت خاضها االسالم ليقرر " وجوده" مل تكن أيها ا -

لصبغة اإلسالمية" هو ما  تمع  هي املعركة مع اإلحلاد، حىت يكون جمرد " التدين " وصبغة ا

لي ة يسعى إليه، ومل تكن هي املعركة مع الفساد االجتماعي أو الفساد األخالقي، فهذه معارك 

ملعركة " وجود" هذا الدين!.. لقد كانت املعركة األوىل اليت خاضها اإلسالم ليقرر " وجوده" 

 هي معركة احلاكمية وتقرير ملن تكون ؟ 

أيها املتحمسون هلذا الدين ،ال تفرغوا جهدكم يف استنكار جزئيات هزيلة على هامش املعركة  -

ا..األ حلقاحلقيقية مع اجلاهلية العلمانية املغتصبة   لوهية وسلطا

أيها املتحمسون هلذا الدين.. إن الطامة الكربى والفتنة األكرب لألمة يف عصرها احلديث هو  -

خديعتها مبنهج اجلاهلية العلمانية: " منهج الدميقراطية"، فال ختوضوا معهم .. وال تقعدوا 

الم وإن طال، معهم.. فليس هذا هو الطريق وإن بدا لكم أنه أقصر أو أيسر.. إن طريق اإلس

وبدا أن مشواره طويل .. فهو الطريق الوحيد الذي ارتضاه هللا إلقرار دينه يف األرض.. ابدأوا 

ا ..  بغرس حقيقة " ال إله إال هللا " يف قلوبكم .. ويف حياتكم .. وربوا اجلماهري على مقتضيا

ضلوا بدما  اة الناس. كم يف سبيل إقرارها يف حيئوفاصلوا اجلاهلية عليها .. مث 

 المحور الرابع : الصدع بالتوحيد والمفاصلة مع الجاهلية

رفنا فيها عبعدما عرضت سورة األنعام لدالئل التوحيد الساطعة يف الكون ويف األنفس، اليت ت -

لعبادة، وبينت لنا حقيقة األلوهية ومدلول   رب العاملني، مث دعت السورة إلفراده سبحانه 

ا التعبدية والع" ال إله إال هللا والتشريعية، كما بينت لنا حقيقة اجلاهلية وطبيعة  قيدية" ومقتضيا

 معركتها على مر العصور مع " ال إله إال هللا" ..  

لتوحيد  - مث جاءت سورة األنعام بدعوة املوحدين واملستمسكني " بال إله إال هللا" إىل الصدع 

م، الذين يعبدون آهلتهم مستضعفني كانوا أو ممكنني، واملفاصلة مع أو  لئك الذين يشركون بر

 املزعومة، والذين يفرتون على هللا وحيلون وحيرمون بغري شرع هللا..
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أعلنت السورة ذلك يف موجات متتالية متدفقة من أوهلا إىل آخرها، كعادة السورة يف عرضها  -

ا وحماورها الرئيسية..   ملوضوعا

  ة األوىل يف هذا احملور، قال تعاىل ولنبدأ بعون هللا وتوفيقه مع املوج

   ﴿ ِ؟ ﴾َواَألْرِض ُقل َِِّّ  ُقل لَِّمن مَّا ِيف السََّمَوات 

   ﴿ ُذ َِّ َأختَِّ َر ا  ﴾ ؟ َواَألْرضِ  َوِليا فَاِطِر السََّمَواتِ  ُقْل َأَغيـْ

  ﴿ َاملُْشرِِكنيَ  َتُكوَننَّ ِمنَ  َوالَ  ُقْل ِإّينِ ُأِمْرُت َأْن َأُكوَن َأوََّل َمْن َأْسَلم ﴾ 

   ﴿ ًُر َشَهاَدة  ﴾  ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكبـَ

َُّ َشِهيٌد بـَْيِين ** ﴿  َنُكمْ  ُقِل ا َوَمن بـََلَغ أَئِنَُّكْم َلَتْشَهُدوَن َأنَّ  َوُأوِحَي ِإَيلَّ َهَذا الُقْرآُن ألُنِذرَُكم ِبهِ  َوبـَيـْ

َِّ آِهلًَة ُأْخَرى ُقل الَّ َأْشَهُد ُقْل  َا ُهَو ِإَلهٌ َمَع ا َّا ُتْشرُِكون َواِحدٌ  ِإمنَّ  .]١٩﴾[األنعام :َوِإنَِّين َبِريٌء ممِّ

إنه موقف املواجهة للبيان والتقرير، مث املفاصلة مع اجلاهلية يف هذه السورة املكية .. ومن مث 

ت بتوجيه الرسول  ذه املواجهة مع املشركني،  تبدأ اآل صاحب الدعوة وإمام املوحدين.. 

الذين يعرفون أن هللا هو اخلالق مث يعدلون به من ال خيلق، فيجعلون له شركاء مع هللا يف 

لسؤال عن من املالك املتصرف؟.  م.. مواجهتهم   تصريف حيا

ستنكار اختاذ اجلاهلية غري هللا ولياً.. فأي ويل ينصر ويعن غري هللا، هل ينصر أو يعن  - مث األمر 

لعبودية ممثلة يف اخلضوع حلاكميته وحده.. من غريه؟، من املعبود حبق ا لذي يدين له العباد 

 املستحق بذلك غري فاطر السموات واألرض، من له السلطان يف السموات واألرض. 

 ﴾ .. إذن اختاذ غري هللا َتُكوَننَّ ِمَن املُْشرِِكنيَ  َوالَ  ُقْل ِإّينِ ُأِمْرُت َأْن َأُكوَن َأوََّل َمْن َأْسَلمَ مث ﴿  -

، ال تقبل ليناً ةهو الشرك، ولن يكون الشرك اسالمًا .. قضية واحدة حمدد –ي معىن  - وليًا 

لتوحيد :   وال متيعاً من صاحب العقيدة، إال أن يصدع 



  - ٩٢٤  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

لتوجه والتلقي والطاعة واخلضوع والعبادة واالستعانة، واإل قرار له إما إفراد هللا سبحانه 

حلاكمية يف كل أمر من أ مور احلياة .. إما هذا كله فهو اإلسالم .. وإما إشراك أحد من وحده 

  عباده معه يف شيء من هذا كله فهو الشرك .. الذي ال جيتمع يف قلب واحد مع االسالم . 

أن يعلن هذا االستنكار يف وجه املشركني الذين كانوا يدعونه إىل  لقد ُأمر رسول هللا 

ً يف دينه، مقابل أن يدخلوا معه يف هذا الدين، وليرتك هلم ة واملداهنة، ليجعل آللتهم ميناملال كا

ئهم..  ا إبقاء على مكانتهم ونفوذهم وشرفهم ومصاحلهم وكرب   بعض خصائص األلوهية يزاولو

، وأن جيعلوه رئيسًا فيهم، تهوأوهلا تقاليد التحرمي والتحليل يف مقابل أن يكفوا عن معارض

م!. وجيمعوا له من ماهلم، ويزوجو    ه أمجل بنا

إلغراء واملصاحلة واللني..  لقد كانوا يرفعون يدًا لإليذاء واحلرب والتنكيل، وميدون يدًا 

  بت على التوحيد.  ورسول هللا 

مر رسول هللا  ذا  ويف وجه هذه احملاوالت كلها  ذا االستنكار العنيف، و أن يقذف 

ذه املفاصلة اليت ال تد    ع جماًال للتمييع. احلسم الصريح، و

لتربؤ من  - مث جتئ أخريًا قمة املد يف هذه املوجة املدوية ذات املد العايل وااليقاع الرهيب 

 املشاركة يف أي شرك .. يف حسم رهيب: 

ُ َشِهيٌد بـَْيِين  ﴿ َّ َنُكمْ  ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكبَـُر َشَهاَدًة ُقِل ا  ألُنِذرَُكم ِبهِ  َوُأوِحَي ِإَيلَّ َهَذا الُقْرآنُ  َوبـَيـْ

َا ُهَو ِإَلهٌ  َِّ آِهلًَة ُأْخَرى ُقل الَّ َأْشَهُد ُقْل ِإمنَّ َّا  َواِحدٌ  َوَمن بـََلَغ َأئِنَُّكْم لََتْشَهُدوَن َأنَّ َمَع ا َوِإنَِّين َبِريٌء ممِّ

  ] . ١٩﴾ [ األنعام :  ُتْشرُِكونَ 

النحو الذي تعرضه اجلاهلية  ال ميكن أن جيتمع اإلسالم والشرك يف قلب واحد على هذا

  جيعلون ألنفسهم بعض خصائص األلوهية مع هللا. .  حيثقدمياً وحديثًا، 

تى مسلم يعلن " ال إله إال هللا" ويقر مبقتضاها مث يتلقى من منهج غري منهج  ال ميكن أن 

ب يف التشريع من دون هللا..    هللا يف شؤون احلياة، أو يشارك األر



 
  - ٩٢٥  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

﴿ َوُأوِحَي ِإَيلَّ َهَذا الُقْرآُن اآلن حجة على من قرأ القرآن وفهم مراده ، هذا الوضوح صار

  ﴾ ..  َوَمن بـََلغَ  ألُنِذرَُكم ِبهِ 

فكل من بلغه هذا القرآن من الناس، بلغة يفهمها فقد قامت عليه احلجة به، وبلغه 

ت هللا وصدف عنها ﴿    ﴾ .. احلُجَُّة الَباِلَغةُ  ُقْل َفِللَّهِ االنذار، وحق عليه العذاب، إن كذب 

.. املُقر بـ " ال إله  هللا " عقيدة وشريعة .. عبادة ومنهاج حياة ..  إالأيها املسلم املوحد 

ال قل قل جلاهلية العصر ومشركي اليوم : أئنكم لتشهدون أن مع هللا آهلة أخرى ؟ مث قل هلم : 

  ركون .. أشهد .. قل : إمنا هو إله واحد وإنىن برئ مما تش

هذا هو الوالء.. هذا هو التوحيد .. هذه هي املفاصلة اليت تعرضها سورة األنعام املكية 

ملن يدعي أو يزعم أن فرتة االستضعاف رمبا تكون عذرًا للمالينة والتمييع واملهادنة، على حساب 

  التوحيد والصدع به ومفاصلة اجلاهلية فيه .. 

قرارها " ال إله ما أحوج العصبة املؤمنة بعد أن تست يقن حقيقة مهتمها يف األرض اليوم : 

إال هللا " يف حياة الناس .. أن ذلك يستوجب عليها أن تقف من اجلاهلية اليت تغمر األرض، 

م  لرباءة من املشركني ومعبودا وتقذف به يف وجهها كلمة احلق هذه عالية مدوية، مزلزلة رهيبة .. 

بة املؤمنة إىل هللا تعاىل القاهر فوق عباده، والغالب على أمره تعتصم الباطلة .. مث تتجه هذه العص

  به وتستنصر به. 

  يعلنها واضحة ال مداهنة على العقيدة  الرسول 

عند غروب الشمس عند الكعبة، مث قال بعضهم لبعض:  –املأل فيهم  –اجتمع أشراف قريش  -

عثوا إليه : إن أشراف قومك قد اجتمعوا ابعثوا إىل دمحم، فكلموه وخاصموه حىت تعذروا فيه، فب

م، فجاءهم رسول هللا  سريعًا وهو يظن أنه قد بدا هلم فيما كلموه بداًء  إليك ليكلموك فأ

 ، حىت جلس إليهم، فقالوا : موكان عليهم حريصاً حيب رشدهم، ويعز عليه عنته –تغيريًا  –



  - ٩٢٦  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

علم رجًال من العرب أدخل على قومه ما  دمحم، إ قد بعثنا إليك لنكلمك، وإ وهللا ال ن

ء، وعبت الدين، وشتمت اآلهلة، وسفهت األحالم، وفرقت  أدخلت على قومك، لقد سببت اآل

ذا احلديث تطلب به ماًال مجعنا لك من أموالنا حىت تكون أكثر  اجلماعة، فإن كنت إمنا جئت 

  ، وإن كنت تريد ملكًا ملكناك. ماالً، فإن كنت تطلب به الشرف فينا فنحن نسوَّدك علينا

: " ما جئت مبا جئتكم به أطلب أموالكم وال الشرف فيكم، وال امللك  فقال هلم رسول هللا  -

ً، وأمرين أن أكون بشريًا ونإعليكم، ولكن هللا بعثىن  يرًا، فبلغتكم ذليكم رسوًال وأنزل علىَّ كتا

ه فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة، وإن رساالت ريب ونصحت لكم، فإن تقبلوا مىن ما جئتكم ب

 .أو كما قال  )١(اصرب ألمر هللا حىت حيكم بيىن وبينكم" علىَّ تردوه 

ليتقابل معهم يف منتصف الطريق، فقد رفضت كلها،  هذه حماوالت اجلاهلية مع رسول هللا   -

ني االسالم هللا " اليت هي مفرق الطريق ب إالفال ميكن التنازل عن كلمة التوحيد " ال إله 

والشرك : وال ميكن املداهنة على العقيدة .. ولو املقابل السلطة واحلكم .. ولو لفرتة مث يتم من 

 خالهلا التغيري املنشود الحقًا .. ليس هذا هو الطريق.. 

إن الذين يزعمون من قصة " يوسف " عليه السالم جواز تويل احلكم يف دولة كافرة، والعمل  -

ا، فلرياج ويالت عن نيب هللا يوسف عليه السالم،  عوا سرية النيب بتشريعا الناسخة ألي 

املُلك  ، وقد عرض على رسول هللا شرعناً  الففالقاعدة : " شرع من قبلنا شرع لنا ما مل خي

واحلكم يف ظل قريش املشركة، فرفض وأىب .. فنسخ بذلك الفهم املغلوط لقصة يوسف عليه 

ه ب إىل سورة يوسف، وحقيقة التوحيد الذى جهرفهمهما فلريجع السالم، والذي يريد حقيقة 

َراِهيمَ يوسف عليه السالم وهو مستضعف يف السجن،  ِئي ِإبـْ َ  َوِإْسَحاقَ  ﴿ َواتـَّبَـْعُت ِملََّة آ

َنا َِّ َعَليـْ َِّ ِمن َشْيٍء َذِلَك ِمن َفْضِل ا ِ َوَلِكنَّ َأْكثـََر  النَّاسِ  َوَعَلى َويـَْعُقوَب َما َكاَن لََنا َأن نُّْشِرَك 

َُّ الَواِحُد الَقهَّاُر﴾ ،َيْشُكُرونَ   الَ   النَّاسِ  ٌر َأِم ا َفّرُِقوَن َخيـْ ٌب مُّتـَ ْجِن أََأْرَ [يوسف: َ َصاِحيبَِ السِّ

                                                             
  . ٢٩٨ – ١/١/٢٩٥السرية النبوية البن هشام  )١(



 
  - ٩٢٧  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ب املتشرعون من دون هللا ..  ] .. فيا٣٩ -٣٨ من تبحث عن الرخص جبواز مشاركة األر

ت... مث ت احلاكمية يف  إقرأ هذه اآل املكية هذه السورة أجب عن هذا السؤال: ملاذا تقر آ

ا  وحده  ُتُموَها أَنُتمْ أ َا ِمن ُسْلَطاٍن  ﴿ َما تـَْعُبُدوَن ِمن ُدونِِه ِإالَّ َأْمسَاًء َمسَّيـْ ِ َُّ ؤُُكم مَّا أَنَزَل ا َوآَ

ُه َذِلَك الدِّيُن الَقيِّمُ  ِإِن احلُْكُم ِإالَّ َِِّ َأَمَر َأالَّ تـَْعُبُدوا َّ  يـَْعَلُموَن﴾  الَ   َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاسِ  ِإالَّ ِإ

  ] .. أتريد أن تكون من أكثر الناس الذين ال يعلمون؟ ٤٠[يوسف: 

 رجع إىل سرية رسولك ا رجع إىل سورة يوسف، الذى تربء من الشرك ومل حيكم بدين ا... مث

َُّ ا َكاَن لِ امللك وشرعه ﴿ م   ]...  ٧٦[يوسف:﴾ َيْأُخَذ َأَخاُه ِيف ِديِن املَِلِك ِإالَّ َأن َيَشاَء ا

ذن هللا يف عرض سورة يوسف التفصيل يف هذه الشبهة .. اليت  ختدع املسلمني ولنا 

 املشركني يف تشريعهم من دون هللا .. فلنرجع إىل سورة األنعام املكية.. وإىل فعل النيب  مبشاركة

َا ﴿. لنفهم حقيقة التوحيد، واملفاصلة مع اجلاهلية حوله حىت يف فرتات االستضعاف يف مكة . ُقْل ِإمنَّ

  ]. ١٩[األنعام:  َوِإنَِّين َبِريٌء ممَِّّا ُتْشرُِكوَن﴾ َواِحدٌ  ُهَو ِإَلهٌ 

 م يت إىل املوجة الثانية القوية واملتدفقة، يف تقرير املفاصلة والرباءة من املشركني ومعبودا الباطلة،  و

ُهْم َحىتَّ َخيُوُضوا ِيف َحِديٍث َغْريِهِ قال تعاىل ﴿  تَِنا فََأْعِرْض َعنـْ َ َوِإمَّا  َوِإَذا رََأْيَت الَِّذيَن َخيُوُضوَن ِيف آ

نََّك الشَّْيطَاُن َفَال تـَْقُعْد بـَْعَد الذِّْكَرى َمَع الَقْوِم الظَّاِلِمَني﴾   ]. ٦٨[األنعام:  يُنِسيـَ

يف مكة ـ  خ سيد قطب رمحه هللا حول هذه اآلية: "لقد كان هذا األمر للرسول يقول الشي -

يقف عند حدود  وميكن يف حدود النص أن يكون أمر ملن وراءه من املسلمني .. كان عمل النيب 

ال  الدعوة، حيث كان غري مأمور بقتال للحكمة اليت أرادها هللا يف هذه الفرتة، فكان هذا األمر 

ت هللا ويذكرون دينه بغري توقري،  يب جيلس الن يف جمالس املشركني، مىت رآهم خيوضون يف آ

يه ـ وكان املسلمون  عار سوامل الس ـ لو أنساه الشيطان ـ مبجرد أن يتذكر أمر هللا و ة إىل ترك هذه ا



  - ٩٢٨  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

م هنا ت ـ  والقوم الظاملون، املقصود  ذا األمر كما تقول بعض الروا القوم  كذلك مأمورين 

  )١(. "املشركني

حبقيقة "ال إله إال هللا" ومقتضاها عليه أن يعلنها مدوية أيها اجلاهلون .. إين برئ إن املسلم املُقر  -

رة،  لتبديل  من مناهجكم الكفرية .. وإين معتزل جمالسكم الشركية اليت ختوضون فيها يف دين هللا 

رة وذلك بتشريعا لتنحية عن أمور احلياة  ا توافق شرع هللا .. افرتاًء و تكم الزائفة، مث تدعون أ

  على هللا ـ هذا هو واجب املسلم املوحد .. 

ت ؟ .,  -   وهل هناك أوضح من هذه اآل

ويل ؟ ..  -   وهل حتتاج بعد ذلك إىل 

ا ؟ ..  - ت هللا، فصر نكذب    أم أصابنا العمى عن آ

تَِنا صُ  َ ِ َا َيْسَتِجيُب ] نعم احلقيقة هي:٣٩﴾ [األنعام:  َوُبْكٌم ِيف الظُُّلَماتِ  مٌّ ﴿ َوالَِّذيَن َكذَُّبوا  ﴿ ِإمنَّ

  ] .٣٦[األنعام: الَِّذيَن َيْسَمُعوَن﴾ 

كنة من على قلوبنا شاوة من على أعيننا واألغجعلنا من الذين يسمعون .. وأزل الااللهم   -

َناهُ رآن ﴿ والوقر من آذاننا .. اللهم أحي موات قلوبنا بنور الق َوَجَعْلَنا َلُه  َأَو َمن َكاَن َمْيتًا فََأْحيَـيـْ

َها َكَذِلَك زُيَِّن ِلْلَكاِفرِيَن مَ  نـْ ا َكانُوا نُورًا َميِْشي ِبِه ِيف النَّاِس َكَمن مَّثـَُلُه ِيف الظُُّلَماِت لَْيَس ِخبَارٍِج مِّ

  ] ؟ ١٢٢[األنعام:  يـَْعَمُلوَن﴾

ت شخصني، ف - يشرح هللا صدر أحدمها بنور من عنده، ويضيق صدر األخر قد يقرأ هذه اآل

َُّ َأن يـَْهِديَُه َيْشَرْح َصْدرَُه ِلِإلْسالمِ فيعرض عن نورها .. ﴿  َوَمن يُِرْد َأن ُيِضلَُّه َجيَْعْل  َفَمن يُِرِد ا

َا َيصَّعَُّد ِيف السََّماِء َكَذِلَك َجيَْعُل ا  يـُْؤِمُنوَن﴾  الَ  َُّ الّرِْجَس َعَلى الَِّذيَن َصْدرَُه َضيِّقًا َحَرجا َكَأمنَّ

  ] . ١٢٥[األنعام: 

                                                             
 .  ٢/١١٢٧ىف ظالل القرآن،  )١(



 
  - ٩٢٩  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

إن اآلية اليت حتث على اإلعراض عن جمالس املشركني، وعدم اخلوض معهم أو مشاركتهم فيما  -

لفاظ خمتلفة، يف سورة النساء يف قوله تعاىل ﴿  َوَقْد نـَزََّل خيوضون، جاء نفس مدلوهلا ولكن 

َا َعَلْيُكْم ِيف  َِّ ُيْكَفُر ِ ِت ا ْعُتْم آَ َا َفَال تـَْقُعُدوا َمَعُهْم َحىتَّ َخيُوُضوا  الِكَتاِب َأْن ِإَذا مسَِ َوُيْستَـْهَزُأ ِ

ََّ َجاِمُع املَُناِفِقنيَ  ُلُهْم ِإنَّ ا ثـْ يعًا﴾ ِيف َحِديٍث َغْريِِه ِإنَُّكْم ِإذًا مِّ نساء: [ال َواْلَكاِفرِيَن ِيف َجَهنََّم مجَِ

] ـ وسواء أكانت السورة مكية كاألنعام أو مدنية كالنساء.. فأمور املفاصلة يف التوحيد ١٤٠

ت تنزل يف حالة االستضعاف أو يف حالة التمكني .. فإن العقيدة  بتة .. سواء كانت اآل

ت يواحدة .. واملبدأ واحد: ال دخل للمصاحل واملفاسد يف أمور التوح د .. وال دخل حلسا

  اهنة يف مسائل العقيدة . دالسياسة وامل

لتوحيد ومفاصلة اجلاهلية"، واليت جاءت يف قوله  - يت إىل املوجة الثالثة من "موجات الصدع  و

ْوَمكَ  َأرَاكَ  ِإّينِ  آِهلَةً  َأْصَناماً  َأتـَتَِّخذُ  آَزرَ  ألَِبيهِ  ِإبـَْراِهيمُ  قَالَ  َوِإذْ ﴿  تعاىل  ) ٧٤( مُِّبنيٍ  َضاللٍ  ِيف  َوقـَ

 َعَلْيهِ  َجنَّ  فـََلمَّا) ٧٥( املُوِقِننيَ  ِمنَ  َولَِيُكونَ  َواَألْرضِ  السََّمَواتِ  َمَلُكوتَ  ِإبـَْراِهيمَ  ُنِري وََكَذِلكَ 

زِغاً  الَقَمرَ  رََأى فـََلمَّا) ٧٦( اآلِفِلنيَ  ُأِحبُّ   الَ   َقالَ  َأَفلَ  فـََلمَّا َريبِّ  َهَذا َقالَ  َكوَْكباً  رََأى اللَّْيلُ  َ 

 رََأى فـََلمَّا) ٧٧( الضَّالِّنيَ  الَقْومِ  ِمنَ  َألُكوَننَّ  َريبِّ  يـَْهِدِين  ملَّْ  َلِئن َقالَ  َأَفلَ  فـََلمَّا َريبِّ  َهَذا الَ قَ 

زَِغةً  الشَّْمسَ   ِإّينِ  )٧٨( ُتْشرُِكونَ  ممَِّّا َبِريءٌ  ِإّينِ  قـَْومِ  َ  قَالَ  َأفـََلتْ  فـََلمَّا َأْكبـَرُ  َهَذا َريبِّ  َهَذا قَالَ  َ

َ   َوَما َحِنيفاً  َواَألْرضَ  السََّمَواتِ  َفَطرَ  لِلَِّذي َوْجِهيَ  َوجَّْهتُ  -٧٤[األنعام: ﴾ املُْشرِِكنيَ  ِمنَ  َأ

٧٩ . [  

هر .. مشهد الفطرة السليمة وهى تنكر تصورات اجلاهلية يف  وهذه املوجة تعرض مشهد 

اخلرافة يف شوق عميق تبحث عن إهلها  األصنام وتستنكرها، وهى تنطلق بعد إذ نفضت عنها هذه

هللا إبراهيم عليه السالم ـ صاحب امللة احلنيفية ـ يصدع يف قومه مستنكرا  نيباحلق، فهذا هو 

م الزائفة من األصنام، والكواكب والنجوم، مستخدًما احلجة والربهان يف إقناع قومه بفساد  معبودا



  - ٩٣٠  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

لتسلسل البديهي العقلي . م الباطلة   همو ه. ليحي الفطرة من ركام الضالل.. حىت ال تستعقيد

  الشياطني يف األرض، فتتحري حول احلق واهلدى. 

وحني جيد إبراهيم إهله يف فطرته ووعيه وإدراكه وضمريه .. حني جيد خالق الوجود كله، 

بدون وفاطر السموات واألرض .. فعندئذ جيد يف نفسه املفاصلة الكاملة بينه وبني قومه يف كل ما يع

َ قـَْوِم ِإّينِ َبِريٌء من آهلة زائفة، ويتربأ يف حسم األمور من منهجهم وما هم عليه من الشرك:  ﴿ قَاَل 

َّا ُتْشرُِكونَ  َ ِمَن املُْشرِِكنيَ   َوَما َواَألْرَض َحِنيفاً  َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السََّمَواتِ  َوجَّْهتُ  ِإّينِ  ،ممِّ )[األنعام: َأ

برئ مما تشركون .. أعلنها إبراهيم عليه السالم.. إين برئ مما تشركون .. يعلنها كل ]... أىن ٧٩

  مسلم ُمقر حبقيقة "ال إله إال هللا" ومقتضاها. 

  لتوحيد ومفاصلة اجلاهلية"، واليت جاءت يف يت إىل املوجه الرابعة من "موجات الصدع  مث 

َُّ َما َأْشرَْكَناَسيَـُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكوا لَ قوله تعاىل ﴿  َ  َوالَ  ْو َشاَء ا ُؤ َ َحرَّْمَنا ِمن َشْيٍء َكَذِلَك  َوالَ  آ

ََْسَنا ْبِلِهْم َحىتَّ َذاُقوا  آلِخَرةِ   الَ  َوالَِّذيَن ...  َكذََّب الَِّذيَن ِمن قـَ ِ ) َوُهم ِبَرِِّْم يـَْعِدُلونَ  يـُْؤِمُنوَن 

 ]. ١٥٠-١٤٨[األنعام: 

.. "قل" ...  "ير احلاسم الفاصل .. وتكرار اإليقاع املوحي يف كل آية :"قلانظر إىل التقر  -

راط وامللة.. توحيد اإلله والرب ـ ـ توحيد العبودية ص"قل".. تلمس يف كل آية: توحيد ال

  والعبادة .. توحيد املتجه واحلركة..

يقاع قوي متكرر، ي ن هذا أوحي "قل" .. تتكرر يف سورة األنعام أكثر من ثالثني مرة، 

إمنا هو منذر ومبلغ، والذى يوحي جبالل هذا األمر وعليته ورهبته،  األمر  وحده، وأن الرسول 

لتوحيد .. اعلى الطريق:  إمنا هو مأمور به من ربه .. وحنن من بعده  وأن الرسول  صدع 

  وفاصل اجلاهلية املشركة حىت لو طغت يف األرض كلها .. 

ت اليت حن - ن بصددها يف هذه املوجه، فهي تنضم لسابقتها من املوجات املتدفقة أما اآل

واملتتالية واحدة تلوا األخرى يف سورة األنعام، حول الوضوح واحلسم والرباءة من املشركني 



 
  - ٩٣١  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ت لتشريعات اجلاهلية يف أمور احلرث  يت بعد عرض اآل ت  م الزائفة، وهذه اآل ومعبودا

دثنا عن هذا املقطع يف مقدمة السورة، وسنكتفي مبا سلف فيها واألنعام، واليت سبق أن حت

 بفضل هللا . 

  

  

  المحور الخامس: خطورة الشرك والتحذير منه: 

ا، وىف تبيني  - قامة احلجة البالغة يف تبيني حقيقة األلوهية ومقتضيا وبعد قيام سورة األنعام 

ابة للحق وحجب القلب عن اهلداية صراط هللا املستقيم .. فال يبقى بعد ذلك يف عدم االستج

ُبوَنَك َولَِٰكنَّ  ﴿الولوج يف الشرك  عليواإلصرار  درغم سطاعتها، إال الكرب والعنا فَِإنـَُّهْم َال ُيَكذِّ

َِّ َجيَْحُدوَن  ِت ا َ ِ   ]. ٣٣، نعام[األ ﴾الظَّاِلِمَني 

ر على الشرك،  فبعد أن رغبت السورة يف " التوحيد"، حتذر السورة الصفة املعاند واملُصِّ

  وختوفه وختوفنا مجيعاً من خطورة الشرك ولو مبثقال ذرة من شرك ..  

  ﴿ يعاً  َحنُْشُرُهمْ  َويـَْومَ املوجة األوىل يف التخويف من الشرك والتحذير منه، قوله تعاىل  نـَُقولُ  مثَُّ  مجَِ

  ].٢٤ - ٢٢﴾ [ األنعام : ُعُمونَ تـَزْ  ُكنُتمْ  الَِّذينَ  ُشرََكاؤُُكمُ  أَْينَ  َأْشرَُكوا لِلَِّذينَ 

 –كل أنواع املشركني بكل ألوان الشرك   –وهذا املشهد يف أرض احلشر، حيث يواجه املشركني  -

أين هم ؟ فإنه ال يبدو هلم أثر، وال يكفون عن  –كل أصناف الشركاء   –اهلم عن الشركاء ؤ بس

ن الذين اتبعوا .. فلن ينفع أحٌد اتباعهم اهلول والعذاب .. وهذه حقيقة تربؤ الذين اُتبُعوا م

] فاملسئولية فردية ١٣﴾ [ اإلسراء :  وَُكلَّ ِإنَساٍن َأْلَزْمَناُه طَاِئَرُه ِيف ُعُنِقهِ أحَد يوم القيامة .. ﴿ 

التباع أو التقليد  هعن ضالل العبد وشرك يوم القيامة أمام هللا عز وجل .. وال جمال للتذرع 

لتوحيد . األعمى، وأمام العبد كل هذ ت هللا الناطقة   ه الدالئل الساطعة من آ



  - ٩٣٢  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

ْوُمُه قَاَل َأُحتَاجُّوّينِ منة يف قوله تعاىل ﴿ حذير املوجة الثانية يف التخويف من الشرك والت - َوَحاجَُّه قـَ

 َِّ َع َريبِّ ُكلَّ َشْيٍء ِعْلمًا َأَفَال َوسِ  َأَخاُف َما ُتْشرُِكوَن ِبِه ِإالَّ َأن َيَشاَء َريبِّ َشْيئاً  َوالَ  َوَقْد َهَدانِ  ِيف ا

َِّ َما ملَْ يـُنَـزِّْل بِِه َعَلْيُكْم  َوالَ  وََكْيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتمْ  )٨٠تـََتذَكَُّروَن ﴿  ِ َختَاُفوَن َأنَُّكْم َأْشرَْكُتم 

ألَْمِن ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن  ِ ً فََأيُّ الَفرِيَقْنيِ َأَحقُّ  َوملَْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهم ِبظُْلٍم  ) الَِّذيَن آَمُنوا٨١(ُسْلَطا

 ] . ٨٢ – ٨٠﴾ [ األنعام :  َوُهم مُّْهَتُدونَ  ُأْولَِئَك َهلُُم األَْمنُ 

إن الشرك هو أظلم الظُلم ألنه اعتداء على حق هللا يف توحيده، والشرك أعظم جناية على حق  -

أللوهية ..   هللا اخلالص يف إفراده 

ََّ ل هللا عز وجل ﴿ يقو  - ﴾ [النساء:  َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاءُ  يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبهِ   الَ   ِإنَّ ا

ْرَك َلُظْلٌم َعِظيمٌ ] .. الشرك ال يغفره هللا تعاىل، ﴿ ٤٨ ﴾ .. واختلف العلماء هل  ِإنَّ الشِّ

؟ وعلى كل حال جيب احلذر من الشرك ثل الشرك األكربمالشرك األصغر أيضًا ال يغفره هللا 

ا نكرة يف سياق  ا مطلقة لكل شرك .. إل مطلقًا، ألن كلمة " شيئًا" قال عنها بعض العلماء أ

 الشرك، فيعم أي شرك .. 

وََكْيَف وهذا نيب التوحيد إبراهيم عليه السالم صاحب امللة احلنيفية، خياف أن يقع يف الشرك ﴿ -

ً  َوالَ  مْ َأَخاُف َما َأْشرَْكتُ  َِّ َما َملْ يـُنَـزِّْل ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلَطا ِ  . ]٨١[األنعام : ﴾َختَاُفوَن أَنَُّكْم َأْشرَْكُتم 

ْبِين وَ براهيم جاء قوله تعاىل ﴿ إويف سورة   - ].. ٣٥﴾ [ إبراهيم :  َوَبِينَّ َأن نـَّْعُبَد اَألْصَنامَ  اْجنـُ

م خياف الشرك على نفسه، وهو خليل الرمحن وإمام فإبراهيم عليه السالم الذي كسر األصنا

من أحد على نفسه .. فسؤال نيب هللا إبراهيم ربه  لك بنا حنن إذن ؟ ! فهل  احلنفاء .. فما 

قيًا على التوحيد .. فهل ختشى اآلن  لثبات على التوحيد، ألنه إذا جنبه عبادة األصنام صار 

 أن تقع يف الشرك؟ . 



 
  - ٩٣٣  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

يقول " من مات وهو يدعو من دون هللا ندًا دخل   : أن رسول هللا وعن ابن مسعود  -

 . )١(النار " 

: " من لقى هللا ال يشرك به شيئا دخل اجلنة ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل  رسول هللا قال  -

 . )٢(النار" 

ك عظيم ال على األمة من الوقوع فيه، ألن أمر الشر  .. وحىت الشرك األصغر خشى النيب 

لقليل منه، ففي احلديث: " أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر، فسئل عنه ؟ فقال:  يستهان 

ء"    . )٣(" الر

من الوقوع فيه على أي وجه كان  وألن أمر الشرك.. أمر عظيم عند هللا، فقد خوف النيب  -

في احلديث، قال الذي محى جناب التوحيد يف كل صغرية وكبرية .. ف فهو إمام املوحدين 

ملن قال له ما شاء هللا  . . وهلذا قال النيب  )٤(: " ال جتعل قربي وثنًا يعبد " رسول هللا 

 . )٥(وشئت : " أجعلتىن له ندًا ؟ بل ما شاء هللا وحده" 

ِئِهمْ ير منه، يف قوله ﴿ حذاملوجة الثالثة يف التخويف من الشرك والت - َ ِِمْ  َوِمْن آ  ِإْخَواِِمْ وَ  َوُذرَِّّ

َناُهمْ  يـْ بـَ َناُهْم ِإَىل ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ  َواْجتـَ َِّ يـَْهِدي بِِه َمن َيَشاُء ِمْن ٨٧﴿  َوَهَديـْ ) َذِلَك ُهَدى ا

ُهم مَّا َكانُوا يـَْعَمُلونَ  ِعَباِدهِ  ت ٨٨ -٨٧﴾ [ األنعام :  َوَلْو َأْشرَُكوا َحلَِبَط َعنـْ ] .. تستعرض اآل

ملوصول الذي يقوده الرهط الكرمي من رسل هللا على توايل العصور .. وهم موكب اإلميان ا

ينابيع اهلدى يف هذه األرض .. فهدى هللا للبشر يتمثل فيما جاءت به هؤالء الرسل .. وهم 

نزل عليهم وحي السماء .. أشرف خلق هللا الذين اصطفاهم واجتباهم هللا على بقية خلقه .. 

ن توحيد هللا، وأشركوا  يف االعتقاد أو العبادة أو التلقى، فإن ورغم ذلك كله لو حادوا ع

                                                             
  ). ٤٤٩٧ صحيح : البخاري يف كتاب التفسري (  )١(
  ). ٩٣صحيح : مسلم يف كتاب االميان (  )٢(
  ). ٩٥١) ، الصحيحة ( ٤/٢٥٣صحيح : املعجم الكبري (   )٣(
  )٧٥٠) ، املشكاة (  ١/١٧٢صحيح : املوطأ (   )٤(
  ) . ١٣٩) ، الصحيحة (١/٢١٤صحيح : مسند اإلمام أمحد (   )٥(



  - ٩٣٤  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

مصريهم أن حيبط عنهم عملهم : أي أن يذهب ضياعًا ..  هللا .. أهلذا احلد من اخلطورة، بلغ 

 َوَلَقْد ُأوِحَي ِإلَْيكَ إمام املوحدين ﴿  أمر الشرك  عز وجل .. نعم .. أمل يقل ربك للنيب 

 ] .. ٦٥[ الزمر :  ﴾َوَلَتُكوَننَّ ِمَن اخلَاِسرِينَ  الَِّذيَن ِمن قـَْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلكَ َوِإَىل 

ت واألحاديث الرهيبة  - ا من  هذه اآل كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .. ونسأل يَعترب 

 هللا عز وجل أن نكون منهم . 

   بين سورتي األنعام واألعراف

ا اخلالق الرازق املالك، قال تعاىل ﴿  - َِِّ الَِّذي اْحلَْمُد جاءت سورة األنعام بتعريف اخللق بر

﴾ [ األنعام :  َوالنُّوَر مثَُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرِِّْم يـَْعِدُلونَ  َوَجَعَل الظُُّلَماتِ  َواَألْرضَ  َخَلَق السََّمَواتِ 

لعبادة وحده ال شريك له ﴿  ]، ودعت السورة إىل إفراد هللا١ ُ اخلالق املستحق  َّ َذِلُكُم ا

]،  ١٠٢﴾ [األنعام: وَِكيلٌ  َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ  ِإلََه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوهُ   الَ   رَبُُّكمْ 

 َوُنُسِكي الِيت ُقْل ِإنَّ صَ كما بينت لنا سورة األنعام أن عبادة هللا تشمل كل مناحي احلياة ﴿ 

َ َأوَُّل املُْسِلِمنيَ  َوِبَذِلَك أُِمْرتُ  َشرِيَك َلهُ   الَ ﴾ ١٦٢َوَممَاِيت َِِّ َربِّ الَعاَلِمَني ﴿  َوَحمَْيايَ  ﴾، مث َوَأ

طلة،  ا معبودات زائفة و بينت لنا السورة أن اجلاهلية يف كل عصورها تشرك  بعباد

َوَجَعُلوا ما تشاء وحترم ما تشاء بغري سلطان من هللا قال تعاىل ﴿  وبتشريعها من دون هللا، فتحل

َوَهَذا ِلُشرََكائَِنا َفَما َكاَن ِلُشرََكاِئِهْم  َواَألنـَْعاِم َنِصيبًا فـََقاُلوا َهَذا َِِّ ِبَزْعِمِهمْ  َِِّ ِممَّا َذرََأ ِمَن احلَْرثِ 

 َِّ ] .. ١٣٦﴾ [ األنعام :  فـَُهَو َيِصُل ِإَىل ُشرََكاِئِهْم َساَء َما َحيُْكُمونَ َكاَن َِِّ   َوَما َفَال َيِصُل ِإَىل ا

وردت السورة مزاعم اجلاهلية العلمانية الباطلة يف فصلها الدين عن أمور احلياة، وأعلنت 

هللا عز وجل يف االعتقاد ويف العبادة ال هللا " احلقيقي يقتضى توحيد السورة أن مدلول " ال إله إ

ُر الَفاِصِلنيَ  ِإِن احلُْكُم ِإالَّ َِِّ يـَُقصُّ احلَقَّ ﴿ ويف التشريع  ] . . ٥٧﴾ [ األنعام :  َوُهَو َخيـْ

 َوالَ  َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا فَاتَِّبُعوهُ وبذلك يتضح صراط هللا املستقيم الواجب االتباع ﴿ 

تَـَفرََّق ِبُكْم َعن  ُبَل فـَ تَِّبُعوا السُّ  ] . . ١٥٣﴾ [ األنعام :  َوصَّاُكم ِبِه لََعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ  َسِبيِلِه َذِلُكمْ تـَ



 
  - ٩٣٥  -  األنعامسورة  هداية املنان يف مراد سور القرآن

ين خللق هللا قعد على رأس الصراط املستقيم ليز مث جتئ سورة األعراف لتبني لنا أن إبليس ي

ُعَدنَّ َهلُْم فَِبَما َأْغَويْـَتِين َألقْـ  قَالَ  ويغويهم كي ينحرفوا عن صراط هللا املستقيم الذي تبني هلم ﴿ َ 

 ] .. ١٦﴾ [ األعراف : ِصَراَطَك املُْسَتِقيمَ 

ب الشهوات ﴿  َ فأخذ إبليس وأعوانه من شياطني اإلنس واجلن يضلون خلق هللا من 
ُهَما لَِباَسُهمَ   الَ   َبِين آَدمَ  َِِما يـَْفِتنَـنَُّكُم الشَّْيَطاُن َكَما َأْخَرَج َأبـََوْيُكم مَِّن اجلَنَِّة يَنزُِع َعنـْ ا ِلُريِيـَُهَما َسْوَءا

َّ َجَعْلَنا الشََّياِطَني َأْولَِياَء ِللَِّذينَ   الَ   َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيثُ  ِإنَُّه يـََراُكْم ُهوَ  ﴾  يـُْؤِمُنونَ   الَ   تـََرْونـَُهْم ِإ

 ] . ٢٧[األعراف : 

واجهون مث جاءت سورة األعراف لتبني أن أصحاب الشهوات والسلطان يف كل زمان سي

ا رسل هللا عليهم الصالة والسالم ﴿  َّ َلنَـَراَك ِيف دعوة التوحيد اليت جاء  قَاَل املَُأل ِمن قـَْوِمِه ِإ

   ] . ٦٠﴾ [ األعراف : َضالٍل مُِّبنيٍ 

كة عرب التاريخ البشري يف صورة عركة مع اجلاهلية املشر طبيعة امل السورة تعرض لناحيث 

ا مجيع الرسل األمم السابقة، وموقف امل ْوِم ﴿ أل املستكرب املعاند لدعوة التوحيد اليت جاء  َ قـَ
ُرُه ِإّينِ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيمٍ  ْن ِإَلٍه َغيـْ ََّ َما َلُكم مِّ  ] ، ﴿٥٩﴾ [ األعراف :  اْعُبُدوا ا

َ ُشَعْيبُ َقاَل املَُأل الَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا ِمن قـَْوِمِه لَُنْخرَِجنَّ  َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمن قـَْريَِتَنا َأْو لَتـَُعوُدنَّ ِيف  َك 

] ، مث تعرض لنا سورة األعراف أن حقيقة موقف هذا املأل املستكرب من ٨٨﴾ [ األعراف : ِملَِّتَنا 

م الذي يتسلطون به على رقاب العباد ﴿  ُأل ِمن قـَْوِم َوقَاَل املَ " ال إله إال هللا " هو نزعها لسلطا

ْوَمُه لِيـُْفِسُدوا ِيف األَْرضِ  ِفْرَعْوَن أََتَذُر ُموَسى ] ، كما تؤكد ١٢٧﴾ [ األعراف : َوآِهلََتَك  َوَيَذَركَ  َوقـَ

لنا السورة أن هللا عز وجل هو وحده الذي يهلك هؤالء الطواغيت املعاندين واملعارضني لتوحيده 

َِّ َقاَل ُموسَ وسلطانه سبحانه وتعاىل ﴿  ِ َواْصِربُوا ِإنَّ اَألْرَض َِِّ يُورِثـَُها َمن َيَشاُء  ى ِلَقْوِمِه اْسَتِعيُنوا 

رمني ١٢٨[األعراف : ﴾  َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقنيَ  ِمْن ِعَباِدهِ  ]، وأن هللا عز وجل أراد أن يهلك أعداءه ا

ِننيَ َوَلَقْد َأَخذْ من خالل سنن جيريها على خلقه مبشيئته ﴿  لسِّ ِ َن الثََّمَراِت  َ آَل ِفْرَعْوَن  َونـَْقٍص مِّ

لضراء والقحط ، أرسل ١٣٠﴾ [ األعراف :  َلَعلَُّهْم يَذَّكَُّرونَ  ]، حىت إذا جرت سننه يف األخذ 



  - ٩٣٦  -   األنعامسورة   املنهج احلركي للقرآن

ت املبصرة إليهم ليثوبوا ويعودوا إليه ﴿   اْلُقمَّلَ وَ  َواْجلََرادَ  فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الطُّوفَانَ سبحانه اآل

ُروا َوالضََّفادِعَ  ٍت مَُّفصَّالٍت َفاْسَتْكبـَ َ   ] .. ١٣٣﴾ [ األعراف :  وََكانُوا قـَْومًا جمُّْرِِمنيَ  َوالدََّم آ

ت هللا وغفلوا عنها أخذهم هللا بعذابه األليم ﴿  فَانتـََقْمَنا حىت إذا كذب هؤالء املعاندين 

ُهْم فََأْغَرقْـَناُهْم ِيف الَيمِّ  تَِنا ِمنـْ َ َ َنـَُّهْم َكذَّبُوا  َها َغاِفِلنيَ  ِ تى ١٣٦﴾ [ األعراف :  وََكانُوا َعنـْ ]، وحىت 

ُهْم ِملَ تَِعُظوَن قـَْومًا مساندة احلق بوضوح ﴿ البد من أهل الباطل  يهلكهللا بوعده و  نـْ َوِإْذ قَاَلْت ُأمٌَّة مِّ

 ً بـُُهْم َعَذا َُّ ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذِّ   ] . ١٦٤﴾ [ األعراف : َوَلَعلَُّهْم يـَتـَُّقونَ  َشِديدًا َقاُلوا َمْعِذرًَة ِإَىل رَبُِّكمْ ا

َّ ِإَىل رَبَِّنا ُمنَقِلُبوَن وهذه املفاصلة البد منها مهما كلفت أهل احلق من تضحيات ﴿  َقاُلوا ِإ

ِت رَبَِّنا لَ   َوَما )١٢٥( َ ِ َنا َصْرباً تَنِقُم ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا  َوفـََّنا ُمْسِلِمنيَ  مَّا َجاَءتْـَنا رَبـََّنا َأْفرِْغ َعَليـْ ﴾ [  َوتـَ

  ] .. ١٢٦ – ١٢٥األعراف : 

تى هللا بوعده ويهلك أعداءه يف التوقيت الذي حدده سبحانه ﴿  َوَدمَّْرَ َما َكاَن وحني 

ْوُمهُ  َيْصَنُع ِفْرَعْونُ  ] . مينت هللا عز وجل على عباده ١٣٧ألعراف : ﴾ [ ا َكانُوا يـَْعِرُشونَ   َوَما َوقـَ

رمني ﴿ فهم املستضعفني بوراثة األرض واستخال َنا الَقْوَم الَِّذيَن َكاُنوا مكان الطغاة ا َوَأْورَثـْ

رَْكَنا ِفيَها ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق اَألْرضِ  َ   ]١٣٧﴾ [ األعراف :  َوَمَغارِبـََها اَلِيت 

املستضعفني لينظر كيف  هاف أن وراثة األرض هي اختبار من هللا لعبادوتبني لنا سورة األعر 

﴾ [ َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِيف اَألْرِض فـََينُظَر َكْيَف تـَْعَمُلونَ  قَاَل َعَسى رَبُُّكْم َأن يـُْهِلَك َعُدوَُّكمْ ﴿ يعملون ؟ 

فيها أم  ] ، اختبار هل سيقيمون شرعه ومنهاجه يف األرض اليت استخلفهم١٢٩األعراف : 

ْوا َعَلى قـَْوٍم يـَْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم سينحرفون عن شرعه ومنهاجه؟ ﴿  َوَجاَوْزَ بَِبِين ِإْسَرائِيَل الَبْحَر َفأَتـَ

َ ُموَسى اْجَعل لََّنا ِإَهلاً َكَما َهلُْم آِهلٌَة َقاَل ِإنَُّكْم قـَْوٌم َجتَْهُلونَ  ُْم َقاُلوا    . ] .١٣٨﴾ [ األعراف :  هلَّ

مت عرض سورة األنعام و احلمد والثناء اجلميل وصلى هللا على سيد دمحم وآله وسلم 

  واحلمد  رب العاملني.
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