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المقــدمـــة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل خاتم النبيني وإمام املتقني وسيد
املرسلني النبي املصطفى واحلبيب املجتبى حممد بن عبد اهلل وعىل آله وصحبه
وسلم تسليمـ ًا كثري ًا .وبعد ،،
تعارضا أو تناقض ًا
قد يبدو لقارئ القرآن الكريم  -للوهلة األوىل  -أن ثمة
ً
أو تضاد ًا بني بعض آيات كتاب اهلل العزيز وعدم توافق بينها  ،وربام حتولت
التساؤالت يف ذهن القارئ لشبهات وزادت حريته ألنه مل يسأل أهل الذكر،
ومل يرجع لكتب التفسري وكان زاده يف العلم يسري ًا  ،فيشكل عليه األمر ...
وكش ًفا للحقائق  ،ومنع ًا للبس وضع العلامء عل ًام خاص ًا  ،أدرجوه ضمن علوم
القرآن ،أسموه علم (مشكل القرآن) وهو عىل غرار علم (مشكل احلديث)
وذلك إلزالة ما يوهم التعارض واالختالف بني اآليات .
ومن أمجع ما كتب يف هذا املوضوع كتاب  :( دفع إهيام االضطراب عن أي
الكتاب) للشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل.
وقد بني أهل العلم استحالة اإلختالف والتعارض بني اآليات كام قال رب
َان ِمن ِع ِ
ون ا ْل ُق ْر َ
العاملني َ ﴿ :أ َف َل َيتَدَ َّب ُر َ
ند َغ ْ ِي اللَِّ َل َو َجدُ وا فِ ِيه ْ
اختِ َل ًفا
آن َو َل ْو ك َ ْ
كَثِ ًريا ﴾ النساء 82.
فالتعارض يعني أن تتقابل آيتان متنع داللة إحدامها داللة األخرى  ،كأن
تكون األوىل مثبته ليشء والثانية نافية فيه.
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ِ
ف .28
ح َشاء﴾ األعرا 
مثل قوله تعاىل: ﴿ ُق ْل إِ َّن اللََّ ال َي ْأ ُم ُر بِا ْل َف ْ
ِ
ِ
تفِ َيها َف َف َس ُقوا فِ َيها
وف املقابل قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا َأ َر ْدنَا َأ ْن ُنْل َك َق ْر َي ًة َأ َم ْرنَا ُم ْ َ
َاها تَدْ ِم ًريا ﴾ اإلرساء16 .
َف َح َّق َع َل ْي َها ا ْل َق ْو ُل َفدَ َّم ْرن َ
ففي اآلية األوىل نفي أن يأمر اهلل تعاىل بالفحشاء ،وظاهر الثانية أن اهلل تعاىل
ق. وحاشا هلل أن يأمر بذلك واجلمع بينهام أن األمر يف اآلية
يأمر بام هو فس 
األوىل هو األمر الرشعي ،واهلل تعاىل ال يأمر رشعا بالفحشاء لقوله تعاىل:
َاء ِذي ا ْل ُقربى وينْهى ع ِن ا ْل َفح َش ِ
ان وإِيت ِ
ِ
ِ
اء
َْ ََ َ َ
﴿إِ َّن اللََّ َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ِل َو ْال ْح َس َ
ْ
َوا ُْلنْك َِر َوا ْل َب ْغ ِي َي ِع ُظك ُْم َل َع َّلك ُْم ت ََذك َُّر َ
ون﴾ انلح ل90 .
واألمر يف اآلية الثانية هو األمر الكوين ،واهلل تعاىل يأمر كونا بام شاء حسب
ما تقتضيه حكمته قلوه تعاىل: ﴿ اِن ََّم َأ ْم ُر ُه إِ َذا َأ َرا َد َش ْي ًئا َأ ْن َي ُق َ
ُن
ول َل ُه ك ْ
َف َيك ُ
ُون﴾يـس82 .
القرآن كتاب ُمت ََشابِه يشبه بعضه بعض ًا ،ويصدّ ق بعضه بعضاّ ،
ويدل بعضه

عىل بعض ،ال اختالف فيه وال تضا ّد ،اآلية تشبه اآلية ،واحلرف يشبه احلرف
ِ
ان) َثنَى اهلل فيه األنباء واألخبار والقضاء واألحكام واحلجج
وهو ( َم َث َ
ال ِد ِ
يث ِكتَا ًبا
والفرائض والقضاء واحلدود ،كام قال تعاىل ﴿ :اللَُّ ن ََّز َل َأ ْح َس َن ْ َ
ُّمت ََش ِ ً ِ
وب ْم
ان َت ْق َش ِع ُّر ِمنْ ُه ُج ُلو ُد ا َّل ِذي َن َي َْش ْو َن َر َّ ُب ْم ُث َّم ت َِل ُ
ني ُج ُلو ُد ُه ْم َو ُق ُل ُ ُ
ابا َّم َث َ
إِ َ ٰل ِذك ِْر اللَِّ﴾ الزمر . 23
ِ
ِ
ات ُمْك ََم ٌت ُه َّن ُأ ُّم ا ْل ِكت ِ
َاب
َاب ِمنْ ُه آ َي ٌ
وقال تعاىلُ :
﴿ه َو ا َّلذي َأن َْز َل َع َل ْي َك ا ْلكت َ
ات  ﴾...آل عمران . 7
اب ٌ
َو ُأ َخ ُر ُمت ََش ِ َ
فمنه آيات تشتبه عىل فهم كثري من الناس ،وال يزول هذا االشتباه إال بردها
إىل املحكامت ،أما الذين يف قلوهبم زيغ ومرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء
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الفتنة ،وابتغاء تأويله وحتريفه إىل مقاصدهم الفاسدة  ،كام قال تعاىل:
﴿ َف َأ َّما ا َّل ِذي َن ِف ُق ُل ِ
وب ْم َز ْي ٌغ َف َيتَّبِ ُع َ
ون َما ت ََشا َب َه ِمنْ ُه ا ْبتِ َغا َء ا ْل ِف ْتن َِة َوا ْبتِ َغا َء
ت َْأ ِو ِ
يله﴾ آل عمران . 7
أما املحكم فال نصيب هلم فيه  ،ألنه دامغ هلم وحجة عليهم  ،وهلذا قال تعاىل:
﴿ا ْبتِ َغا َء ا ْل ِف ْتن َِة﴾ أي :اإلضالل ألتباعهم ،وإهيامهم بأن القرآن يشهد عىل
صحة عقائدهم املنحرفة.
إن معجزة القرآن الكريم اخلالدة تتجىل يف قلة مبانيه وغزارة معانيه وكنوزه
التي ال تفنى ،وكل كتاب يبدأ صاحبه بكلمة يلتمس هبا العذر من القارئ إن
وقع فيه خطأ أو زلل  ،إالكتاب اهلل الذي بدأ بكلمة تقطع الشك باليقني﴿ َذلِ َك
ِ
ني﴾ ابلقرة  ، 2ال ريب فيه وال شك ،نفي قاطع
ب فِ ِيه ُهدً ى لِ ْل ُمت َِّق َ
َاب َل َر ْي َ
ا ْلكت ُ
أن يقع فيـه أي نقـص أو يعرتيـه تناقـض أو يشوبـه تعـارض أو اختـالف:
ي اللَِّ َلوجدُ وا فِ ِ
َان ِمن ِع ِ
ند َغ ْ ِ
ون ا ْل ُق ْر َ
﴿ َأ َف َل َيتَدَ َّب ُر َ
يه ْ
اختِ َل ًفا
َ َ
آن َو َل ْو ك َ ْ
ِ
ريا﴾ النساء  ، ٨٢كل أخباره و أحكامه وألفاظه جاءت يف انتقاء بديع ونظم
كَث ً
رصني ،ودقة متناهية.
ِ
َاب عظيمُ ،أ ْح ِك َم ْت آ َيا ُت ُه وأتقنت كلامته وصدقت أخباره  ،وبانت أوامره
كت ٌ
كمت آياته من لدن
ونواهيه ،وجتلت فصاحته وازدانت معانيه ُث َّم ُف ِّص َل ْت و ُأ ْح ْ
ِ
َاب ُأ ْح ِك َم ْت آ َيا ُت ُه ُث َّم ُف ِّص َل ْت ِمن َّلدُ ْن
حكيم خبري كام قال تعاىل َ ﴿ :ا َل َر كت ٌ
َح ِكي ٍم َخبِ ٍري﴾ هود  ، ١وال يصل إىل جواهره النفيسة إال ِ َمن متعن يف آياته
وتد ّبر معانيها فازداد شغف ًا وحب َا ورغبة باالستزادة من هذا املنهل الصايف
فينعم بذخائر قيمة من احلكم واألحكام والتوجيهات الربانية ،حتى يتم ّلك
القرآن مشاعره وأحاسيسه.
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وهي نعمة وهبة ربانية ال ينال أطايب ثمـارها إال ذوي البصائر اجللية
واأليادي النقية  ،والنفوس الزكية .
بني يديك عزيزي القارئ إضاءات وإرشاقات استلهمتها ـ بتوفيق من اهلل ـ
بعد رحلة تدبر وتأمل يف آيات من القرآن الكريم قد يبدو يف ظاهرها التكرار
أو التعارض ،وهي حت ًام ليست كذلك ،بل ال يوجد يف القرآن ترادف يف
الكلامت ،فكل كلمة حتوي معنى وحتمل مغزى.
ولقد وقفت عىل مجلة من آراء العلامء السديدة املنثورة يف كتب التفسري تزيل
وتفس عالقة اآليات ببعضها
اللبس الذي يقع به البعض ،وتصحح الفهم
ّ
أحببت أن أمجعها بني دفتي هذا الكتاب .
واعتمدت ــ بعد االستعانة باهلل والتوكل عليه ــ لفهم النصوص ومراميها
لت به كتب التفسري من درر وفوائد قيمة مثل القرطبي
عىل عىل دراسة ما َح ِف َ
والطربي والبغوي وابن كثري والسعدي وغريهم للوقوف عىل كافة اآلراء
الواردة يف تفسري كل آية موضع البحث ،إضافة إىل نقل بعض آراء العلامء
واملشايخ املعارصين املنشورة يف وسائل التواصل اإلجتامعي وعرب مواقعهم
اإللكرتونية يف شبكة املعلومات ( اإلنرتنت ) ،ونسبتها لتلك املواقع تعمي ًام
خمرجة
للفائدة ،وبذلت وسعي بأن تكون األحاديث الواردة يف الكتاب َ
وصحيحة ،فإن أصبت فمن اهلل ،وإن أخطأت فمني ومن الشيطان ،سائ ً
ال
عز وجل التوفيق والسداد.
املوىل ّ
كتبـ ُه ..

مس ّلم عبدالعزيز الزامل
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وآية النهار بجملة ( أفال تبرصون ) ؟
اإلضـاءة السابعة والثالثون

141

هل حيتاج املسلمون آالف ًا من املالئكة للنرص عىل األعداء ؟
13

اإلضـاءة الثامنة والثالثون

ملاذا وصفت العصا مرة بأهنا ( حية ) ومرة بأهنا ( ثعبان ) ؟!

اإلضـاءة التاسعة والثالثون
َولِ َي ِ
جدُ و ْا فِيك ُْم ِغ ْل َظ ًة ــ َف ُقوال َل ُه َق ْوال َّل ِّينًا  ...كيف نوفق بينهام ...؟
اإلضـاءة األربعون

يل لِكَلِم ِ
( َوإِ َذا َبدَّ ْلنَا آ َي ًة ) ( ...ال َت ْب ِد َ
ت اللَِّ) كيف نوفق بينهام ؟
َ
اإلضــاءة احلادية واألربعون

ِ
يم )
ور َّرح ٌ
ملاذا ختمت آية سورة النحل ( إِ َّن اللََّ َل َغ ُف ٌ
و آية سورة إبراهيم ( إِ َّن ا ِ
ان َل َظ ُلو ٌم َك َّف ٌار )  ...؟
نس َ
إل َ
اإلضـاءة الثانية واألربعون

وهل يشك الرسول  بالرسالة ؟
اإلضـاءة الثالثة واألربعون

144
149
154
160

164
167

آية تأمر بقبول الفداء من األرسى  ،وآية تأمر بقتلهم ! ..

اإلضـاءة الرابعة واألربعون

آية تؤكد التفاضل بني الرسل  ،وآية ( ال نفرق بينهم ) !

اإلضـاءة اخلامسة واألربعون
َّاس َّ ِ
ات ُذ ِ
ـه ْ ِ
لت لِلن ِ
ي؟)
نت ُق َ
( َأ َأ َ
ون َو ُأ ِّم َي إِ َل َ
كيف يسأل الرب جل وعال عبده ؟
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173
178

اإلضـاءة السادسة واألربعون

ما أصابنا من فتن ومصائب من اهلل  ،أم من عند أنفسنا ؟
اإلضاءة السابعة واألربعون

183
188

هل يسأل اهلل العباد يوم القيامة  ،أم ال يسأهلم ؟
اإلضـاءة الثامنة واألربعون

هل هناك فرق بني قولنا ( إن شاء اهلل ) و ( بإذن اهلل ) ؟
اإلضـاءة التاسعـة واألربعون

اهلالك يشمل كل القرى  ،أم القرى الظاملة فقط ؟!
اإلضاءة اخلمسـون

190
195
200

ملاذا دعا نوح عليه السالم عىل قومه  ...؟!
اخلـامتـــة

208

املراجـــع

209
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اإلضاءة األوىل

الرد على من يدعي أن هناك تعارضا ً أو تناقضا ً بين اآليات
حيسن بنا يف مستهل احلديث عن هذه اإلضاءات املباركة اإلشارة لنامذج من
ّ

الشبهات التي آثارها بعض املرتبصني من أعداء الدين ،وعرضها بطريقة

مشوهة ال ختلوا من التدليس والتشكيك والتحريف إلثبات التناقض أو

التعارض أو التضارب بني هذه اآليات حتى قال أحدهم وهو نرصاين:
آن َو َل ْو ك َ
ون ا ْل ُق ْر َ
توجد يف سورة النساء آية تقول َ ﴿ :أ َفال َيتَدَ َّب ُر َ
َان ِم ْن ِعن ِْد َغ ْي ِر
ال َّل ِه َل َو َجدُ وا فِ ِيه ْ
اختِال ًفا كَثِ ًيرا  ﴾ ...النساء . ٨٢
لكننا نجد فيه تناقض ًا  ،واختالف ًا كثري ًا ورضب عىل ذلك أمثلة ذلك ) ...؟!
 التناقض األول :

يقولون أن هناك آية تقول إن اليوم عند اهلل كألف سنة ُ ﴿ :يدَ ِّب ُر األَ ْم َر
ِمن السم ِ
اء إِ َلى األَ ْر ِ
ض ُث َّم َي ْع ُر ُج إِ َل ْي ِه فِي َي ْو ٍم ك َ
ف َسن ٍَة ِم َّما
َان ِم ْقدَ ُار ُه َأ ْل َ
َ َّ َ

َت ُعدُّ َ
ون﴾ السجدة  ،٥ويف آية أخرى تقول إن اليوم عند اهلل كخمسني
ألف سنة !..

ِ
وح إِ َل ْي ِه فِي َي ْو ٍم ك َ
ف َسن ٍَة﴾ المعارج ،٤
َان ِم ْقدَ ُار ُه َخ ْم ِسي َن َأ ْل َ
الر ُ
﴿ َت ْع ُر ُج ا ْل َمالئ َك ُة َو ُّ

فهل اليوم عند اهلل يعدل ألف سنة ،أم مخسني ألف سنة؟
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 الرد على الشبهة :

اآليات الواردة يف بيان قدر اليوم عند اهلل عز وجل نوعان :

النوع األول  :آيات تتحدث عن يوم القيامة وهوله  ،وما يكون فيه من أحداث
عظام  ،وآيات باهرةَّ ،
وأن ِمن أهواله طول ذلك اليوم بام يعادل مخسني ألف

سنة من سني الدنيا ،كام جاءت يف سورة املعارج ،قال عيل بن أيب طلحة عن
ابن عباس :هذا يوم القيامة  ،جعله اهلل تعاىل عىل الكافرين مقدار مخسني ألف

سنة انتهى .رواه الطربي يف جامع البيان (. )602/23

النوع الثاين :آيات ال تتحدّ ث عن طول يوم القيامة ،وإنمـا تتحدّ ث عن
عز وجل ،وقدرها بالنسبة أليام الدنيا التي نعدها،
طول األيام التي عند اهلل ّ
فبي سبحانه وتعاىل أن اليوم
وهي األيام التي حيدث اهلل فيها اخللق والتدبريَّ ،

عنده يساوي ألف سنة من أيامنا هذه ،وقد جاء ذلك يف سورة احلج ،يف اآلية
﴿و َي ْس َت ْع ِج ُلون ََك بِا ْل َع َذ ِ
ف
اب َو َل ْن ُي ِْل َ
السابعة واألربعني  ،حيث يقول تعاىل َ :
اللَُّ وعْدَ ه وإِ َّن يوما ِعنْدَ رب َك ك ََأ ْل ِ
ف َسن ٍَة ِمَّا َت ُعدُّ َ
ون﴾ احلج . ٤٧
َ ِّ
َ ُ َ َْ ً

عز وجل:
وجـاء أيضـ ًا يف سـورة السجـدة  ،يف اآلية اخلامسة ،حيث يقول ّ
ِ ِ
ِ
ِ
است ََوى َع َل
الس َم َوات َو ْالَ ْر َض َو َما َب ْين َُه َم ِف ستَّة َأ َّيا ٍم ُث َّم ْ
﴿اللَُّ ا َّلذي َخ َل َق َّ
ا ْل َع ْر ِ
ش َما َلك ُْم ِم ْن ُدونِ ِه ِم ْن َو ِ ٍّل َو َل َش ِفي ٍع َأ َف َل َتت ََذك َُّر َ
ون ُ ٤يدَ ِّب ُر ْالَ ْم َر ِم َن
الس َم ِء إِ َل ْالَ ْر ِ
ض ُث َّم َي ْع ُر ُج إِ َل ْي ِه ِف َي ْو ٍم ك َ
ف َسن ٍَة ِمَّا َت ُعدُّ َ
ون ٥
َان ِم ْقدَ ُار ُه َأ ْل َ
َّ
الشهاد ِة ا ْلع ِز ُيز ِ
ِ
ِ
ال ا ْل َغ ْي ِ
يم ﴾ السجدة .6-4
ب َو َّ َ َ َ
الرح ُ
َّ
َذل َك َع ُ
ويظهر واضح ًا من سياق اآليتني هنا أن احلديث فيها عن أيام اهلل التي يكون
عز وجل بأن مقدارها يبلغ ألف سنة من أيام
فيها خلقه وتدبريه ،فوصفها ّ

الدنيا .
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يتبي أن النوعني السابقني من اآليات إنام تتحدث عن أيام خمتلفة،
وهبذا َّ
وليست أيام ًا واحدة  ،فاليوم يف آية املعارج هو يوم القيامة  ،ومقداره مخسون

ألف سنة ،وأما اليوم يف آيتي احلج والسجدة فهو اليوم عند اهلل الذي يدبر فيه
األمور ،ومقداره ألف سنة .

قال ابن حزم رمحه اهلل :يـوم القيامـة مقـداره مخسون ألـف سنـة ،قال تعاىل:
ِ
﴿ف َي ْو ٍم ك َ
ف َسن ٍَة﴾ المعارج  ، 4وهبذا أيضا جاءت
ني َأ ْل َ
خ ِس َ
َان ِم ْقدَ ُار ُه َ ْ

األخبار الثابتة عن رسول اهلل  .

وأما األيام التي قال اهلل تعاىل فيها أن اليوم منها ألف سنة فهي ُأ َخر .
ِ
الس َم ِء إِ َل ْالَ ْر ِ
ض ُث َّم َي ْع ُر ُج إِ َل ْي ِه ِف َي ْو ٍم ك َ
َان ِم ْقدَ ُار ُه
قال تعاىل ُ ﴿ :يدَ ِّب ُر ْالَ ْم َر م َن َّ
ون ﴾ السجدة  ،5وقال تعاىل  ﴿ :وإِ َّن يوما ِعنْدَ رب َك ك ََأ ْل ِ
ف َسن ٍَة ِمَّا َت ُعدُّ َ
ف
َأ ْل َ
َ ِّ
َ َْ ً
َسن ٍَة ِمَّا َت ُعدُّ َ
ون ﴾ احلج .47
فهي أيام أخر بنص القرآن  ،وال حيل إحالة نص عن ظاهره بغري نص آخر أو
إمجاع بيقني انتهى باختصار .الفصل يف امللل (. )77/3
وقد ُس ِئل الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل عن سبيل اجلمع بني اآليات السابقة
فأجاب :إن اآليتني اللتني أوردمها السائل يف سؤاله  -ومها قوله تعاىل يف
ِ
الس َم ِء إِ َل األَ ْر ِ
ض ُث َّم َي ْع ُر ُج إِ َل ْي ِه ِف َي ْو ٍم ك َ
َان
سورة السجدة ُ ﴿ :يدَ ِّب ُر األَ ْم َر م ْن َّ
ف َسن ٍَة ِمَّا َت ُعدُّ َ
ون﴾ السجدة  ، ٥وقوله يف سورة املعارجَ ﴿ :ت ْع ُر ُج
ِم ْقدَ ُار ُه َأ ْل َ
ِ
وح إِ َل ْي ِه ِف َي ْو ٍم ك َ
ف َسن ٍَة﴾ المعارج .٤
ني َأ ْل َ
خ ِس َ
َان ِم ْقدَ ُار ُه َ ْ
الر ُ
ا َْلالئ َك ُة َو ُّ
اجلمع بينهام  :أن آية السجدة يف الدنيا ،فإنه سبحانه وتعاىل يدبر األمر من

السامء إىل األرض ثم يعرج إليه يف يوم ،كان مقدار هذا اليوم  -الذي يعرج
إليه األمر  -مقداره ألف سنة مما نعد ،لكنه يكون يف يوم واحد ،ولو كان
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بحسب ما نعد من السنني لكان عن ألف سنة ،وقد قال بعض أهل العلم
إن هذا يشري إىل ما جاء به احلديث عن النبي عليه الصالة والسالم (إن بني

السمـاء الدنيا واألرض مخسمـائة سنة) فإذا نزل من السمـاء ثم عرج من
األرض فهذا ألف سنة .

﴿س َأ َل
وأما اآلية التي يف سورة املعارج ،فإن ذلك يوم القيامة كام قال تعاىلَ :
اب َو ِاق ٍع لِ ْلكَافِري َن َل ْي َس َل ُه َدافِ ٌع ِ ١م ْن اللَِّ ِذي ا َْل َع ِ
َس ِائ ٌل بِ َع َذ ٍ
ار ِج َ ٢ت ْع ُر ُج
ِ
وح ﴾ المعارج  . ٣-١وقوله ( :يف يوم ) ليس متعلق ًا بقوله تعاىل:
الر ُ
ا َْلالئ َك ُة َو ُّ
ِ
وح إِ َل ْي ِه ﴾ ،لكنه متعلق بام قبل ذلك.
الر ُ
﴿ ا َْلالئ َك ُة َو ُّ
ِ
وقوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس َل ُه َدافِ ٌع ِ ١م ْن اللَِّ ِذي ا َْل َع ِ
وح
الر ُ
ار ِج َ ٢ت ْع ُر ُج ا َْلالئ َك ُة َو ُّ
إِ َل ْي ِه﴾ المعارج  ٣-١هي مجلة معرتضة .

وهبذا تكون آية املعارج يف يوم القيامة ،وقد ثبت يف صحيح مسلم من حديث
أيب هريرة يف قصة مانع الزكاة أنه حيمى عليها يف نار جهنم فيكوى هبا جنبه

وجبينه وظهره ،كلام بردت أعيدت يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة .

فت ّبني هبذا أنه ليس بني اآليتني يشء من التعارض الختالف حملهمـا واهلل

أعلم.

 -انتهى باختصار . -

فتاوى نور عىل الدرب (علوم القرآن والتفسري/سورة السجدة) .

وهذا هو اختيار العالمة حممد رشيد رضا يف تفسري املنار (. )396/8

واهلل أعلم .
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 التناقض الثاني :

ل َّ
الش َفا َع ُة
يف موطن ينفي القرآن الشفاعة للبرش ،قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل ِ
َجِيعا له م ْل ُك السمو ِ
ات واألَ ْر ِ
ض ُث َّم إ َل ْي ِه ت ُْر َج ُعون﴾ الزمر ،٣٩
َّ َ َ
ُ ُ
وقال أيض ًا َ ﴿ :ما ِم ْن َش ِفي ٍع إِالَّ ِم ْن َب ْع ِد إِ ْذنِ ِه﴾ يونس  ، ١٠وقال سبحانه َ ﴿:ما لك ُْم
ِِ ِ
ِ
ال َتت ََذك َ
َول َوالَ َش ِفي ٍع َأ َف َ
َّرون﴾ السجدة ، ٤ويف موطن آخر يستثبت
م ْن ُدونه م ْن ِ ٍّ
الشفاعة ،كقوله تعاىل ﴿:من ذا اليل يشفع عنده إال ملن أذن ل ُه﴾ ابلقرة  ، ٢٥٥وقال
الشفا َع ُة ِعندَ ه إِ َّل َلِ ِ
﴿:و َل تَن َف ُع َّ
ن َأذ َن َل ُه﴾ سبأ ٢٣
ُ
سبحانه َ
ْ
 الرد على الشبهة :

أما الشفاعة املنفية يف قوله تعاىلَ ﴿ :ما ِمن َش ِفي ٍع إِالَّ ِمن َب ْع ِد إِ ْذنِ ِه﴾ يونس ،3
وقوله تعاىلَ ﴿ :ما َلكُم ِّمن ُدونِ ِه ِمن َو ِ ٍّل َو َل َش ِفيعٍ﴾ السجدة  ، 4فهي الشفاعة
املعروفة عند الناس ،وهي أن يشفع الشفيع إىل غريه ابتدا ًء  -دون إذن  -فتقبل

شفاعته ،فأراد سبحانه نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الرشك الذين يظنون أن

للخلق عند اهلل من القدر أن يشفعوا عنده بغري إذنه ،كام يشفع الناس بعضهم
عند بعض ،قال اهلل تعاىل﴿ :وكَم من م َل ٍك ِف السمو ِ
ات َل ُت ْغنِي َش َفا َعت ُُه ْم
َّ َ َ
َ
ِّ َّ
َش ْي ًئا إِ َّل ِمن َب ْع ِد َأن َي ْأ َذ َن اللَُّ َلِن َي َشاء َو َي ْر َض﴾ انلجم . 26

أما الشفاعة املثبتّة فهي التي يأذن اهلل تعاىل هبا ،وال يكون العبد مستق ً
ال
بالشفاعة بل يكون مطيع ًا هلل تابع ًا له ،ويكون األمر كله لآلمر املسؤول ،كمـا
قال تعاىلُ ﴿ :قل لَِِّّ َّ
الش َفا َع ُة َجِي ًعا ﴾ الزمر .44وذلك يف قولـه تعاىلَ ﴿ :من َذا
ِِ
ِ
ِ
﴿و َل تَن َف ُع َّ
الش َفا َع ُة
ا َّلذي َي ْش َف ُع عنْدَ ُه إِالَّ بِإِ ْذنه﴾ ابلقرة  ، 255وقـولـه سبحانـهَ :
ِعندَ ُه إِ َّل َلِ ْن َأ ِذ َن َل ُه﴾ سبأ  ، 23وأمثال ذلك ،فتبني أنه ال تناقض بينهمـا.
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 التناقض الثالث :

مرة يذكر أن أهل اجلنة من املسلمني عددهم ٌ
قليل كقوله تعاىل ُ ﴿ :ث َّل ٌة ِمن
وقليل ِمن ِ
ٌ
اآلخرين﴾ الواقعة  ، 14- 13ومرة يذكر أهنم كثري كمـا
األولني ١٣
َّ
ني  ٣٩و ُث َّل ٌة ِمن ِ
اآلخ ِ
ري َن﴾ الواقعة . 40- 39
قالُ ﴿ :ث َّل ٌة ِم َن األَ َّولِ َ
َ
َ
 الرد على الشبهة :

نيَ ،و ُث َّل ٌة
ني َو َق ِل ٌيل ِّم َن ْال ِخ ِري َن) و ( ُث َّل ٌة ِّم َن ْالَ َّولِ َ
أما اآليتان ﴿ ُث َّل ٌة ِّم َن ْالَ َّولِ َ
ِّم َن ْال ِخ ِري َن﴾ فهذا االختالف سببه اختالف مقام الكالم ألن اهلل تعاىل َق َّسم
الناس يف سورة الواقعة يوم القيامة إىل ثالثة أقسام( :السابقون  -أصحاب
مصري كل قسم ،فالسابقون السابقون:
امليمنة  -أصحاب املشأمة) ثم ّبي
َ

املقربون يف جنات النعيم ،ثم ّبي أن أصحاب هذه املنزلة فريقان:
هلم منزلة ّ
كثريون من السابقني األولني وقليلون من األجيال املتأخرين.

أما أصحاب امليمنة  :فمنزلتهم أدنى من السابقني لذلك كانت درجاهتم أدنى

ويشاركهم يف هذه املنزلة كثري من األجيال الالحقة ألن فرصة العمل بام
جعلهم أصحاب اليمني متاحة يف كل زمن ،وعىل هذا فال تناقض.

 التناقض الرابع :

مرة يعترب اليهود والنصارى والصابئني من الناجني ودينهم مقبول قال تعاىل:
ِ
ِ
الصابِ ُئ َ
ون َوالن ََّص َارى َم ْن آ َم َن بِاهللِ َوال َي ْو ِم
﴿إِ َّن الذي َن آ َمنُوا َوالذي َن َها ُدوا َو َّ
اآلخ ِر و َع ِم َل ص ِ
ِ
ي َزنُون﴾ المائدة .69
ال ًا َف َل َخ ْو ٌ
َ
َ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َل ُه ْم َ ْ
ومرة يرفض دينهم وال يقبله منهم ! فقال سبحانه﴿ :و َم ْن َي ْب َت ِغ َغ ْ َي ِ
اإل ْسال ِم
ِدين ًا َف َلن ي ْقب َل ِمنْه وهو ِف ِ
اآلخ َر ِة ِم َن اخلَ ِ ِ
اسين﴾ آل عمران .85
ُ َ ُ َ
ْ ُ َ
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 الرد على الشبهة :
ِ
ِ
الصابِ ُئ َ
ون َوالن ََّص َارى َم ْن آ َم َن
أما قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن آ َمنُو ْا َوا َّلذي َن َها ُدو ْا َو َّ
ِ
ِ
ِ
ي َزن َ
الا َف َ
ُون﴾ المائدة ٦٩
ال َخ ْو ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َوالَ ُه ْم َ ْ
بِاللّ َوا ْل َي ْو ِم اآلخ ِر و َعم َل َص ً
فمعناه أن من آمن من اليهود والنصارى والصابئني بـ حممد  وبام جاء به
واليوم اآلخر ويعمل صاحل ًا فلم يبدل ومل يغري حتى يتوىف عىل ذلك فله ثواب

عمله وأجره عند اهلل ،واآلية أيض ًا تشمل كل من آمن بنبيه يف زمانه ومل يدرك

غريه ،أو من آمن بنبيه وأدرك غريه فآمن به.

23
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ال ِم ِدينًا َف َلن ي ْقب َل ِمنْه وهو ِف ِ
﴿و َمن َي ْب َت ِغ َغ ْ َي ِ
اإل ْس َ
اآلخ َر ِة
ُ َ ُ َ
ُ َ
وأما آية آل عمرانَ :
الَ ِ ِ
ِم َن ْ
اسي َن﴾ آل عمران  85فاإلسالم هو الدين احلق الذي بعث اهلل به مجيع

األنبياء ،واملسلم احلق هو من كان خالص ًا من شوائب الرشك خملص ًا يف أعامله

مع اإليامن ،من أي ملة كان حتى بعث حممد  ،فمن مل يؤمن به فهو من
الكافرين.

 التناقض الخامس :
مرة ال ي ِ
قسم بالبلد  ،قال تعاىل ﴿ :الَ ُأ ْق ِس ُم ِ َب َذا ال َب َل ِد﴾ ابلدل .1
ُ
ومرة ي ِ
﴿و َه َذا ال َب َل ِد األَ ِم ِ
قسم بالبلد  ،قال ّ
ني﴾ اتلني .3
جل وعال َ :
ُ

 الرد على الشبهة :

أما قوله تعاىل﴿ :ال ُأ ْق ِس ُم ِ َب َذا ا ْل َب َل ِد﴾ فـ (ال) نفي صحيح وهي رد لكالم

من أنكر البعث ورد ملا توهم اإلنسان املذكور يف هذه السورة املغرور بالدنيا،
أي ليس األمر كام يف قوله تعاىل ﴿ال ُأ ْق ِس ُم ِ َب َذا ا ْل َب َل ِد﴾ ال يناقض قسمه به يف
﴿و َه َذا ا ْل َب َل ِد ْالَ ِم ِ
ني ﴾ إذ أن ال يف اآلية األوىل نافية ،وهي للتوكيد،
قوله تعاىل َ
فتأيت يف القسم كام يف قوله ﴿ َف َل َو َر ِّب َك َل ُي ْؤ ِمن َ
ُون﴾ أي أقسم بربك ،ويف قراءة
احلسن واألعمش وابن كثري :ألقسم هبذا البلد ،من غري ألف بعد الالم إثبات ًا
﴿و َه َذا ا ْل َب َل ِد ْالَ ِم ِ
ني ﴾ اتلني .3
للقسم فال تعارض بينها وبني قوله تعاىل َ :
 التناقض السادس :

﴿و َل َقدْ َن ْع َل ُم َأ َّن ْم َي ُقو ُل َ ِ
ش
وصف القرآن بأنه مبني ،فقال تعاىل َ :
ون إن ََّم ُي َع ِّل ُم ُه َب َ ٌ
ُ
ِ
الذي ي ْل ِحدُ َ ِ
ان ِ
لس ٌ
لِ َس ُ
ني﴾ انلحل . 103
ب ُمبِ ٌ
ان َع َر ِ ٌّ
ُ
ون إِ َل ْيه َأ ْع َجم ٌّي َو َه َذا َ
ِ
ِ
َاب
ومرة يقول إن آياته فيها حمكم ومتشابه كقوله ُ :
﴿ه َو ا َّلذي َأ َنز َل َع َل ْي َك ا ْلكت َ
25

ات ُّمْك ََم ٌت ُه َّن ُأ ُّم ا ْل ِكت ِ
ات  ﴾...آل عمران . 7
اب ٌ
ِمنْ ُه آ َي ٌ
َاب َو ُأ َخ ُر ُمت ََش ِ َ

 الرد على الشبهة :

ال تناقض بني كون القرآن الكريم مبين ًا وكونه متشاهب ًا...

فإن املعنى متشاهبات يف التالوة ،خمتلفات يف املعنى ،كام قال جل ثناؤه
﴿و ُأتُو ْا بِ ِه ُمت ََش ِاب ًا﴾ ابلقرة . 25
َ

يعني يف املنظر خمتلف ًا يف املطعم ،وكام أخرب عن بني إرسائيل قوهلم
﴿إِ َّن ال َب َق َر ت ََشا َب َه َع َل ْينَا﴾ ابلقرة  70يعنون بذلك تشابه علينا يف الصفة ،وإن

اختلفت أنواعه ،فالقرآن العظيم يشبه بعضه بعضا يف احلسن واحلكمة

ويصدق بعضه بعضا ،وكل هذا ال يناقض كونه عربي ًا مبينا إال عند أعاجم
اللسان ،اجلهال بلغة التنزيل املعجز الذي أعجز اإلنس واجلن ،واهلل أعلم.
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اإلضاءة الثانية

ما الفائـدة من اإلنـذار إذن ؟
ِ
ين َك َف ُروا َس َوا ٌء َع َل ْي ِه ْم َء َأن َْذ ْر َ ُت ْم َأ ْم َل ْ ُتن ِْذ ْر ُه ْم ال
قال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذ َ
ُي ْؤ ِمن َ
ُون﴾ ابلقرة .6

إذا كان إنذارهم وعدم إنذارهم سواء  ،والنتيجة واحدة وهي أهنم لن يؤمنوا،

إذن ما الفائدة من اإلنذار ؟ وما الداعي للنصح واإلرشاد لقوم نعلم أهنم لن

يستجيبوا ؟ فالنتيجة معلومة سلف ًا وهي عدم إيامهنم يف كل األحوال ؟!
(س َوا ٌء َع َل ْي ِه ْم) ومل يقل
املتأمل يف مفردات اآلية يلحظ أن اهلل سبحانه قال َ

(س َوا ٌء عليك)  ..والفرق بينهام كبري ! وهو ما يفرس املغزى العميق من اآلية،
َ

فليس املعني باخلطاب هو النبي حممد  بل قومه .
(س َوا ٌء َع َل ْي ِه ْم ) فقد سبق يف علم اهلل أن هؤالء املعاندين اجلاحدين
لذا قال َ :

املارقني الذين حيادون اهلل ورسوله لن يؤمنوا ،ومصداق هذا قول قوم هود
لنبيهم َ ﴿ :قا ُلوا سواء َع َلينَا َأو َع ْظ َت َأم َل َتكُن من ا ْلو ِ
ني﴾ الشعراء ،136
اعظِ َ
ِّ َ َ
َ َ ٌ ْ َ
ْ ْ
أرصوا
وبي هلم احلق
ّ
بعدما حذرهم وأنذرهم ورغبهم ورهبهم ّ
ووضحه ّ
عىل كفرهم وبغيهم وطغياهنم فكان ردهمَ ﴿ :قا ُلوا َيا ُهو ُد َما ِج ْئ َتنَا بِ َب ِّين ٍَة َو َما
َار ِكي ِ
ن َْح ُن بِت ِ
ني﴾ هود . 53
آلَتِنَا َعن َق ْولِ َك َو َما ن َْح ُن َل َك بِ ُم ْؤ ِمنِ َ
أي  :ال نرجع عام نحن فيه ،وقد أكد سبحانه هذه احلقيقة بقوله:
﴿إِ َّن ا َّل ِذي َن َح َّق ْت َع َل ْي ِه ْم ك َِل َم ُت َر ِّب َك َل ُي ْؤ ِمن َ
ُون َ 96و َل ْو َجا َءت ُْه ْم ك ُُّل آ َي ٍة َحت َّٰى
ِ
يم﴾ يونس .97 - 96
َي َر ُوا ا ْل َع َذ َ
اب ْالَل َ
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ِ
وقال تعاىل﴿ :و َل ِئن َأ َتي َ ِ
َاب بِك ُِّل آ َي ٍة َّما تَبِ ُعوا ِق ْب َلت ََك َو َما
ين ُأوتُوا ا ْلكت َ
ت ا َّلذ َ
َ ْ ْ
نت بِتَابِ ٍع ِق ْب َلت َُه ْم َو َما َب ْع ُض ُهم بِتَابِ ٍع ِق ْب َل َة َب ْع ٍ
ض  ﴾...ابلقرة . 145
َأ َ

ولكن هذا األمر يف علم الغيب  ،و نحن ال نعلم ما تضمر النفوس وال يعلمهم
﴿و ِم َّ ْن َح ْو َلكُم ِّم َن ْالَ ْع َر ِ
اب ُمنَافِ ُق َ
ون َو ِم ْن
إال اهلل كام قال سبحانه لرسوله َ :
َأ ْه ِل ا َْل ِدين َِة مر ُدوا َع َل النِّ َف ِ
اق َل َت ْع َل ُم ُه ْم ن َْح ُن َن ْع َل ُم ُه ْم  ﴾...اتلوبة .101
ََ

فهو سبحانه املطلع عىل الرسائر ويعلم من البرش من يستجيب ومن ال يستجيب
﴿و َما ُيدْ ِر َ
َّى﴾ عبس 3
ومن يعرض ومن يقبل كام قال سبحانه َ :
يك َل َع َّل ُه َي َّزك ٰ
وأخرب نوح  أن قومه لن يؤمنوا ﴿ :و ُأ ِ
وح َي إِ َ ٰل ن ٍ
ُوح َأ َّن ُه َلن ُي ْؤ ِم َن ِمن
َ
َق ْو ِم َك إِ َّل َمن َقدْ آ َم َن َف َل َت ْبت َِئ ْس بِ َم كَانُوا َي ْف َع ُل َ
ون﴾ هود . 36

عز وجل:
فاهلداية هدية من املوىل تعطى ملن يستحقها ،ويسعى هلا لقوله ّ
ِ
ني﴾العنكبوت .69
اهدُ وا فِينَا َلن َْه ِد َين َُّه ْم ُس ُب َلنَا َوإِ َّن اللََّ َل َع ا ُْل ْح ِسنِ َ
﴿وا َّلذي َن َج َ
َ

أما املعاند واجلاحد واملكابر فقد رصف نفسه عن اهلداية فرصفها اهلل عنه
ف َعن آي ِ ِ
﴿س َأ ْ ِ
ون ِف ْالَ ْر ِ
َب َ
ال ِّق َوإِن َي َر ْوا ك َُّل آ َي ٍة
ص ُ ْ َ َ
ض بِ َغ ْ ِي ْ َ
ات ا َّلذي َن َي َتك َّ ُ
َ
َّل ي ْؤ ِمنُوا ِبا وإِن يروا سبِ َيل الر ْش ِد َل يت ِ
َّخ ُذو ُه َسبِ ًيل َوإِن َي َر ْوا َسبِ َيل ا ْل َغ ِّي
َ
ُ
ُّ
َ َ ََ ْ َ
يت ِ
ني﴾ األعراف  ،146وال
َّخ ُذو ُه َسبِ ًيل َٰذلِ َك بِ َأ َّنُ ْم ك ََّذ ُبوا بِآ َياتِنَا َوكَانُوا َعن َْها َغافِ ِل َ
َ

ب َن ْف ُس َك َع َل ْي ِه ْم
يستحــق أمثال هؤالء احلســرة عليهــمَ ...﴿ :ف َل ت َْذ َه ْ
ٍ
ِ
يم بِ َم َي ْصنَ ُع َ
ون﴾ فاطر  ، 8فمهمة الداعية بذل السبب:
سات إِ َّن اللََّ َعل ٌ
َح َ َ
﴿ ...وإِن ََّك َلتَه ِدي إِ َل ِص ٍ
اط ُّم ْست َِقي ٍم﴾ الشورى . 52
ْ
َ
ٰ َ
أما النتيجة فليست بيده ﴿ :إِن ََّك َل َ ْت ِدي َم ْن َأ ْح َب ْب َت َو َٰل ِك َّن اللََّ َ ْي ِدي َمن َي َشا ُء
َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِا ُْل ْهت َِدي َن﴾ القصص . 56
28

فالداعية مطالب بتبليغ الرسالة ﴿ َفإِ ْن َأ ْع َر ُضوا َف َم َأ ْر َس ْلن َ
َاك َع َل ْي ِه ْم َح ِفي ًظا إِ ْن
َع َل ْي َك إِ َّل ا ْل َب َل ُغ﴾ الشورى  . 48وإقامة احلجة ،فــإذا استنفد الوسـع والطاقـــة

انتهـى دوره ،وال يملك اقناع الناس بالقوة ،أو التحكم بآرائهـم وقـراراهتم
﴿و َل ْو َشا َء َر ُّب َك َل َم َن َمن ِف ْالَ ْر ِ
َّاس َحت َّٰى
ض ُك ُّل ُه ْم َجِي ًعا َأ َف َأ َ
نت ُتك ِْر ُه الن َ
َ
ني﴾ يونس .99
َيكُونُوا ُم ْؤ ِمنِ َ
نت ُم َذك ٌِّرَّ ،ل ْس َت َع َل ْي ِهم بِ ُم َص ْيطِ ٍر﴾ الغـاشيـة .21
وكام قال تعاىل َ ﴿ :ف َذك ِّْر إِن ََّم َأ َ

وملا سأل أقوا ٌم رسلهم عن سبب استمرارهم يف الوعظ واإلرشاد رغم اعراض
﴿:وإِ ْذ َقا َل ْت ُأ َّم ٌة ِّمن ُْه ْم ِل َ ت َِع ُظ َ
ون َق ْو ًما اللَُّ ُم ْه ِلك ُُه ْم َأ ْو ُم َع ِّذ ُ ُب ْم َع َذا ًبا
املخالفني َ
َش ِديدً ا َقا ُلوا َم ْع ِذ َر ًة إِ َ ٰل َر ِّبك ُْم َو َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُق َ
ون﴾ األعراف .164
كان اجلواب  :معذرة إىل ربكم  ،نقيم احلجة ونربئ الذمة ونؤدي األمانة
ولعلهم يتقون  ...ال ندري  ،قد تتأخر اهلداية  ،وقد حتجب !

فقد نزلت هذه اآلية بشأن أصحاب القرية الذين اعتدوا يف السبت وارتكبوا

ما هناهم اهلل عنه من الصيد  ،فلام نصحهم أصحاهبم قال آخرون  :مل تعظوهنم؟
قالوا :عظتنا إياهم إنام هي معذرة إىل ربنا نؤدي فرضه علينا باألمر باملعروف

والنهي عن املنكر ،ولعلهم يتقون وخيافون ويرتدعون ويتوبون.
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اإلضاءة الثالثة

ال تقربوهــا  -ال تعتـدوها  ...ما الفرق ؟
ختم اهلل عز وجل آية من سورة البقرة بكلمة ( فال تقربوها )
ِ
وها﴾ ابلقرة .187
﴿ ...ت ْل َك ُحدُ و ُد اللَِّ َف َل َت ْق َر ُب َ
وختم آية أخرى مشاهبة بكلمة ( فال تعتدوها ) .
ِ
وها﴾ ابلقرة .229
﴿ ...ت ْل َك ُحدُ و ُد اللَِّ َف َل َت ْعتَدُ َ

فمـا الفرق بني اخلتامني ؟ ( فال تقربوها ــــ فال تعتدوها ) ..؟!

اآلية األوىل  :وردت يف سياق ذكر ( املحرمات ) أثناء الصيام واالعتكاف،

وها﴾
مثل األكل والرشب والوطء ،فناسب ذلك قوله عز وجل ﴿ َف َل َت ْق َر ُب َ

ألهنا مجي ًعا ُم َ َّرمات .

اآلية الثانية :فقد وردت يف سياق ذكر (املباحات) مثل :النكاح ،وأحكام

الطالق والعدة واإليالء والرجعة ،وليست مجيعها من املحرمات؛ لذلك كان
لفظ َ
وها﴾ أليق باملعنى املراد ،أي :ال تتجاوزوا هذه األحكام التي
﴿فل َت ْعتَدُ َ

عز
ب َّينها اهلل لكم فيام هو حالل وما هو حرام؛ ولذلك ختمت اآلية بقوله ّ
وجل﴿:و َم ْن َي َت َعدَّ ُحدُ و َد اللَِّ َف ُأو َل ِئ َك ُه ُم ال َّظ ُ
الِ َ
ون﴾ ابلقرة  ، 229كالزواج من
َ

أربع نساء فال يتعدى الرجل ذلك ،ويضم هلن زوجة خامسة ،ومن ثم  :فلفظ

ال تقربوها خاص باملحرمات .
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ولفظ ال تعتدوها خاص باملباحات ،وتعد كلمة ( ال تقربوا ) هي من أشد

﴿و َل َت ْق َر ُبوا
صيغ التحريم كام جاءت هذه الكلمة يف الزنا ،فقال سبحانهَ :
َان َف ِ
اح َش ًة َو َسا َء َسبِ ً
الزنَا إِ َّن ُه ك َ
يل﴾ األرساء 32
ِّ
﴿و َل ت َْق َر ُبوا َم َال ا ْل َيتِ ِ
يم إِ َّل بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َحت َّٰى
وكذا قال يف مال اليتمَ :
َي ْب ُل َغ َأ ُشدَّ ُه  ﴾..األنعام 152
فإذا كان االقرتاب من اليشء حمرم َا ،فمن باب أوىل تعاطيه حمرم ًا ،ويف هذا رد

عىل بعض السذج ممن يتساءل  :ملاذا مل ترد كلمة احلرام يف اخلمر ؟
ِ
وذلك يف قوله تعاىل َ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِن ََّم ْ
اب َو ْالَ ْز َل ُم
نص ُ
س َو ْالَ َ
الَ ْم ُر َوا َْل ْي ُ
ِ
اجتَنِ ُبو ُه َل َع َّلك ُْم ُت ْف ِل ُح َ
ِر ْج ٌس ِّم ْن َع َم ِل َّ
ون﴾ المائدة  ، 90ولو فهم هؤالء
الش ْي َطان َف ْ
معنى كلمة ( االجتناب ) لكفاهم ذلك جواب ًا ،فهو سبحانه بعد أن ذكر اخلمر
وامليرس واألنصاب واألزالم ،وبني أهنم رجس من عمل الشيطان ،عقب عىل
اجتَنِ ُبو ُه َل َع َّلك ُْم ُت ْف ِل ُح َ
ون﴾.
ذلك بقوله تعاىلَ ﴿ :ف ْ

واألمر باالجتناب لفظ استخدم يف الزجر عن األوثان وعبادهتا ،فقال تعاىل:
ِ
﴿ َف ِ
ِ
الز ِ
ور﴾ احلج  ، 30وقال سبحانه:
اجتَنِ ُبوا َق ْو َل ُّ
الر ْج َس م َن ْالَ ْو َثان َو ْ
ْ
اجتَن ُبوا ِّ
﴿و َل َقدْ بع ْثنَا ِف ك ُِّل ُأم ٍة رس ً ِ
وت﴾ انلحل 36
اجتَنِ ُبوا ال َّطا ُغ َ
ول َأن ا ْع ُبدُ وا اللََّ َو ْ
َ ََ
َّ َّ ُ
ِ
وها  ﴾...الزمر.17
اج َتنَ ُبوا ال َّطا ُغ َ
وقال ّ
وت َأن َي ْع ُبدُ َ
﴿وا َّلذي َن ْ
عز وجل َ :

كمــا استخــدم لفظ االجتناب يف ترك كبائر الذنوب واآلثام.
ِ
ِ
ِ
ُم﴾ النساء 31
قال تعاىل﴿ :إِن َ ْتتَن ُبوا َك َبائ َر َما ُتن َْه ْو َن َعنْ ُه ُن َك ِّف ْر َعنك ُْم َس ِّي َئاتك ْ
ِ
ِ
ون َك َب ِائ َر ْ ِ
يتَنِ ُب َ
ال ْث ِم َوا ْل َف َواح َش إال ال َّل َم َم﴾ انلجم 32
وكذا قوله ﴿ :ا َّلذي َن َ ْ
31

فاجتناب اليشء يعنى عدم االقرتاب منه  ،وإال فإن من حام حول احلمى

أوشك أن يقع فيها !

حتى يف العرص احلديث تكتب حول املناطق العسكرية عبارة :

يعرض نفسه للخطر.
( منطقة حمظورة ممنوع اإلقرتاب )  ،ومن يقرتب ّ
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اإلضاءة الرابعة

هل ّ
نتلقى الكالم باللسان  ...أم باآلذان ؟
عز وجل أحكام قذف املحصنات يف مطلع سورة (النور) وأعقبها
ملا ذكر اهلل ّ
بنزول آيات الرباءة ألم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها من (اإلفك) الذي

أشاعه املنافقون عنها زور َا وهبتان ًا  ،أشار لرسعة انتقال اإلشاعة دون تثبت
ِ ِ
ون بِ َأ ْفو ِ
اهكُم َّما َل ْي َس َلكُم بِ ِه ِع ْل ٌم
بقوله تعاىل﴿ :إِ ْذ َت َل َّق ْو َن ُه بِ َأ ْلسنَتك ُْم َو َت ُقو ُل َ َ
ِ
ِ
يم﴾ انلور . 15
َو َ ْت َس ُبو َن ُه َه ِّينًا َو ُه َو عندَ اللَِّ َعظ ٌ
والالفت للنظر استبدال القرآن جارحة األذن بجارحة اللسان يف تلقي الكالم
وذلك يف قوله تعاىل ﴿ :إِ ْذ َت َل َّق ْو َن ُه بِ َأ ْل ِسنَتِك ُْم﴾ فهل يتلقى اإلنسان الكالم
باللسان أم باألذان ؟!

إنه وصف بليغ لرسعة انتشار الفرية وتداول اإلشاعة بني الناس كالكرة

تتقاذفها األلسن دون متحيص وال ترو وال تثبت ،حتى أهنا ال تأخذ وقتها
لتصل إىل العقل  ،كام يقول سيد قطب :يف كتابه «يف ظالل القرآن»( ،وهي

التحرج ،لسان يتلقى عن لسان بال تدبر
صورة فيها اخلفة واالستهتار وقلة
ّ
وال ترو وال فحص وال إمعان نظر ،كأن القول ال يمر عىل اآلذان وال تتمأله
الرؤوس وال تتدبره القلوب) !
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كم دمرت هذه الفرية من عالقات وأرحام ،وهدمت من وشائج (((وقرابات

هم أبوبكر الصديق  يف حادثة اإلفك أن يقطع النفقة عن قريبه
حتى ّ

مسطح بن أثاثة الذي تكلم يف عرض السيدة عائشة ريض اهلل عنها ،ثم عدل
ِ
الس َع ِة
الصدّ يق عن ذلك استجابة لقوله تعاىل َ :
﴿و َل َي ْأت َِل ُأو ُلو ا ْل َف ْض ِل منْك ُْم َو َّ
ول ا ْل ُقربى وا َْلس ِ
ني َوا ُْل َه ِ
اج ِري َن ِف َسبِ ِ
يل اللَِّ َو ْل َي ْع ُفوا َو ْل َي ْص َف ُحوا
اك َ
َأ ْن ُي ْؤتُوا ُأ ِ ْ َ ٰ َ َ
ِ
ِ
َأ َل ُ ِ
ت ُّب َ
يم﴾ انلور . 22
ور َرح ٌ
ون َأ ْن َي ْغف َر اللَُّ َلك ُْم َواللَُّ َغ ُف ٌ
كل هذا بسبب التساهل يف نقل الروايات التي متس الذمم واألعراض دون
تثبت فتزرع الشك والريبة بني الناس ،لذا وضع اإلسالم رشوطا للقذف

تكاد تكون تعجيزية حفظ ًا لألعراض ،وصونا للمجتمع من العبث والفوىض
وردع ًا لضعاف النفوس .

(((

وشائج جمع ،مفردها وشيجة وهي الصلة (معجم المعاني الجامع) .
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اإلضاءة اخلامسة

ما الفرق بين كلمة (ال ّرحمن) و (ال ّرحيم ) ؟
من أسمـاء اهلل احلسنى  :الرمحن والرحيم .

ومها يدالن عىل اتصاف اهلل تعاىل بالرمحة  .ولكن ما الفرق بينهام ؟

االسامن يأتيان مقرتنان أحيانا كام يف التسمية ( بسم اهلل الرمحن الرحيم) .ويف
قوله تعاىل ﴿ :ت ِ
الر ِحي ِم﴾ فصلت . 2
الر ْ َٰ
ح ِن َّ
َنز ٌيل ِّم َن َّ

ومستقالن عن بعضهام يف آيات أخرى  ،كام يف قوله تعاىل:
﴿س َل ٌم َق ْو ًل ِم ْن َر ٍّب َر ِحي ٍم﴾ يس . 58
َ
ادي َأ ِّن َأنَا ا ْل َغ ُفور ِ
ويف مكان آخر ﴿ َنبئ ِعب ِ
يم﴾ احلجر . 49
ِّ ْ َ
الرح ُ
ُ َّ

الرمحن كلمة تدل عىل سعة رمحة اهلل ،والرحيم يدل عىل إيصاهلا خللقه...
فالرمحن :ذو الرمحة الواسعة  ،والرحيم :ذو الرمحة الواصلة.

قال الشيخ حممد بن صالح ابن عثيمني رمحه اهلل:

(الرمحن)  :هو ذو الرمحة الواسعة ؛ ألن َف ْعالن يف اللغة العربية تدل عىل السعة
ّ
واالمتالء  ،كام يقال  :رجل غضبان  ،إذا امتأل غض ًبا .

(الرحيم )  :اسم يدل عىل الفعل؛ ألنه فعيل بمعنى فاعل ،فهو دال عىل الفعل،
ّ
(الرمحن) ،أهنا
الرحيم) أن رمحة اهلل واسعة ،وتؤخذ من ّ
(الرمحن ّ
فيجتمع من ّ
(الرحيم) ،وهذا ما رمى إليه بعضهم بقوله:
واصلة إىل اخللق ،وتؤخذ من ّ

و(الرحيم) رمحة خاصة باملؤمنني وجاء يف تفسري
(الرمحن) رمحة عامة،
ّ
ّ
35

ِ
السعدي يف قوله تعاىل  ...﴿ :ور ْ َ ِ
ش ٍء َف َس َأ ْك ُت ُب َها لِ َّل ِذي َن
ََ
حتي َوس َع ْت ك َُّل َ ْ
الزكَا َة َوا َّل ِذي َن ُهم بِآ َياتِنَا ُي ْؤ ِمن َ
ون َو ُي ْؤت َ
َي َّت ُق َ
ُون﴾ األعراف . 156
ُون َّ

قال  :من العامل العلوي والسفيل ،الرب والفاجر ،املؤمن والكافر ،فال خملوق إال
وقد وصلت إليه رمحة اللّ ،وغمره فضله وإحسان.

(((

وقال ابن كثري رمحه اهلل  :الرمحن اسم عام يشمل مجيع أنواع الرمحة ،خيتص
﴿وك َ
ني
َان بِا ُْل ْؤ ِمنِ َ
به اهلل تعاىل ،والرحيم إنام هو من جهة املؤمنني ،قال تعاىل َ :
ِ
(الرمحن) أشد
َرحي ًام﴾ األحزاب  43فخصهم باسمه الرحيم فدل ذلك عىل أن ّ
مبالغة يف الرمحة ،لعمومها الدارين وجلميع اخللق .

(الرمحن) خاص به ،مل يسم به
و(الرحيم) خاص باملؤمنني  ،واسمه تعاىلّ :
ّ
ح َن َأ ّي ًا َما تَدْ ُعوا َف َل ُه ْالَ ْس َم ُء
الر ْ َ
غريه  ،كام قال تعاىل ُ ﴿ :ق ِل ا ْد ُعوا اللََّ َأ ِوا ْد ُعوا َّ

ال ْسنَى﴾ االرساء . 110
ُْ

(((

		

تفسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان للشيخ السعدي ص  ،٢٩٨الطبعة األوىل،
مكتبة الرشد عام  ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨ -م .
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اإلضاءة السادسة

لماذا طلب إبليس مهلة إلى يوم يبعثون ؟
ملـا رفض إبليس السجود آلدم أمره ربه ّ
جل وعال باخلروج من اجلنة فطلب
من ربه أن يمهله إىل يوم يبعث اخللق :
﴿ َق َال َر ِّب َف َأنظِ ْر ِن إِ َل َي ْو ِم ُي ْب َع ُث َ
ون﴾ احلجر . 36

فرد عليه سبحانه :
﴿ َق َال َفإِن ََّك ِمن ا ُْلن َظ ِرين  37إِ َل يو ِم ا ْلو ْق ِ
ت ا َْل ْع ُلو ِم﴾ احلجر .38- 37
َْ َ
َ
َ

فام الفرق بني يوم ( يبعثون ) و يوم ( الوقت املعلوم ) ؟

إبليس أراد أن ينجو من النفخة األوىل التي تنهي احلياة واألحياء ،ويموت
ٍ
ال ِ
الل
فيها كل اخللق يوم القيامة ﴿ك ُُّل َم ْن َع َل ْي َها َفان َ ٢٦و َي ْب َقى َو ْج ُه َر ِّب َك ُذو ْ َ
َو ِ
اإلك َْرا ِم﴾ الرمحن  . 27- 26وهو الوقت الذي كتب اهلل فيه اهلالك واملوت
والفناء لكل يشء ،ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام .
يقول الطربي يف تفسريه اآلية َ ﴿ :ق َال َأنْظِ ْر ِن إِ َل َي ْوم ُي ْب َع ُث َ
ون﴾.

قال أبو جعفر :سأل ربه ما قد علم أنه ال سبيل ألحد من خلق اهلل إليه ،وذلك

أنه سأل النظرة إىل قيام الساعة ،وذلك هو يوم يبعث فيه اخللق ،ولو أعطي ما

سأل من النظرة ،كان قد أعطي اخللود وبقاء ال فناء معه ،وذلك أنه ال موت
َاؤ ُه َل ُهَ ﴿ :ق َال َر ِّب َف َأنْظِ ْر ِن إِ َل َي ْو ِم ُي ْب َع ُث َ
ون َ 36ق َال
بعد البعثَ ،ف َق َال َج َّل َثن ُ
َفإِن ََّك ِمن ا ُْلنْ َظ ِرين  ٣٧إِ َل يو ِم ا ْلو ْق ِ
ت ا َْل ْع ُلو ِم﴾ احلجر . 38-36
َْ َ
َ
َ
37

فاهلل سبحانه وتعاىل مل يسمح بإنظاره إىل يوم البعث وهو ما يريده الشيطان

ليبقى حي ًا عند النفخة األوىل يف الصور  ،فال يصعق كبقية اخلالئق  ،وال

وبي أنه
يموت ويبقى حتى يوم البعث  ،لكن اهلل كشف مراده ،ورد كيده ً

سيموت كغريه وأنه سيبقى إىل يوم الوقت املعلوم ،معلوم َا عند اهلل وليس
﴿:و َما ُنن َِّز ُل ُه إِ َّل بِ َقدَ ٍر َّم ْع ُلو ٍم﴾ احلجر ، 21
معلوم ًا عند غريه ،كام قال تعاىل َ
وقوله أيض ًا ُ ﴿ :أو َل ِئ َك َل ُ ْم ِر ْز ٌق َم ْع ُلو ٌم﴾ الصافات . 41
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اإلضاءة السابعة

لماذا كان عقاب الزوج الكاذب في اليمين ( اللعن )،
وعـقـاب الزوجـة الكاذبــة غضـب الله ؟
تصدرت أحكام قذف املحصنات مطلع سورة (النور) وبينت رشوط اهتام
ّ

إنسان يف رشفه ،واستثنت القذف بني الزوجني بأحكام خاصة ،بدل مطالبة
القاذف أن يأيت بأربعة شهداء عىل واقعة الزنا ،أن حيلف مخس مرات عىل

شهادته  ،ومن حق املرأة أن تدفع عن نفسها هذه التهمة بأن تقسم مخس
مرات لتدرأ عنها العذاب والعقاب ،وهو ما يسمى بيمني ( املالعنة).

لكن املالحظ أن عقاب الرجل الذي يطعن بزوجته إن كان كاذب ًا هو

(اللعن) ،بينام عقـاب املـرأة إن كانـت كـاذبـة هـو (الغضب) عليها !...

كام قال تعاىل يف شأن الزوج :
﴿وا َّل ِذي َن َي ْر ُم َ
اج ُه ْم َو َل ْ َي ُك ْن َل ُ ْم ُش َهدَ ا ُء إِال َأ ْن ُف ُس ُه ْم َف َش َها َد ُة َأ َح ِد ِه ْم
ون َأ ْز َو َ
َ
ات بِاللَِّ إِ َّنه َلِن الص ِ
َأربع َشهاد ٍ
ني َ ٦و ْ
لل َع َل ْي ِه إِ ْن ك َ
َان ِم َن
الَ ِام َس ُة َأ َّن َل ْعنَ َة ا َِّ
اد ِق َ
ُ َ َّ
َْ ُ َ َ
ا ْلك ِ
ني﴾ انلور  6ـ 7
َاذبِ َ
ثم قال سبحانه يف شأن الزوجة :
َان ِمن الص ِ
﴿و ْ ِ
ني﴾ انلور 9
اد ِق َ
ب اللَِّ َع َل ْي َها إِ ْن ك َ َ َّ
الَام َس َة َأ َّن َغ َض َ
َ

فعقاب الرجل إن كان كاذبا هو اللعن ،وعقاب املرأة إن كانت كاذبة هو

الغضب عليها .

فام السبب يف أن قسم الرجل ينتهي بكلمة ( لعنة اهلل عليه ) ،بينام قسم املرأة
39

ِ
ـم اختلف التعبري بني لعنة وغضب ؟
ينتهي بكلمة ( أن غضب اهلل عليها ) ؟ ل َ

من املعلوم أن اللعن هو الطرد من رمحة اهلل  ،فكام أراد الزوج طرد زوجته من

رمحته وعنايته ورعايته باهتامها بفاحشة الزنا زور ًا وهبتان ًا وهو كاذب واستهان
بالقسم  ،وباأليامن املغلظة ،استحق أن ينال العقاب نفسه بأن يطرد من رمحة
اهلل ،فاجلزاء من جنس العمل.

أما الزوجة فإن كانت كاذبة فإهنا تستحق غضب الرب جل وعال ألهنا كتمت
احلقيقة وأنكرهتا ،كمـا فعل اليهود الذين عرفوا احلق وكتموه ،بل وأنكروه

فصاروا من املغضوب عليهم .
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اإلضاءة الثامنة

ّ
نرزقكم ــ نر ّزقهم  ...ما الفـرق ؟
عز وجل املسلم عن اجلزع والقلق من فقدان الرزق وعن قتل
هنى املوىل ّ
األوالد خشية الفقر أو اخلوف من وقوع الفقر  ،إال أن املالحظ أن اآلية التي

جاءت يف سورة (األنعام) قدمت اآلباء عىل األبناء فقال تعاىل ﴿ :ن َْر ُز ُقك ُْم
اه ْم ﴾ أما يف سورة (اإلرساء) العكس  ،قدمت اآلية األبناء عىل اآلباء
َوإِ َّي ُ
﴿ن َْر ُز ُق ُه ْم َوإِ َّياك ُْم﴾  ...فام الفرق ؟

لـم جاء ترتيب الكلامت هبذا الشكل ؟!
ّ

من يتدبر يف صياغة اآليات يكتشف الرس يف هذا االختالف ،فكل آية جاءت

بصيغة تناسب حالة املخاطب  ،ففي اآلية األوىل قال تعاىل ُ ﴿ :ق ْل َت َعا َل ْوا
َأت ُْل َما َح َّر َم َر ُّبك ُْم َع َل ْيك ُْم َأ َّل ت ْ ِ
ُشكُوا بِ ِه َش ْيئ ًا َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسان ًا َوال َت ْق ُت ُلوا
َأ ْوال َدكُم ِم ْن إِم ٍ
اه ْم﴾ األنعام . 151
الق ن َْح ُن ن َْر ُز ُقك ُْم َوإِ َّي ُ
ْ
ْ
﴿وال َت ْق ُت ُلوا َأ ْوال َدكُم َخ ْش َي َة إِم ٍ
الق ن َْح ُن
أما يف سورة اإلرساء ،فقال سبحانه َ :
ْ
ْ
ن َْر ُز ُق ُه ْم َوإِ َّياك ُْم إِ َّن َق ْت َل ُه ْم ك َ
َان ِخ ْطئ ًا كَبِري ًا﴾ اإلرساء . ٣١
( اإلمالق ) هو الفقر ،وقد جاءت آية سورة األنعام بنهي اآلباء عن قتل أبنائهم
﴿وال َت ْق ُت ُلوا َأ ْوال َدكُم ِم ْن إِم ٍ
الق﴾ ،أما يف سورة اإلرساء
من فقرهم احلاصل َ :
ْ
ْ
فجاء النهي عن قتلهم خشية حصول الفقر يف اآلجل ،وختم سبحانه كلتا
اه ْم﴾ ألن الفقر
اآليتني بام يناسب املقام  ،لذا قال يف األوىل ﴿ن َْح ُن ن َْر ُز ُقك ُْم َوإِ َّي ُ

واقع يف احلال عىل الوالد والولد ،أما يف الثانية فقال ﴿ن َْح ُن ن َْر ُز ُق ُه ْم َوإِ َّياك ُْم﴾
41

فبدأ برزق األبناء واالهتامم هبم إلعالم اآلباء بعدم اخلوف من الفقر ،أي ال

تقتلوا أوالدكم لفقركم احلاصل فإن اهلل متكفل برزقكم ورزقهم إذ كانوا يف
اجلاهلية يئدون بناهتم خشية الفقر احلاصل أو املتوقع فنهاهم سبحانه ألنه

تكفل برزق اآلباء  ،واألبناء .
 فائدة مهمة :

تك ّفل سبحانه بالرزق للخلق  ،كل اخللق مؤمنهم وكافرهم ،برهم وفاجرهم،

تكفل بالبرش وبالدواب وبكل املخلوقات  ،ألنه رب العاملني ،كام قال تعاىل:
ِ
﴿وك ََأين من داب ٍة َّل َ ْ ِ
يع
السم ُ
َ ِّ ِّ َ َّ
تم ُل ِر ْز َق َها اللَُّ َي ْر ُز ُق َها َوإِ َّياك ُْم َو ُه َو َّ
ِ
يم﴾ العنكبوت . 60
ا ْل َعل ُ
لذا :حني دعا إبراهيم  ربه بأن يرزق أهل احلرم من الثمرات من آمن

منهم فقط ،قال اهلل تعاىل (ومن كفر) أيضا سيشمله الرزق ،وهذا من متام

الربوبية لكل اخللق .

ِ
اج َع ْل َٰه َذا َب َلدً ا ِآمنًا َو ْار ُز ْق َأ ْه َل ُه
يم َر ِّب ْ
تأمل قوله تعاىل َ :
﴿وإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
ِمن ال َّثمر ِ
ات َم ْن آ َم َن ِمن ُْهم بِاللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْال ِخ ِر َق َال َو َمن َك َف َر َف ُأ َم ِّت ُع ُه َق ِل ًيل ُث َّم
َ ََ
َأ ْض َط ُّر ُه إِ َ ٰل َع َذ ِ
اب الن َِّار َوبِ ْئ َس ا َْل ِص ُري﴾ ابلقرة . 126

42

اإلضاءة التاسعة

ما الفرق بين (األبوين) و (الوالدين) في القرآن الكريم ؟
إذا رأيت كلمة األبوين فاعلم أن اآلية قصدت األب واألم مع امليل جلهة
األب ،ألن الكلمة مشتقة من األبوة ،أما إذا رأيت كلمة الوالدين فاعلم أن
اآلية قصدت األب واألم أيضا مع امليل جلهة األم ألن الكلمة مشتقة من

الوالدة ،لذا كل آيات املواريث وحتمل املسؤولية والتبعات اجلسام تأيت كلمة

األبوين ليناسب ذلك الرجل.

فهو املسؤول عن اإلنفاق ،ومرياثه مرصوف  ،أما مرياث املرأة فمحفوظ!
ِ ٍ
ِ ِ
السدُ ُس ِمَّا ت ََر َك﴾ النساء .11
قال تعاىل َ
﴿وألَ َب َو ْيه لك ُِّل َواحد ِّمن ُْه َم ُّ
﴿و َر َف َع َأ َب َو ْي ِه َع َل ا ْل َع ْر ِ
ش﴾ يوسف .100
وقوله تعاىل َ :
أما يف الوصية واملغفرة والدعاء واإلحسان فتأيت كلمة الوالدين ليتناسب
ذلك مع فضل األم .

ِ ِ

﴿و َو َّص ْينَا ْ ِ
الن َْس َ
ان بِ َوالدَ ْيه ُح ْسنًا  ﴾...العنكبوت 8
كام قال تعاىل َ :

ض َر ُّب َك َأ َّل َت ْع ُبدُ وا إِ َّل إِ َّيا ُه َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسانًا﴾ اإلرساء .23
وقوله تعاىلَ :
﴿و َق َ ٰ

وللدكتور فاضل السامرائي تعليق مجيل ُنرش يف موقعه اإللكرتوين ُيسن بنا
نقله إمتام ًا للفائدة .

يقول :ربنا سبحانه وتعاىل مل يستعمل الرب واإلحسان والدعاء يف مجيع القرآن

إال للوالدين وليس األبوين ،ففي األموال يستعمل كلمة األبوين ويف الدعاء
﴿ر ِّب ا ْغ ِف ْر ِل َولِ َوالِدَ َّي﴾ نوح . 28
الوالدين َ
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استعمل الرب واإلحسان للفظ الوالدين وليس للفظ األبوين .وتـأمل قوله
َان َأ َب َوا ُه ُم ْؤ ِمن ْ ِ
﴿و َأ َّما ا ْل ُغ َل ُم َفك َ
َي﴾ الكهف  ، 80ليس يف هذا املقام ذكر
تعاىلَ :
للرب ،لذا قال أبواه !

﴿و َر َف َع َأ َب َو ْي ِه َع َل ا ْل َع ْر ِ
ش﴾  ،ألن األب أحـق
أما يف سورة يوسف فقال َ :

بالعرش ُ
فقدِّ م ،وقل مثل ذلك يف الفرق بني األبناء واألوالد فاألبنــاء
مجـع ابن بالتذكـيـر كقولـه تعـاىلُ ﴿ :ي َذ ِّب ُح َ
ون َأ ْبنَاءك ُْم ﴾ ابلقرة  ، 49أي
الذكور أما األوالد فهي مجع ولد وهي عامة للذكور واإلناث.

أبناء مجع ابن وهي للذكور أما أوالد فهي مجع ولد وهي للذكر واألنثى ،كام
قال تعاىل ﴿ :ي ِ
لذك َِر ِم ْث ُل َح ِّظ األُن َث َي ْ ِ
وصيك ُُم اللُّ ِف َأ ْوالَ ِدك ُْم لِ َّ
ي﴾ النساء  ، 11الذكر
ُ
يك ِ
َام َل ْ ِ
ات ُي ْر ِض ْع َن َأ ْوالَ َد ُه َّن َح ْو َل ْ ِ
ي﴾ ابلقرة  ، 233فاإلرضاع
واألنثى﴿وا ْل َوالِدَ ُ
َ

للذكور واإلناث  ،واهلل أعلم .

فسبحان اهلل العظيم  ،دقة يف البيان  ،وفصاحة يف القرآن الكريم.
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اإلضاءة العارشة

هل يُحاسب المرء على النية السيئة  ،وإن لم يفعلها ؟!
من رمحة اهلل بعباده أن ال حياسبهم عىل النية السيئة أو اهلم باملعصية إال إذا
عملها حلديث النبي  فِ َيم َي ْر ِو ِيه َع ْن َر ِّب ِه َت َب َار َك َو َت َع َالَ ،ق َال َّ ( :
َب
إن اللََّ َكت َ
َات والسي َئ ِ
ِ
ْ
ي َذلِ َكَ ،ف َم ْن َه َّم بِ َح َسن ٍَة َف َل ْم َي ْع َم ْل َها َك َت َب َها اللَُّ ِعنْدَ ُه
اتُ ،ث َّم َب َّ َ
الَ َسن َ َّ ِّ
َام َل ًة ،وإِ ْن هم ِبا َفع ِم َلها َك َتبها اللَُّ ِعنْدَ ه َع ْش حسن ٍ
حسنَ ًة ك ِ
َات َإل َس ْب ِع ِمئ َِة
َ َ َّ َ َ َ َ َ
ُ َ َ َ
َ َ
ف َإل َأ ْضع ٍ
ِضع ٍ
اف كَثِ َري ٍةَ ،وإِ ْن َه َّم بِ َس ِّي َئ ٍة َف َل ْم َي ْع َم ْل َها َك َت َب َها اللَُّ ِعنْدَ ُه َح َسنَ ًة
َ
ْ
َام َل ًة ،وإِ ْن هم ِبا َفع ِم َلها َك َتبها اللَُّ سي َئ ًة و ِ
ك ِ
(((
احدَ ة ) َر َوا ُه ا ْل ُب َخ ِ
ار ُّي .
َ ِّ َ
َ َ َّ َ َ َ َ َ
هذه هي القاعدة ،إال أن احلرم املكي يستثنى من ذلك فيحاسب املرء عىل
القول والفعل وعىل النية أيض ًا  .وذلك بنص اآلية يف قوله تعاىل :
اد بِ ُظ ْل ٍم ن ُِذ ْقه ِمن َع َذ ٍ ِ
﴿ومن ي ِرد فِ ِيه بِإِ ْل ٍ
اب َألي ٍم﴾ احلج 25
ُ ْ
َ َ ْ ُ ْ
َ

بمجرد أن نوى الفعل املحرم ،عرض نفسه للوعيد بالعذاب ،كام حدث
هم هبدم الكعبة املرشفة ،ومل يفعل
ألبرهة احلبيش الذي أهلكه اهلل وجنده حني ّ

شيئ ًا بعد ،فأرسل اهلل عليه وعىل جنده الطري األبابيل ترميهم بحجارة من

سجيل فجعلهم كعصف مأكول عربة لكل من يريد السوء يف حرم اهلل الذي

تكفل له باألمن واألمان.

(((

رواه البخاري رقم ( )٦٤٩١ورواه مسلم رقم ( )١٣١عن إبن عباس ريض اهلل عنهام ∙
45

ويعرف الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهلل (اإلحلاد) بقوله) :هو امليل عن
ّ

احلقُ ،يقال :أحلد إذا مال ،ومنه تسمية ال َّلحد يف القرب؛ ألنه يف اجلانب الذي
ِّ

احلق والصواب
يف جهة القبلةُ ،س ِّمي :حلدً ا ،وامللحدون هم الذين مالوا عن ِّ
والضالل ،أو إىل املعصية).
إىل الكفر َّ

(((

ٍ
هم فيه
بإحلاد بظل ٍم فهو متوعَّدٌ
فمن َّ
فامللحد يف احلرم هو العايص والكافرَ ،
ِ ِ
هيم ويقصد،
بالعذاب األليم ،وهلذا قالَ :
﴿و َم ْن ُي ِر ْد فيه﴾ ُي ِردُ :مضمن معنىّ :
اهلم يستحق به
هم باإلحلاد فله الوعيد ،فكيف إذا فعل؟! إذا كان جمرد ّ
فإذا َّ
الوعيد ،وإذا فعل ذلك كان أشدَّ وأخطر وأعظم .

واإلحلاد يشمل املعايص وأنواع الكفر :الزاين يف احلرم ُملحد ،واملغتاب
ٍ
إحلاد،
ُملحد ،والن ََّّمم يف احلرم ملحد ،والذي يدعو غري اهلل ُملحد أعظم
يعق والديه ُملحدٌ  ،والذي يقطع رمحه
والذي ُيرايب يف احلرم ُملحد ،والذي ّ
ٍ
بعض
ُملحدٌ  ،وهكذا سائر املعايص تتفاوت  .واإلحلاد يتنوع بعضه أكرب من
 نسأل اهلل العافية وهذا الوعيد يشمل احلرم كله ،مجيع احلرم ،وليس فقطاملسجد احلرام ...

ويف هذا داللة عىل مكانة مكة املكرمة ،وأن هلا فضائل عديدة فهي جممع

الفضائل وموئل املكارم ،ففيها ترفع الدرجات وتغفر السيئات وهي موطن
رمحة ودار عبادة .

(((

املوقع الرسمي لسامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهلل∙
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اإلضاءة احلادية عرشة

لماذا خاطب ربنا المؤمنين بقوله  :يا أيها الذين آمنوا ؟
تفكرت ملي ًا يف قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ِآمنُوا بِاللَِّ َو َر ُسولِ ِه َوا ْل ِكت ِ
َاب
ّ
ا َّل ِذي ن ََّز َل َع َل َر ُسولِ ِه َوا ْل ِكت ِ
َاب ا َّل ِذي َأن َْز َل ِم ْن َق ْب ُل  ﴾...النساء . 136
وتساءلت :كيف يأمر اهلل سبحانه عباده املؤمنني بقوله تعاىل  ﴿ :آمنوا ﴾ ؟
وهم مؤمنون أص ً
ال ؟ أليس هذا الوصف حتصيل حاصل ؟!

تأملت يف اآلية التي سبقتها بالسورة ذاهتا فأدركت أن املقصود باخلطاب هم

أهل الكتاب من اليهود والنصارى ،وليسوا املسلمني .
ِ
ِ
َاب ِآمنُوا بِ َم ن ََّز ْلنَا ُم َصدِّ ًقا َِّلا َم َعكُم ِّمن
كام قال تعاىل َ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّلذي َن ُأوتُوا ا ْلكت َ
ِ
وها َفن َُر َّد َها َع َل َأ ْد َب ِ
الس ْبت
َق ْب ِل َأن َّن ْطم َس ُو ُج ً
ار َها َأ ْو َن ْل َعن َُه ْم ك ََم َل َعنَّا َأ ْص َح َ
اب َّ
ٰ
َان َأ ْم ُر اللَّ َم ْف ُع ً
َوك َ
ول﴾ النساء . 47
فهم آمنوا بكتبهم الساموية  ،فدعاهم لإليامن برسول اهلل ،وبالقرآن الكريم،
فاستجاب بعضهم هلذا النداء وآمنوا باهلل حق اإليمـان وبمـا أنـزل علــى
﴿وإِ َّن ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
َاب
حممـد  مع إيامهنم بالكتب املتقدمة ،كام قال تعاىلَ :
َلن ُي ْؤ ِم ُن بِاللَِّ َو َما ُأ ِنز َل إِ َل ْيك ُْم َو َما ُأ ِنز َل إِ َل ْي ِه ْم﴾ آل عمران . 199
يقول ابن كثري  -رمحه اهلل يف تفسري اآلية :
ليس هذا ِمن حتصيل احلاصل ،بل ِمن باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته،
ِ
ِ
الص َ
يم﴾
واالستمرار عليه؛ كام يقول املؤمن يف كل صالةْ :
اط ا ُْل ْستَق َ
﴿اهدنَا ِّ َ
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بصنا ِ
﴿وا ْل ِكت ِ
َاب ا َّل ِذي ن ََّز َل
وز ْدنا هدً ى ،فأمرهم باإليامن باهلل ورسولهَ ،
أيْ ِّ :
َع َل َر ُسولِ ِه﴾ أي  :القرآن .
﴿وا ْل ِكت ِ
َاب ا َّل ِذي َأن َْز َل ِم ْن َق ْب ُل﴾ وهذا جنس يشمل مجيع الكتب املتقدمة،
َ

بحسب ما حيتاج
مفر ًقا َّ
منج ًم عىل الوقائع َ
وقال يف القرآن﴿ :ن ََّز َل﴾ ألنه نزل َّ

الكتب املتقدمة فكانت تنزل مجلة
إليه العباد يف معاشهم ومعادهم ،وأما
ُ
ِ
واحدة؛ هلذا قال تعاىل﴿ :وا ْل ِكت ِ ِ
ن َق ْب ُل﴾ النساء 136
َاب ا َّلذي َأن َْز َل م ْ
َ
﴿و َم ْن َي ْك ُف ْر بِاللَِّ َو َم َل ِئكَتِ ِه َو ُكتُبِ ِه َو ُر ُس ِل ِه َوا ْل َي ْو ِم ْال ِخ ِر َف َقدْ َض َّل
ثم قالَ :
ِ
ِ
القصد
خرج عن طريق اهلدى ،وب ُعد عن
َض َل ًل َبعيدً ا﴾ النساء  ، 136أي :فقد َ
َّ
كل ال ُبعد ).
ويقول اإلمام الطربي يف تفسري اآلية الكريمة:
َفإِ ْن َق َال َق ِائل :وما وجه دعاء هؤالء إىل اإليامن باهلل ورسوله وكتبه ،وقد

سامهم مؤمنني؟ قيل :إنه ّ
يسمهم مؤمنني ،وإنام وصفهم بأهنم
جل ثناؤه مل ِّ
ٍ
بخصوص من التصديق .وذلك أهنم كانوا صنفني:
آمنوا ،وذلك وصف هلم
أهل توراة مصدّ قني هبا وبمن جاء هبا ،وهم مكذبون باإلنجيل والقرآن

وعيسى وحممد صلوات اهلل عليهام .وصنف أهل إنجيل ،وهم مصدّ قون به

وبالتوراة وسائر الكتبِّ ،
مكذبون بمحمد صىل اهلل عليه وسلم والفرقان.
فقال جل ثناؤه هلمَ ﴿ :يا َأ ّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا﴾ يعني :بِمـَا هم به مؤمنون من
ِ
والرسل﴿آمنُوا بِ َاللَِّ َو َر ُسوله﴾ ُم َ َّمد َ .
الكتب
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﴿وا ْل ِكتَاب ا َّل ِذي َن ن ََّز َل َع َل َر ُسوله﴾ فإنكم قد علمتم أن حممدً ا رسول اهلل،
َ
﴿وا ْل ِكتَاب ا َّل ِذي َأن َْز َل ِم ْن َق ْبل﴾ الذي تزعمون أنكم
جتدون صفته يف كتبكم َ

به مؤمنون ،فإنكم لن تكونوا به مؤمنني وأنتم بمحمد مكذبون ،ألن كتابكم
يأمركم بالتصديق به وبام جاءكم به ،فآمنوا بكتابكم يف اتّباعكم حممدً ا ،وإال

فأنتم به كافرون .فهذا وجه أمرهم باإليامن بام أمرهم باإليامن به ،بعد أن
(((
وصفهم بام وصفهم بقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا﴾.

(((

تفسري الطربي رمحه اهلل.
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اإلضـاءة الثانية عرشة

آيات يفهمهـا بعـض الناس خطـأ ً ! ..
كثري ًا ما نستشهد عىل أمهية العمل والعبادة بقوله تعاىل :
ون إِ َل َع ِ
﴿و ُق ِل ا ْع َم ُلوا َف َس َ َيى اللَُّ َع َم َلك ُْم َو َر ُسو ُل ُه َوا ُْل ْؤ ِمن َ
الِ
َ
ت ُّد َ ٰ
ُون َو َس ُ َ
ا ْل َغ ْي ِ
الش َها َد ِة َف ُينَ ِّب ُئكُم بِ َم كُنت ُْم َت ْع َم ُل َ
ب َو َّ
ون﴾ اتلوبة 105
ونغفل أهنا تتضمن معنى آخر ،وتشتمل عىل وعيد للمنافقني ،فقد ذكر ابن

كثري يف تعليقه عىل اآلية قول جماهد( :هذا وعيد من اهلل تعاىل للمخالفني
أوامره بأن أعامهلم ستعرض عليه تبارك وتعاىل وعىل الرسول صىل اهلل عليه

وسلم  ،وعىل املؤمنني  ،وهذا كائن ال حمالة يوم القيامة .
كام قال َ ﴿ :ي ْو َم ِئ ٍذ ُت ْع َر ُض َ
ون َل َ ْ
ت َف ٰى ِمنك ُْم َخافِ َي ٌة﴾ احلاقة . 18
الس ِائ ُر﴾ الطارق . 9
وقوله َ ﴿ :ي ْو َم ُت ْب َل َّ َ
الصدُ ِ
ور﴾ العاديات  . 10وقد يظهر ذلك للناس يف الدنيا،
﴿و ُح ِّص َل َما ِف ُّ
وقال َ

كام قال اإلمام أمحد.

﴿ َو ُق ْل﴾هلؤالء املنافقني:
ىل: 
ويقول اإلمام السعدي يف تفسري اآلية  :يقول تعا 

﴿ ا ْع َم ُلوا ﴾ ما ترون من األعامل ،واستمروا عىل باطلكم ،فال حتسبوا أن
ذلك سيخفى .

﴿ َف َس َ َيى اللَُّ َع َم َلك ُْم َو َر ُسو ُل ُه َوا ُْل ْؤ ِمن َ
﴾ أي: ال بد أن يتبني عملكم
ُون 

ون إِ َل َع ِ
الِ ا ْل َغ ْي ِ
الش َها َد ِة َف ُينَ ِّب ُئك ُْم بِ َم ُكنْت ُْم َت ْع َم ُل َ
ت ُّد َ
ب َو َّ
ون﴾
ويتضحَ ،
﴿و َس ُ َ

من خري ورش ،ففي هذا التهديد والوعيد الشديد عىل من استمر عىل باطله
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وطغيانه وغيه وعصيان ه  -انتهى كالمه -

(((

وقال آخرون  :وقل أهيا الرسول الكريم هلؤالء التائبني وغريهم .

قل هلم  :اعملوا ما تشاءون من األعامل فإن اهلل مطلع عليها  ،ونظري هذا
﴿و ِمن ُْهم َّم ْن
استشهاد بعض اخلطباء يف حديثهم عن الزكاة بقول اهلل تعاىلَ :
َعاهدَ اللََّ َل ِئن آتَانَا ِمن َف ْض ِل ِه َلنَصدَّ َقن و َلنَكُو َنن ِمن الص ِ
ني ﴾ اتلوبة ،75
ال َ
َ
َّ َ َّ
َّ َّ َ
ْ
وأن املقصود هو (ثعلبة بن حاطب).

وقد فنّد بعض املفرسين صحة الرواية واستبعدوا أن يكون املقصود هبذه اآلية

هو ثعلبة بن حاطب  ،وهو بدري ومن احلفظة ومن كتّاب الوحي ((( .كام جاء
ِ
اهدَ اللََّ َل ِئ ْن
يف تفسري الوسيط للطنطاوي يف تعليقه عىل اآلية َ ﴿ :ومن ُْهم َّم ْن َع َ
آتَانَا ِمن َف ْض ِل ِه َلنَصدَّ َقن و َلنَكُو َنن ِمن الص ِ
ني﴾.
ال َ
َّ َ َّ
َّ َّ
ضعف بعض العلامء هذا احلديث ،ألسباب
قال بعد أن رسد الرواية  :وقد
ّ
تتعلق بسنده ،وبصاحب القصة وهو ثعلبة بن حاطب (((.

والذى نراه أن هذه اآليات الكريمة حتكى صورة حقيقية وواقعية لبعض

املنافقني املعارصين للعهد النبوي والذين عاهدوا اهلل فنقضوا عهودهم معه،

وقابلوا ما أعطاهم من نعم بالبخل واجلحود  .وعلق القرطبي عىل هذه الرواية

بقوله ... ( :وثعلبة بدري أنصاري وممن شهد اهلل له ورسوله باإليامن حسب

ما يأيت بيانه يف أول املمتحنة) فام روي عنه غري صحيح  .قال أبو عمر :ولعل

((( تفسري السعدي ،اآلية ( )١٠٥ص ( ، )٣٤٧مكتبة الرشد ،
الطبعة األوىل ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨ -م .
((( أخرجه الطربي يف «جامع البيان» وأورده اهليثم يف «املجمع» وغريهم ،
وقال األلباين ضعيف جداً.
((( اإلصابة يف متييز الصحابة  ،الطبقات الكربى إلبن سعد .
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قول من قال يف ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه اآلية غري صحيح  ،واهلل
أعلم .وقال الضحاك  :إن اآلية نزلت يف رجال من املنافقني نبتل بن احلارث
وجد بن قيس ومعتب بن قشري .

قلت :وهذا أشبه بنزول اآلية فيهم إال أن قوله فأعقبهم نفاقا يدل عىل أن
الذي عاهد اهلل مل يكن منافقا من قبل ،إال أن يكون املعنى :زادهم نفاقا ثبتوا

عليه إىل املامت ،وهو قوله تعاىل ( :إىل يوم يلقونه) وأورد السيوطي يف (الآللئ
ثالث ٍ
ُ
علل :
املصنوعة) سند القصة ،فقال :هذه القصة فيها
علة يف السند وعلة يف املتن ،وعلة يف عـدم ورود صـحـابـي باسم (ذفـافـة)
ورد اسمه يف القصة  ...الخ  ،وحتدث بإسهاب عن هذه العلل باستفاضة

ليس هذا جمال احلديث عنها  ،إذ املقصود هو عدم نسبة القصة للصحايب ثعلبة

بن حاطب فهذا طعن بأمانة وإيامن صحايب جليل وهذا ال يصح ،واهلل أعلم .
ومن اآليات التي يفهمها بعض الناس خطأ أيض ًا ،قوله تعاىل َ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن
ضكُم َّمن َض َّل إِ َذا ْاهتَدَ ْيت ُْم إِ َل اللَِّ َم ْر ِج ُعك ُْم َجِي ًعا
آ َمنُوا َع َل ْيك ُْم َأن ُف َسك ُْم َل َي ُ ُّ
َف ُينَ ِّب ُئكُم بِ َم كُنت ُْم َت ْع َم ُل َ
ون﴾ المائدة .105
فيقولون :ما دمت عىل هداية فال شأن لك بغريك ،اهتم بنفسك فقط.

جاء يف تفسري ابن كثري :يقول تعاىل آمرا عباده املؤمنني أن يصلحوا أنفسهم
ويفعلوا اخلري بجهدهم وطاقتهم  ،وخمربا هلم أنه من أصلح أمره ال يرضه

فساد من فسد من الناس ،سواء كان قريب ًا منه أو بعيد ًا.
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قال العويف ،عن ابن عباس عند تفسري هذه اآلية  :يقول تعاىل :إذا ما العبد
أطاعني فيام أمرته به من احلالل واحلرام فال يرضه من ضل بعده ،إذا عمل بام

أمرته به.

وليس يف اآلية مستدل عىل ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،إذا كان

فعل ذلك ممكن ًا ،وقد قال اإلمام أمحد رمحه اهلل  :حدثنا هاشم بن القاسم،
حدثنا زهري  -يعني ابن معاوية  -حدثنا إسامعيل بن أيب خالد ،حدثنا قيس

قال :قام أبو بكر  فحمد اهلل وأثنى عليه ،وقال  :أهيا الناس ،إنكم
ِ
ضكُم َّمن
تقرؤون هذه اآلية َ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
ين آ َمنُوا َع َل ْيك ُْم َأن ُف َسك ُْم َل َي ُ ُّ
اهتَدَ ْيت ُْم﴾ المائدة .105
َض َّل إِ َذا ْ
إىل آخر اآلية ،وإنكم تضعوهنا عىل غري موضعها  ،وإين سمعت رسول اهلل

عز وجل ،أن
 قال ( :إن الناس إذا رأوا املنكر وال يغريونه أوشك اهللّ ،

يعمهم بعقابه) (((.

وقال سعيد بن املسيب  :إذا أمرت باملعروف وهنيت عن املنكر  ،فال يرضك
من ضل إذا اهتديت (((.

((( أخرجه الرتمذي ،كتاب الفتن عن رسول اهلل   ،باب ما جاء يف نزول العذاب ()٤٦٧/٤
رقم ( ، )٢١٨٦وأبوداود ،كتاب املالحم ،باب األمر والنهي ( ،)١٢٢/٤وصححه األلباين
يف السلسلة رقم (.)١٥٦٤
((( ذكره اإلمام الطربي يف تفسريه (. )١١/١٤٨
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اإلضـاءة الثالثة عرشة

لماذا قال إبراهيم  ( بلدا ً ) ثم قال (البلد) ؟
ورد ذكر البيت احلرام يف القرآن الكريم عىل لسان إبراهيم عليه الصالة
ِ
اج َع ْل َه َذا َب َلدً ا ِآمنًا ﴾...
يم َر ِّب ْ
والسالم مرة نكرة ( بلد ًا) َ
﴿وإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
ِ
يم َر ِّب
ابلقرة  . 126ومرة معرف ًا ( البلد ) كام يف سورة إبراهيم َ :
﴿وإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
اج َع ْل َٰه َذا ا ْل َب َلدَ ِآمنًا  ﴾...إبراهيم . 35
ْ
فلم اختلف االسم ؟

حني وصل إبراهيم  إىل مكة أول مرة وهي مكان البيت احلرام ،كانت

جمرد واد مقفر ال زرع فيه وال رضع بني اجلبال ال يسكنه أحد ،فدعا ربه أن

يتحول هذا الوادي إىل بلد آمن فقال ( :رب اجعل هذا بلد ًا آمنا) وأن هتوي
َنت ِمن
إليه أفئدة من الناس ليعمروا املكان ،كام قال تعاىل َّ ﴿ :ر َّبنَا إِ ِّن َأ ْسك ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
اج َع ْل َأ ْف ِئدَ ًة
الص َل َة َف ْ
يموا َّ
ُذ ِّر َّيتي بِ َواد َغ ْ ِي ذي َز ْر ٍع عندَ َب ْيت َك ا ُْل َح َّر ِم َر َّبنَا ل ُيق ُ
َّاس َت ِوي إِ َلي ِهم وار ُز ْقهم من ال َّثمر ِ
ات َل َع َّل ُه ْم َي ْشك ُُر َ
ون﴾ إبراهيم ،37
ْ ْ َ ْ ُ ِّ َ َ َ
ِّم َن الن ِ ْ
ومىض عىل هذه الزيارة اخلاطفة سنوات  ،فلام عاد إبراهيم عليه السالم اىل
مكة بعد دهر من الزمان ،وجدها قد عمرت وحتولت إىل دار مقام للقبائل،
وحمطة اسرتاحة للمسافرين وللقوافل ،واستقر هبا املهاجرون بحث ًا عن الكأل

واملاء وطلب ًا للرزق ،وجد البيت احلرام وسط مكة وقد أحاطت به البيوت
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واألسواق التي يؤمها الناس ،ويأمن عندها املسافر ،وأصبحت معروفة
اج َع ْل َٰه َذا ا ْل َب َلدَ ِآمنًا  ﴾...فلم تعد
ومشهورة بني الناس ،لذا قال َ ...﴿ :ر ِّب ْ
مكة نكرة كام كانت يف السابق بل أصبحت معرفة مشهورة فقال (البلد) وهذا

هو سبب تغري الكلمة من (بلد ًا) اىل (البلد) .
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اإلضاءة الرابعة عرشة

مفهوم آخر لمعنى ( إن ﷲ يرزق من يشاء ) ...
الشائع بني الناس أن كلمة (يرزق من يشاء) تعني أن الرزق بيد اهلل ،يمنحه من
يشاء ويمنعه عمن يشاء كام قال تعاىل﴿ :و َلو بس َط اللَُّ الر ْز َق لِ ِعب ِ
اد ِه َل َب َغ ْوا ِف
َ
ِّ
َ ْ ََ
ض و َٰل ِكن ين َِّز ُل بِ َقدَ ٍر ما ي َشاء إِ َّنه بِ ِعب ِ
اد ِه َخبِ ٌري َب ِص ٌري﴾ الشورى .27
َّ َ ُ ُ َ
ُ
ْالَ ْر ِ َ
ال شك أن هذا املعنى صحيح وهو املتعارف عليه  ،إال أننا إذا تأملنا يف هذه
اآلية َ ﴿ :ف َت َق َّب َل َها ربا بِ َق ُب ٍ
ول َح َس ٍن َو َأن َبت ََها َن َباتًا َح َسنًا َو َك َّف َل َها َزك َِر َّيا ُك َّل َم َد َخ َل
َ ُّ َ
ِ
اب َو َجدَ ِعندَ َها ِر ْز ًقا َق َال َيا َم ْر َي ُم َأن َّٰى َل ِك َٰه َذا َقا َل ْت ُه َو ِم ْن
َع َل ْي َها َزك َِر َّيا ا ْل ْح َر َ
ِع ِ
ند اللَِّ إِ َّن اللََّ َي ْر ُز ُق َمن َي َشا ُء بِ َغ ْ ِي ِح َس ٍ
اب﴾ آل عمران  ، 37لوجدنا هلا معنى
آخر غري املعنى الدارج .

ولنتوقف عند كلمة مريم عليها السالم  ( :من يشاء ) ...

الفعل هنا يعود عىل من ؟ قد يعود عىل الرب جل وعال وهو املشهور ،وقد
ينرصف اىل العبد  ،فإنه إذا شاء أن حيقق له ربه سؤاله ورغباته ،وألح يف

الدعاء لينال مراده  ،واستوىف رشوط الدعاء وآدابه وحترى أوقات اإلجابة ومل
يستعجل ،إذا كانت عنده الرغبة القوية  ،فإن اهلل يستجيب له وال خييب رجاءه،
إذ مل يكن زكريا عليه السالم جيهل مشيئة اهلل ،لكن مريم لفتت نظره إىل مشيئته

هو ،وأن عليه أن يلجأ للدعاء برغبة شديدة وملحة ،فانتبه زكريا هلذا املعنى
اجلميل ،وهو ما جعله هيرع إىل املحراب لينهل من هذا املعني ويناجي ربه،
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﴿هنَالِ َك
حيدوه األمل أن يستجيب اهلل لدعائه وحيقق رجاءه  ،وتم له ما أراد ُ :
دعا زك َِريا ربه َق َال رب هب ِل ِمن َلدُ ن َْك ُذري ًة َطيب ًة إِن ََّك س ِميع الدُّ ع ِ
اء َ ،فنَا َد ْت ُه
َ ُ َ
ِّ َّ ِّ َ
ْ
َ ِّ َ ْ
َ َ َ َّ َ َّ ُ
ا َْل ِ
الئ َك ُة َو ُه َو َق ِائ ٌم ُي َص ِّل ِف ا ْلِ ْح َر ِ
ش َك بِ َي ْح َيى ُم َصدِّ ًقا بِك َِل َم ٍة ِم َن
اب َأ َّن اللََّ ُي َب ِّ ُ
اللَِّ وسيدً ا وحصورا ونَبِيا ِمن الص ِ
ني  ﴾...آل عمران . 38
ال َ
َ َ ِّ َ َ ُ ً َ ًّ َ َّ
ظلت هذه اخلواطر تراود تفكري النبي زكريــا  إىل أن سمع منها هذه
الكلمة (إن اهلل يرزق من يشاء) هنا أدركت النبي زكريا حالة جديدة ،ودخل

يف تأمل عميق؛ فلقد أثار هذا احلدث غري العادي يف نفسه احلنني إىل الولد،

والرغبة يف البنني ،رغم أنه أصبح طاعن ًا يف السن ،وحال زوجه كذلك ...

توجه إىل اهلل بعقل حارض ،وقلب خاشع ،ولسان صادق ،وجتىل يف دعائه
بأسمى األدب مع خالقه حيث توسل إليه سبحانه بضعف بدنه ،وبتقدم سنه،

وبام عوده إياه من إجابة دعائه يف املايض ...

وتظهر الرغبة الشديدة وقت املحن ،حني يرنو املضطر إىل السامء وجيأر بالدعاء
ليكشف الرب عنه الكرب والبالء ،كام قال تعاىلَ ﴿ :أ َّمن ُ ِ
يب ا ُْل ْض َط َّر
ي ُ
ي َع ُلك ُْم ُخ َل َفا َء ْالَ ْر ِ
ض َأإِ َٰل ٌه َّم َع اللَِّ َق ِل ًيل َّما
إِ َذا َد َعا ُه َو َيك ِْش ُ
السو َء َو َ ْ
ف ُّ
ت ََذك َُّر َ
ون﴾ انلمل  .62فهو املدعو عند الشدائد ،املرجو عند النوازل.

 فـــائـــدة :

السكك با ًبا
يورد ابن القيم رمحه اهلل عن بعض العارفني أنَّه رأى يف بعض ِّ
صبي َيستغيث و َيبكي ،وأ ُّمه خلفه تَطرده ،حتى خرج،
قد ُفتِح وخرج منه
ٌّ
ثم وقف مفك ًِّرا،
الباب يف وجهه ودخ َلت ،فذهب
فأغل َقت
َ
الصبي غري بعيدَّ ،
ُّ
مأوى غري البيت الذي ُأ ِ
خرج منه ،وال َمن يؤويه غري والدته ،فرجع
فلم جيد ً
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فتوسده ووضع خدَّ ه عىل
مكسور القلب حزينًا ،فوجد
َ
الباب مر ًّجتا مغل ًقاَّ ،
عتبة الباب ،ونام ،فخرجت أمه ،فلم ر َأته عىل تلك احلال مل ِ
متلك أن ر َمت
َ
َّ
ُّ

بنفسها عليه ،والتز َمته ،تق ِّبله وتبكي ،وتقول :يا ولدي ،أين تذهب عنِّي؟ َمن

ُيؤويك سواي؟! أين تذهب عنِّي؟ َمن يؤويك سواي؟!
بلت عليه
أمل أقل لك :ال ختالِفني ،وال حتملني بمعصيتك عىل ِخالف ما ُج ُ
الرمحة بكَّ ،
ضمته إىل صدرها،
ثم َّ
والشفقة عليك ،وإرادة اخلري لك؟ َّ
من َّ
لت
ودخ َلت به بيتها ،فتأ َّمل قوهلا :ال َتملني بمعصيتك عىل خالف ما ُجبِ ُ
عليه من الرمحة بكَّ ،
والشفقة عليك .

وهكذا العبد لو أنه وقع يف الذنوب واخلطايا فإنه يرجع إىل ربه مكسور ًا حزين ًا

سائ ً
ال اهلل العفو واملغفرة .
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اإلضاءة اخلامسة عرشة

لماذا تعجّ ب زكريا لمّ ا استجاب الله لدعائه ؟!
ما دمنا قد حتدثنا عن قصة زكريا ومريم عليهام السالم  ،فلنواصل احلديث
ونتمعن فيام حدث بعد ذلك :

حينام دعا زكريا  ربه بأن هيب له ذرية طيبة ،حت ًام كان موقن ًا بأن اهلل عىل كل

تعجب ّملا استجاب
يشء قدير ،وأن بيده ملكوت السموات واألرض ،فلامذا ّ
اهلل دعاءه ؟ وقدّ م األسباب املانعة لإلنجاب بأنه قد بلغه الكرب وامرأته عاقر،

وهو يعلم ذلك متام ًا قبل أن يدعو ؟!

سؤال منطقي ملن يقرأ قصة زكريا عليه السالم يف القرآن .
ِ
ـم قال  :أنى يكون يل غالم  ،وهو الذي طلب الذرية ؟
ل َ
وال زالت أذكر جديت رمحها اهلل وهي تستغرب هذا األمر ،وتقول بعفوية:
كيف تتعجب تعني  -زكريا   -وأنت الذي طلبت من ربك ؟!

عز وجل:
لنتأمل سياق اآليات كام جاءت يف سورة آل عمران ،قال اهلل ّ
ِ
ِ
ِ
يع
ُ
ب ِل م ْن َلدُ ن َْك ُذ ِّر َّي ًة َط ِّي َب ًة إِن ََّك َسم ُ
﴿هنَال َك َد َعا َزك َِر َّيا َر َّب ُه َق َال َر ِّب َه ْ
الدُّ ع ِ
اء َ ٣٨فنَاد ْته ا َْل ِ
الئ َك ُة َو ُه َو َق ِائ ٌم ُي َص ِّل ِف ا ْلِ ْح َر ِ
ش َك بِ َي ْح َيى
َ
َ ُ
اب َأ َّن اللََّ ُي َب ِّ ُ
مصدِّ ًقا بِك َِلم ٍة ِمن اللَِّ وسيدً ا وحصورا ونَبِيا ِمن الص ِ
ني َ ٣٩ق َال َر ِّب َأنَّى
ال َ
َ َ ِّ َ َ ُ ً َ ًّ َ َّ
َ َ
ُ َ
ُون ِل ُغالم و َقدْ ب َل َغنِي ا ْل ِكب وامر َأ ِت َع ِ
َيك ُ
اق ٌر َق َال ك ََذلِ َك اللَُّ َي ْف َع ُل َما َي َشا ُء﴾
َُ َ َْ
ٌ َ َ َ
آل عمران . 40 - 38
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ُون ِل ُغ َلم وكَان ِ
وجاء املعنى نفسه يف سورة مريم َ ﴿ :ق َال َر ِّب َأنَّى َيك ُ
َت
ٌ َ
اقرا و َقدْ ب َل ْغ ُت ِمن ا ْل ِك ِ ِ ِ
ِ
ب عت ًّيا﴾ مريم 8
ا ْم َر َأ ِت َع ً َ َ
َ َ

سمع نبي اهلل زكريا عليه السالم النداء ،وحاشاه أن يكون غاف ً
ال عن قدرة اهلل،
أو يائس ًا من رمحة اهلل واستجابة دعواه ،وهو النبي فضال عن رؤيته السيدة

مريم عندما دخل عليها من كرامات ومعجزات جتلت فيها قدرة اخلالق

سبحانه وتعاىل بل أدركه األمل والرجاء.

وأورد املفرسون أقواالً متشاهبة يف توضيح سبب سؤال زكريا عليه السالم.
فقال البغوي يف معامل التـنْزيل  :فإن قيل ِ :ل َ قال زكريا بعدما وعده اهلل تعاىل :
﴿ َأنَّى َيك ُ
ُون ِل ُغال ٌم ﴾؟ أكان شاك ًا يف وعد اهلل ،ويف قدرته ؟
أنه مل َي ُش ّك يف و ْع ِد اهلل ،إنام شك يف كيفيته ،أي كيف ذلك :أجتعلني وامرأيت

شابني ؟ أم ترزقنا ولدا عىل الكرب منا ؟ أم ترزقني من امرأة أخرى؟ قاله
ُم ْس َت ْف ِه ًام ال شاكّـ ًا.
زي يف التسهيل َ ﴿ :أنَّى َيك ُ
َعجب واستبعاد أن
ُون ِل ُغال ٌم﴾ ت ّ
وقال ابن ُج ّ

يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته .و ُيقال  :كان له تسع وتسعون سنة،

والمرأته ثامن وتسعون سنة ،فاستبعد ذلك يف العادة ،مع علمه بقدرة اهلل تعاىل
عىل ذلكَ ،ف َسأ َله مع ِع ْل ِمه بِ ُقدرة اهلل واستبعده ألنه نادر يف العادة ،وقيل :سأله

وهو شاب ،و ُأ ِجيب وهو شيخ  ،و ُيروى أنه كان بني دعائه والوقت الذي ُب ِّش

فيه أربعون سنه ،ولذلك استبعده .
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وقال القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن  :ويف معنى هذا االستفهام وجهان:
أوالً :أنه سأل هل يكون له الولد وهو وأمراته عىل حاليهام ،أو ُي َر ّدان إىل حال
َم ْن َي ِلد.
رزق الولد من امرأته العاقر أو من غريها ؟
ثاني ًا َ :س َأل هل ُي َ
ِ
استوجب هذا  ،وأنا وامرأيت عىل هذه احلال ،عىل
وقيل  :املعنى بأي َمن ِْزلة
وجه التواضع  ،وقال رمحه اهلل يف تفسريه سورة (مريم) :
ليس عىل معنى االنكار ملِـَا َأ ْخ َب اهلل تعاىل به  ،بل عىل سبيل التعجب من قدرة
اهلل تعاىل أن ُي ِرج ولدا من امرأة عاقر وشيخ كبري.

فهذا السؤال من زكريا عليه الصالة والسالم ليس عىل سبيل الشك يف ُقدرة

اهلل ،وإنام هو عىل سبيل االستفهام.

تعجب « سارة» روجة إبراهيم عليه السالم حني ُب ِّشت بأهنا ستلد
ونظري هذا ُّ

إسحاق فقالت -:

عجوز وهذا بعيل شيخ ًا ّ
أن هذا ليشء عجيب﴾ هود
﴿قالت ياريلتا أألد وأنا
ٌ

 ، ٧٢وكلمة (يا ويلتاه) تقوهلا العرب عند التعجب أو اإلستنكار من يشء

 .كام حاء هذا املعنى يف سورة هود أيض ًا ،ور َّد عليها املالئكة ﴿ :قالوا
أتعجبني من أمر اهلل﴾ هود  ، ٧٣أي ال تعجبي من هذا وإن كنت عجوز ًا

عقي ًام ،وبعلك شيخ ًا كبري ًا فإن اهلل عىل ما يشاء قدير.
وهذا يشبه سؤال املالئكة ملا قال اهلل تعاىل﴿ :إِ ِّن ج ِ
اع ٌل ِف األَ ْر ِ
ض َخ ِلي َف ًة،
َ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
َح ُن ن َُس ِّب ُح بِ َح ْم ِد َك
َقا ُلوا َأ َ ْ
يها َو َي ْسف ُك الدِّ َما َء َون ْ
يها َم ْن ُي ْفسدُ ف َ
ت َع ُل ف َ
َون َُقدِّ ُس َل َك﴾ .
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فهذا ليس عىل سبيل االعرتاض ،وإنام هو عىل سبيل السؤال واالستفهام

واالستعالم واالستخبار؛ ألنه مل يكن يعلم أن اهلل سريزقه بـيحيى عن طريق
زوجته العاقر ،أو عن طريق الزواج بامرأة أخرى ،فاستفهم عن احلقيقة

ليعرفها.

وجيوز أن يكون املقصود باالستفهام التعجب والرسور هبذا األمر العجيب
اخلارق للعادة ،رزقه اهلل الولد مع تقدم سنه وسن زوجته ،أو أن يكون

املقصود باالستفهام االستبعاد ملا جرت به العادة من أن يأيت الغالم مع تقدم

سنه وسن زوجته وليس املقصود استحالة ذلك إىل قدرة اهلل تعاىل ،ألنه ال

يعجزه سبحانه يشء يف األرض وال يف السامء .
قال تعاىل﴿ك ََذلِ َك اللَُّ َي ْف َع ُل َما َي َشا ُء﴾ آل عمران . 40
أي  :مثل ذلك الفعل العجيب ،والصنع البديع الذي رأيته من أن يكون
لك ولد ،وأنت شيخ كبري ،وامرأتك عاقر؛ ألنه سبحانه هو خالق األسباب
واملس َّب َبات ،وال يعجزه يشء يف األرض وال يف السامء ،وبقدرته أن يغري ما

جرت به العادات بني الناس.
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اإلضاءة السادسة عرشة

(ال تسألوا عن أشياء ــ فأسالوا أهل الذكر)  ..كيف نوفق ؟
كيف نوفق بني آيتني  :األوىل فيها حث عىل سؤال أهل العلم  ،والثانية فيها

هني عن السؤال ؟!

اآلية األوىل هي قوله تعاىل ﴿ :وما َأرس ْلنَا َقب َل َك إِ َّل ِرج ًال ن ِ
ُّوحي إِ َل ْي ِه ْم
َ
ْ
َ َ ْ َ
الذك ِْر إِن كُنت ُْم َل َت ْع َل ُم َ
اس َأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
ون﴾ األنبياء 7
َف ْ
والثانية هي قوله جل وعال ﴿ َيا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َل ت َْس َأ ُلوا َع ْن َأ ْش َيا َء إِن ُت ْبدَ
ني ُين ََّز ُل ا ْل ُق ْر ُ
آن ُت ْبدَ َلك ُْم َع َفا اللَُّ َعن َْها َواللَُّ
َلك ُْم ت َُس ْؤك ُْم َوإِن ت َْس َأ ُلوا َعن َْها ِح َ
ِ
يم﴾ المائدة 101
ور َحل ٌ
َغ ُف ٌ
إن كلمة ( ال تسألوا ) جتعل املرء يتحرج عن سؤال العلامء التزام ًا بفهمه هلذه
اآلية ،ويظن أن الرب جل وعال هنى عن السؤال حتى ال نسمع جواب ًا قد ال

نحبه ،وربام وقع املسلم باحلرام من حيث ال يدري ألنه امتنع عن سؤال أهل
العلم وجهل احلكم الرشعي  ،وواقع األمر أن اآلية التي تنهى عن السؤال هلا

داللة ختتلف عن هذا الفهم.

يقول الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل( :هذه اآلية نزلت يف عهد النبوة ،عهد
التحليل والتحريم ونزول األحكام ،فربام سأل عن يشء مل حيرم فيحرم

ملسألته ،أو يشء ليس بواجب فيوجب ) !

كام قال  ( :فإنمـا أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم عىل
أنبيائهم) رواه البخاري ومسلم .
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أما بعد انقطاع الوحي واستقرار الترشيع  ،للمسلم أن يسأل عن كل ما هيمه
يف شؤون حياته ليطمئن إىل صحة عقيدته وعباداته ومعامالته ،له أن يسأل

عن كل يشء أشكل عليه برشط أال يكون من التعمق يف الدين كالسؤال عن

تفاصيل اليوم اآلخر  ) ...ــ انتهى ــ

(((

وذكر أبو جعفر أن هذه اآلية أنـزلت عىل رسول اهلل  بسبب مسائل كان

يسأهلا إياه أقوام ،امتحانــًا لـه أحيانًـا ،واستهزا ًء أحيانًـا! فيقـول أحدهم:

«من أيب»؟ ويقول له بعضهم إذا ضلت ناقته« :أين ناقتي»؟
ِ
ين آ َمنُوا َل ت َْس َأ ُلوا َع ْن َأ ْش َيا َء إِن ُت ْبدَ َلك ُْم
فقال هلم تعاىل َ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
ت َُس ْؤك ُْم﴾ المائدة . 101
يقول :إن بينا لكم حقيقة ما تسألون عنه ساءكم إبداؤها وإظهارها !

بل إن التشدد يف السؤال قد يوقع صاحبه واألمة مجعاء باملشقة كام فعل أحد
الصحابة ملا سمع النبي  يتحدث عنه فريضة احلج.

فقد روى اإلمام أمحد عن أيب هريرة قال :خطبنا رسول اهلل  فقال :أهيا

الناس قد فرض عليكم احلج فحجوا فقال رجل :أكل عام يا رسول اهلل؟
فسكت حتى قاهلا ثالثا فقال رسول اهلل  ( :لو قلت نعم لوجبت ،وملا
استطعتم ثم قال ذروين ما تركتكم فإنام أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم
واختالفهم عىل أنبيائهم وإذا أمرتكم بيشء فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم

عن يشء فدعوه).

(((

(((
(((

أخرجه البخاري برقم ( )٧٢٨٨ومسلم برقم (. )١٣٣٧
رواه أمحد ومسلم والنسائي .
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 فائدة جليلة تتعلق بالسؤال الشرعي :

هناك آية تكررت بنصها يف موضعني من كتاب اهلل تعاىل :
﴿و َما َأ ْر َس ْلنَا ِم ْن َق ْب ِل َك إِ َّل ِر َج ًال
املوضع األول يف سورة النحل ،يقول تعاىلَ :
ون  ٤٣بِا ْلبين ِ
ِ
الذك ِْر إِ ْن ُكنْت ُْم َل َت ْع َل ُم َ
اس َأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
الز ُب ِر َو َأن َْز ْلنَا
َات َو ُّ
َ ِّ
نُوحي إِ َل ْي ِه ْم َف ْ
ي لِلن ِ
َّاس َما ن ُِّز َل إِ َل ْي ِه ْم َو َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّر َ
إِ َل ْي َك ِّ
ون﴾ انلحل . 44 -43
الذك َْر لِ ُت َب ِّ َ
﴿و َما َأ ْر َس ْلنَا َق ْب َل َك
واملوضع الثاين  :يف سورة األنبياء ،يقول سبحانه وتعاىلَ :
ِ
الذك ِْر إِ ْن ُكنْت ُْم َل َت ْع َل ُم َ
اس َأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
ون﴾ األنبياء . 7
إِ َّل ِر َج ًال نُوحي إِ َل ْي ِه ْم َف ْ
وكال اآليتني جاء يف سياق إرشاد الكفار ـ املعاندين واملكذبني ـ إىل سؤال من

سبقهم من أهل الكتاب ،ويف هذا اإلرشاد إيامء واضح إىل أن أولئك املرشكني
املعاندين جهال وال يعلمون ،وإال ملا كان يف إرشادهم إىل السؤال فائدة.

وإذا تأملت ـ أهيا القارئ الكريم ـ يف هذه القاعدة مع سياقها يف املوضعني من

سورة النحل واألنبياء ،خرجت منها بأمور  :أهنا توجيه لسؤال أهل الكتاب،

ويف الوقت نفسه سؤال علامء املسلمني أيض ًا .

قال الشيخ السعدي رمحه اهلل يف تفسري اآلية السابقة :
الذك ِْر) أي  :الكتب السابقة ﴿ إِ ْن ُكنْت ُْم ال َت ْع َل ُم َ
اس َأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
ون ﴾ نبأ
﴿ َف ْ
األولني ،وشككتم :هل بعث اهلل رجاال ؟ فاسألوا أهل العلم بذلك ،الذين
نزلت عليهم الزبر والبينات  ،فعلموها وفهموها (((.

(((

تفسري السعدي لآلية ( )٤٣من سورة النحل ص ( ، )٤٤١مكتبة الرشد.
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ثم قال :وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم ،فإهنم أهل الذكر عىل
﴿و َأنز ْلنَا إِ َل ْي َك
احلقيقة ،وأوىل من غريهم هبذا االسم ،وهلذا قال تعاىلَ :
ِّ
الذك َْر﴾ أي :القرآن الذي فيه ذكر ما حيتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم
ي لِلن ِ
َّاس َما َ
نزل إِ َل ْي ِه ْم﴾ وهذا شامل لتبيني ألفاظه
الظاهرة والباطنة﴿ ،لِ ُت َب ِّ َ

﴿و َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّر َ
ون﴾ فيه ،فيستخرجون من كنوزه وعلومه
وتبيني معانيه َ
بحسب استعدادهم وإقباهلم عليه.
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اإلضاءة السابعة عرشة

الفـرق بين أكملـت  ،و أتممــت ؟
حني تقرأ قوله سبحانه وتعاىل :
يت َلك ُُم
( ...ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم َو َأ ْت َ ْم ُت َع َل ْيك ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
ِْ
ال ْس َل َم ِدينًا  )...المائدة  ،3تتساءل :ما الفرق بني أكملت ،وأمتمت؟
أكملت )
أكملت ) لكُم دينكُم و(
ملاذا مل يقل اهلل سبحان ُه وتعاىل  :اليوم (
ُ
ُ

عليكُم نعمتي ؟!

ـر :أي أهنا ُه عىل مـراحل ُمتق ّطعة  ،بينها فواصل
اجلواب أن أكمل األ ْم َ
زمن ّية كمن أفطر أ ّيام يف رمضان لعذر يمكنه الصيام فيام بعد ،لديه فرصة

أحد عرش شـهر ًا لقضائها ولو عىل فرتات متق ّطعة ،لذلك قال تعاىل:
﴿ول ُتكْملوا ِ
الـعدّ ة﴾.

أتـم األمـر ) فيجب ْ
أن ال ينقطع العمل حتّى ينتهي ...
أما ( ّ

فال جيوز مث ً
ال اإلفطار يف أثناء النهار يف يوم الصيام ،ولو لفرتة قصرية جدّ ًا
لذلك يقول اهلل تعاىل ُ ﴿ :ث ّم ِأتّـوا الصـيام إىل الليل﴾ ومل يقل (أكملوا)
وكذلك ال جيوز للحاج أن يتح ّلل ِم َن اإلحرام حتى ينتهي من شعائر احلج،

احلج .
احلج وال ُعمرة ل ّلـه ﴾ ومل يقل :أكملوا ّ
لذلك يقول اهلل تعاىل ﴿ :وأمتّوا ّ
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ويبقى السؤال :ملاذا الدين ( ُاكْمل ) بينام النعمة ( ُأ ِتّت ) ؟ َّ
ألن الدين نزل
ٍ
فرتات متق ّطعة عىل مدى ثالثة وعرشين عام ًا ،ولكن ا ُمللفت واجلميل أن
عىل
(وأمتمت عليكُم نعمتي) فـنِ ْعمـ ُة اللّ مل ْ تَنقطع،
نعمة اهلل مل تنقطع أبد ًا  ،فقال
ُ
وال حتى ثانية واحدة عىل هذه األ ّمة ،فمـا أوسع كرم اهلل .

 فائدة مجيلة من ابن القيم  ،يقول رمحه اهلل:

تأمل حسن اقرتان التامم بالنعمة واقرتان الكامل بالدين وإضافة الدين إليهم

(دينكم) إذ هم القائمون به واملقيمون له ،وأضاف النعمة إليه  ( ،نعمتي ) إذ
هو وليها ومسدهيا واملنعم هبا عليهم .
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هل فعالً بيت العنكبوت أوهـن البيوت ...؟
ون اللَِّ َأولِياء كَم َث ِل ا ْلعنْ َكب ِ
قال تعاىل  ﴿ :م َث ُل ا َّل ِذين َّات َُذوا ِمن د ِ
وت َّات ََذ ْت
َ ُ
ْ ُ
َ
ْ َ َ َ
َ
وت َلبي ُت ا ْلعنْ َكب ِ
بيتًا وإِ َّن َأوهن ا ْلبي ِ
وت َل ْو كَانُوا َي ْع َل ُم َ
ون ﴾ العنكبوت . 41
َ ُ
َْ
َْ َ ْ َ َ ُُ

استوقفتني كثريا هذه اآلية ،ورجعت إىل كتب التفسري ،ووجدت أهنا أمجعت

عىل أن املقصود ببيت العنكبوت يف هذه اآليات هو البيت املادي بمعنى
املسكن الذي تتخذه العنكبوت سكن ًا هلا ،وقد وصفت كتب التفسري بيت

العنكبوت عىل أنه ال يغني عنها شيئا كام قال الطربي :هو أضعف البيوت ال
يقيها حر ًا وال برد ًا ،وذكر القرطبي بأنه ضعيف وواهن .وكذا قال ابن كثري:

ضعيف وابن حيان األندليس :ال بيت أضعف منه والشوكاين :من أضعف
البيوت والسعدي :أضعف البيوت لتفاهته وحقارته ،والصابوين :ال يرى
يشء يدانيه يف الوهن ،وهكذا ذكر اآلخرون.

فاإلمام الطربي يعلق عىل اآلية بقوله:

(مثل الذين اختذوا اآلهلة واألوثان من دون اهلل أولياء يرجون ن َْصها ونفعها

عند حاجتهم إليها يف ضعف احتياهلم وقبح رواياهتم وسوء اختيارهم
ألنفسهم)﴿ ،كَم َث ِل ا ْلعنْ َكب ِ
وت﴾ يف ضعفها ،وقلة احتياهلا لنفسها وهكذا
َ ُ
َ
بقية املفرسين ...
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 رأي العلـم :

غري أن العلم احلديث أثبت أن نسيج العنكبوت هو من أقوى األنسجة
الطبيعية وأن صالبته تزيد عىل صالبة احلديد الصلب حتى سمي بالصلب
احليوي ،وأن بيت العنكبوت  -املسكن  -هو من أقوى البيوت املعروفة من
ناحية متانة نسجه الذي يستطيع أن يقاوم الرياح العاتية ،ويمسك يف نسجه
فرائس العنكبوت فال تستطيع منه فكاكا.

احلقائق العلمية تقول :إن خيوط العنكبوت احلريرية تتكون من بروتني يتم
تصنيعه يف غدد احلرير .واحلرير املنتج قوي جد ًا ومتانته أشد من متانة احلديد
الصلب وهو قابل للتمدد لضعفي طوله قبل أن ينقطع وهو يعد من أقوى

أنواع األلياف الطبيعية عىل اإلطالق.

وشبكة العنكبوت من القوة بمكان حتى إهنا تستطيع إيقاف نحلة يزيد

حجمها عن حجم العنكبوت مرات عديدة وهي تطري برسعة  32كلم يف
الساعة من دون أن تتأثر أو تتمزق ،ومما سبق يتضح أن بيت العنكبوت بمعنى

السكن هو بحق من أقوى بيوت املخلوقات املعروفة إن مل يكن أقواها.

وقد نرش الدكتور صالح رشيد يف جملة «رابطة العامل اإلسالمي» بحث ًا قي ًام

حول هذه املسألة ،قال فيه  ( :إليامين املطلق أن احلقائق العلمية ال يمكن

أن تتعارض مع ما ذكر يف القرآن الكريم فإن تعارضت فال شك أن ما أثبته
القرآن هو احلق وأن العلم البرشي قد جانب احلقيقة ،فقد رجعت إىل القرآن
الكريم وكُتب التفسري وقواميس اللغة العربية ومعامجها وللحقائق العلمية
عن العنكبوت وبيته ومعيشته وعالقاته االجتامعية ِلَرى إن كان املقصود
باآليات خيتلف عن ما ذهبت إليه كتب التفسري .
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وبحثت عن معنى كلمة (بيت) يف القواميس واملعاجم العربية ألرى هل

استعمل العرب كلمة بيت بمعنى آخر غري املعنى الدارج وهو املسكن
ليكون هو املقصود بكلمة بيت يف هذا املثل الذي رضبه اهلل سبحانه وتعاىل يف

سورة العنكبوت .ثم بحثت يف احلقائق العلمية عن نسيج وبيت أو (مسكن)
العنكبوت ألرى مدى قوة هذا النسيج وهذا املسكن وهل هو بحق أضعف
املساكن كام ذهبت إىل ذلك كتب التفسري؟ ثم بحثت يف العالقات االجتامعية

للعناكب ألرى نوع العالقة بني ذكور العناكب وإناثها وصغارها وهم آل
أيضا عىل الزوجة واألوالد.
البيت الواحد حيث تطلق العرب كلمة بيت ً

ثم ربطت نتائج ما سبق بعضها ببعض ألرى إن كان هناك احتامل تفسري آخر
لآليات  ،وبحثت يف احلقائق العلمية عن معيشة العناكب وعالقاهتا االجتامعية
فوجدت أن العناكب أ ّمة من األمم ويوجد يف العامل أكثر من ثالثني ألف نوع

من العناكب تتفاوت يف األحجام واألشكال ونمط املعيشة ويغلب عليها
بعضا ،وال يوجد إال أنواع قليلة جدٌّ ا تعيش
املعيشة الفردية والعدائية لبعضها ً

حجم من الذكور ،والزوجان من العناكب يلتقيان
يف مجاعات .واإلناث أكرب ً
يف الغالب وقت التزاوج فقط ويقوم الذكر قبل اجلامع برقصات وطقوس
معينة أمام األنثى يقصد منها احلد من الغريزة العدوانية لدى األنثى ،وعند

انتهاء عملية التلقيح يغادر الذكر يف الغالب عش األنثى خو ًفا منها ألهنا عادة

تقوم بقتله بعد االنتهاء من عملية التلقيح ،وهو ما حيدث بني كثري من أنواع
العناكب وأكثرها شهرة عنكبوت األرملة السوداء التي سميت بذلك ألن

األنثى تقتل ذكرها بعد انتهائه من عملية التلقيح .أما بعض أنواع العناكب
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فترتك األنثى الذكر ليعيش يف العش بعد عملية التلقيح ليقوم األبناء بقتله

وأكله بعد أن خيرجوا من البيض.

ويف أنواع أخرى تقوم األنثى بتغذية صغارها حتى إذا اشتد عودهم قتلوا
أمهم وأكلوها .ومما سبق يتضح أن البناء االجتامعي والعالقات األُرسية يف

بيت العنكبوت تتصف بأهنا مبنية عىل مصالح مؤقتة حتى إذا انتهت هذه
املصالح انقلب األفراد أعداء وقام بعضهم بقتل بعض .فهذه أنثى العنكبوت

تسمح للذكر بدخول عشها لوجود مصلحة التلقيح حتى إذا قضت أرهبا منه
انقلبت عليه وقامت بقتله وأكله ،وأخرى تقدم زوجها طعاما ألوالدها ،ويف

نوع آخر يأكل الصغار أمهم أول ما تقوى أعوادهم .

وهذا العداء الشديد الذي يتجىل فقط بعد انقضاء املصالح ،وهذه العالقات
اهلشة الضعيفة بني أفراد بيت العناكب جيعل هذا البيت بحق َأ ْو َهى بيوت

املخلوقات املعروفة.

ثم يقول د .صالح رشيد :وعىل ذلك فإين أرى ـ واهلل أعلم ـ أنه من غري
الراجح أن املقصود ببيت العنكبوت الذي وصفه القرآن بأنه أوهن البيوت

هو شبكة العنكبوت التي يتخذها سكنا ومصيدة لفرائسه .بل لعل املقصود
ببيت العنكبوت أرسة العنكبوت التي هي بحق َأ ْو َهى األرس ترابطا وتآلفا،

كام ب ّينّا .وقد ذكرنا أن العرب استخدموا كلمة (بيت) بمعنى امرأة الرجل

وعياله .وقد أثبت العلم احلديث أن العالقة األرسية بني العناكب عالقة
حتكمها املصلحة حتى إذا انقضت املصلحة انقلبوا أعداء يقتل بعضهم بعضا

فصل سابقا ،وال جتتمع هذه اخلصال السيئة والعالقات اهلشة يف أي بيت
كام ّ
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ملخلوق آخر مما جيعل بيت العنكبوت بمعنى املرأة واألوالد هو أوهن بيوت

املخلوقات قاطبة.

ويتجىل يف هذه اآليات صورة من صور اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم فهذه

احلقائق عن بيوت وحياة العناكب مل يتم اكتشافها إال حديثا وهي تصف بدقة
واقع حال بيت العناكب عىل أهنا أوهن البيوت حيث أشار القرآن الكريم إىل

هذه احلقيقة قبل أكثر من ألف سنة من اكتشافها.

وعند النظر إىل آخر اآلية املذكورة نجد أهنا ختمت بقوله تعاىل:

﴿ َل ْو كَانُو ْا َي ْع َل ُم َ
ون ﴾ وهذا يوحي بأهنم مل يكونوا يعلمون املقصود ألن هذه
احلقيقة العلمية مل تكن معروفة للبرش وقت نزول القرآن الكريم.
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اإلضاءة التاسعة عشرة

لماذا شبه الناس بالفراش مرة  ..وبالج ّراد مرة أخرى ؟
تأم ّلت يف تشبيه القرآن الكريم للناس يوم القيامة مرة بالفراش كام يف قوله
اش ا َملب ُث ِ
تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم َيك ُ
وث ﴾ القارع ة . 3
َّاس كَا ْل َف َر ِ ْ
ُون الن ُ
ون ِمن ْالَجدَ ِ
ومرة باجلراد بقوله تعاىل ُ :
اث ك ََأ َّنُ ْم
﴿خ َّش ًعا َأ ْب َص ُار ُه ْم َي ُْر ُج َ َ ْ
ِ
َش ﴾ القمر 7
َج َرا ٌد ُمنْت ٌ
ملاذا رضب اهلل تعاىل لنا مث ً
ال للناس يوم القيامة مرة باجلراد املنترش ؟
ومرة أخرى بالفراش املبثوث ؟  ...ما الفرق بينهام ؟

لقد شبههم باآلية األوىل بالفراش املبثوث  ،ويف الثانية باجلراد املنترش ،فام
وجه االختالف بينهام ؟

أما تشبيه الناس بالفراش املتفرق فهو يف الكثرة واالنتشار ،واملجيء والذهاب

عىل غري نظام  ،وكثرة االكتظاظ عىل أرض املحرش؛ واحلرية واالضطراب من

هول ذلك اليوم ألن الفراش إذا ثار مل يتجه جلهة واحدة ؛ بل كل واحدة منها
ٍِ
وج ِف
﴿وت ََر ْكنَا َب ْع َض ُه ْم َي ْو َمئذ َي ُم ُ
تذهب إىل غري جهة األخرى كقوله تعاىلَ :
بع ٍ ِ
الص ِ
ج ًعا﴾ الكهف .99
َاه ْم َ ْ
ور َف َج َم ْعن ُ
ض َونُف َخ ِف ُّ
َْ
أما وجه تشبيههم باجلراد فقيل :الكثرة ،والتتابع ووحدة االجتاه .وهذا
يشاهد يف أرساب اجلراد فهي تتشابه مع الفراش يف الكثرة لكن ختتلف يف أن

أرساب اجلراد تتحرك مجيعها برسعة ويف اجتاه واحد ،بينام الفراش املبثوث فيه
االضطراب واحلرية وعدم االنتظام.
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كاجلراد  ،ومتى يكونون كالفراش ؟
متى يكون الناس
ّ

أما يف أول بعثتهم فيكونون للهول والرعب الذي يكونون فيه كالفراش

املبثوث يف حريته واضطرابه .
وقال احلق سبحانه﴿ :إِ َذا ُز ْل ِز َل ِ
ت ٱألَر ُض ِز ْل َز َالا  ١و َأ ْخرج ِ
ت ٱألَ ْر ُض
َ َ َ
ْ
َ
الَا َ ٢و َق َال ِ
نس ُ
َأ ْث َق َ
ان َما َلَا﴾ الزلزلة 1ـ.3
ٱإل َ

فهو يتساءل من شدة حريته وذهوله ،ماذا حيدث عندما يسمعون الداعي ؟
ِ
ش ٍء ُّنك ٍُر ُ ٦خ َّش ًعا َأ ْب َص ُار ُه ْم
قال اهلل تعاىلَ ﴿ :فت ََو َّل َعن ُْه ْم َي ْو َم َيدْ ُع الدَّ ا ِع إ َل َ ْ
ِ
ِ
َيْرج َ ِ
ني إِ َل الدَّ ا ِع َي ُق ُ
ول
َش ُّ ٧م ْهطِ ِع َ
ُ ُ
ون م َن ْالَ ْجدَ اث ك ََأ َّنُ ْم َج َرا ٌد ُّمنت ٌ
ِ
ا ْلكَافِ ُر َ
س﴾ القمر  . ٨ - ٦فتشبيهم باجلراد املنترش يف سورة
ون َه َذا َي ْو ٌم َع ٌ
القمر بعد سامعهـم للـداعي (قيـل انـه إرسافيـل) أي يتجهـون مجيعهـم

األولـون واآلخـرون إليـه ،فيزداد رعـب الكافر كمـا قـص اهلل علينـا يف
َح َس َب َّن ال َّل َه َغافِال َع َّما َي ْع َم ُل ال َّظالِ ُم َ
ون إِن ََّما ُي َؤ ِّخ ُر ُه ْم
﴿و َل ت ْ
سورة إبراهيمَ :
لِيو ٍم ت َْش َخص فِ ِيه ْالبصار  ٤٢مهطِ ِعين م ْقنِ ِعي رء ِ
وس ِه ْم َل َي ْرتَدُّ إِ َل ْي ِه ْم َط ْر ُف ُه ْم
ْ َ ُ ُْ
ُ
َْ
ُ ُ
َ ُ
َو َأ ْف ِئدَ ت ُُه ْم َه َوا ٌء﴾ إبراهيم  ، 43-42أي تبقى أبصارهم مفتوحة مبهوتة ،ال تتحرك
األجفان من الفزع واهللع ،وال تطرف العني من هول ما ترى ،مهطعني مقنعي

رؤوسهم ،ال يرتد إليهم طرفهم ،وأفئدهتم هواء أي مرسعني ال يلتفتون إىل

يشء مما حوهلم ،ال يطرفون بأعينهم من اخلوف واجلزع ،وقلوهبم خاوية

خالية من كل خاطر من هول املوقف.

ما أعظم بالغة القرآن وما أروع تصويره للمواقف حتى كأنك ترى املشهد
ماث ً
ال أمامك.
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اإلضــاءة العشـرون

سورة القصص بدأت ببشارة  ..وانتهت ببشارة !..
كمـا بدأت قصة يوسف  برؤيا ،وانتهت بتفسري هذه الرؤيا ،كذلـك
سورة القصـص بدأت ببشـارة ألم موسى  ،وانتهــت ببشـارة للنبي
 ،بدأت بوعد وانتهت بوعد .

يف مطلع السورة نجد أمرا إهلي ًا ألم موسى أن تلقي وليدها يف اليم مع وعد
إهلي برده إليها ﴿ :و َأوحينَا إِ َل ُأم موسى َأ ْن َأر ِض ِع ِيه َفإِ َذا ِخ ْف ِ
ت َع َل ْي ِه َف َأ ْل ِق ِيه ِف
ْ
َ ْ َ ْ ٰ ِّ ُ َ ٰ

ا ْليم و َل َت َِاف و َل َ ْت َز ِن إِنَّا رادوه إِ َلي ِك وج ِ
ني﴾ القصص . 7
اع ُلو ُه ِم َن ا ُْل ْر َس ِل َ
َ ُّ ُ ْ َ َ
َ
َ ِّ َ
وقد حتقق الوعد الذي الريــب فيه َ ﴿ :ف َر َد ْدنَا ُه إِ َ ٰل ُأ ِّم ِه ك َْي َت َق َّر َع ْين َُها َو َل َ ْت َز َن
َولِ َت ْع َل َم َأ َّن َوعْدَ اللَّ َح ٌّق َو َٰل ِك َّن َأ ْك َث َر ُه ْم َل َي ْع َل ُم َ
ون﴾ القصص . 13
ويف ختام السورة نجد وعد ًا مماث ً
ال للنبي  بأن يرده ربه إىل قرة عينه إىل أم

القرى  ،كام رد موسى إىل أمه !
آن َلراد َك إِ َل مع ٍ
قال تعاىل ِ َّ ﴿ :
اد ُقل َّر ِّب َأ ْع َل ُم َمن
ِإن ا َّلذي َف َر َض َع َل ْي َك ا ْل ُق ْر َ َ ُّ ٰ َ َ
الدَ ٰى َو َم ْن ُه َو ِف َض َل ٍل ُّمبِ ٍ
ني ﴾ القصص . 85
َجا َء بِ ْ ُ

عاد موسى ألحضان أمه  ،وعاد املصطفى عليه الصالة والسالم ألم القرى
مكة املكرمة التي خرج منها مرغ َام  ،وقلبه معلق هبا حني خرج مكره ًا.
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عن عبداهلل بن عدي أنه سمع النبي  يقول ( :واهلل إنك خلري أرض اهلل،
وأحب أرض اهلل إىل اهلل ،ولوال أين أخرجت منك ما خرجت ) رواه أمحد
وابن ماجه والرتمذي .

(((

ويف رواية ( :أنت أحب ِ
أحب بالد اهلل إ ُّىل ،ولو أن
بالد اهلل إىل اهلل ،وأنت
ُّ

املرشكني مل خيرجونى مل أخرج منك ) .

(((

رواه الطربي وابن كثري  ،وصححه القرطبي يف تفسريه .

يقول القرطبي  :ختم اهلل تعاىل السورة ببشارة نبيه حممد  برده إىل مكة
قاهرا ألعدائه ،ومعاد الرجل  :بلده ،ألنه ينرصف ثم يعود.

وقـال مقاتـل :خــرج النبي حممـد  مـن الغـار ليـ ً
ال مهاجر ًا إىل املدينــة

يف غري الطـريـق خمافـة الطلـب ،فلمـا رجع إىل الطـريـق ونـزل اجلحـفـة

عـرف الطـريـق إىل مكـة فاشتـاق إليهـا فقـال لـه جربيـل إن اهلل يقول:
آن َلراد َك إِ َل مع ٍ
ِ
اد﴾ القصص  ، 85أي إىل مكة
ٰ ََ
﴿إِ َّن ا َّلذي َف َر َض َع َل ْي َك ا ْل ُق ْر َ َ ُّ
ظاهرا عليها.

هكذا القرآن دوم ًا حيوي كنوز ًا ال تنضب من العرب والعظات ملن كان له قلب،

أو ألقى السمع وهو شهيد .

(((
(((

رواه أمحد وإبن ماجه والرتمذي وصححه
رواه الطربي وإبن كثري ،وصححه القرطبي يف تفسريه .
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اإلضاءة احلادية والعرشون

آيـة تـدعـو للسـلم  ..وأخرى تدعـو للحرب !
كـيـــف نـوفــق بينهـمــا ؟
آيتان تدعوان إىل السلم  ،والثالثة ال تدعو إىل السلم !
كيف نوفق بينهام؟  ...لنتأمل اآلية األوىل َ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا ْد ُخ ُلوا ِف
ِ
الشي َط ِ
ني﴾ ابلقرة . 208
ان إِ َّن ُه َلك ُْم عَدُ ٌّو ُّمبِ ٌ
الس ْل ِم كَا َّف ًة َوال َتتَّبِ ُعوا ُخ ُط َوات َّ ْ
ِّ
ِ
اجن َْح َلَا َوت ََوك َّْل َع َل اللَِّ﴾ األنفال  ، 61ولننتقل
لس ْل ِم َف ْ
والثانية َ :
﴿وإِن َجن َُحوا ل َّ
الس ْل ِم َو َأنت ُُم ْالَ ْع َل ْو َن َواللَُّ َم َعك ُْم َو َلن
إىل اآلية الثالثة َ ﴿ :فال َتِنُوا َوتَدْ ُعوا إِ َل َّ
ِ
تك ُْم َأ ْع َم َلك ُْم﴾ حممد . 35
َي َ
قد بسط أهل التفسري احلديث يف هذا األمر ،وبينوا أن الدعوة إىل السلم إنام
كانت مرحلة من مراحل الدعوة وجهاد املرشكني  ،ومال آخرون إىل أن املراد

بالسلم هو اإلسالم .

ولنستعرض أقوال أئمة التفسري لتتضح لنا الصورة جلية:
ِ
الس ْل ِم
يقـول القرطبـي يف تفسيـر قوله تعـاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ا ْد ُخ ُلوا ِف ِّ
ِ
الشي َط ِ
ني﴾ ابلقرة  ، 208كونوا عىل ملة
ان إِ َّن ُه َلك ُْم عَدُ ٌّو ُّمبِ ٌ
كَا َّف ًة َو َل َتتَّبِ ُعوا ُخ ُط َوات َّ ْ
واحدة  ،واجتمعوا عىل اإلسالم واثبتوا عليه.

ونقل القرطبي عن جماهد وابن عباس قوهلم :السلم هنا بمعنى اإلسالم.

ومنه قول الشاعر الكندي  :دعوت عشرييت للسلم ملا رأيتهم تولوا مدبرينا،
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أي إىل اإلسالم ملا ارتدت كندة بعد وفاة النبي  مع األشعث بن قيس
الكندي ،وألن املؤمنني مل يؤمروا قط بالدخول يف املساملة التي هي الصلح،

وإنام قيل للنبي  أن جينح للسلم إذا جنحوا له ،وأما أن يبتدئ هبا فال.
وقال طاووس وجماهد  :ادخلوا يف أمر الدين ،وقال الكسائي :السلم والسلم

بمعنى واحد ،يقعان لإلسالم واملساملة ،وفرق أبو عمرو بن العالء بينهام،
فقرأها هنا  :ادخلوا يف السلم وقال هو اإلسالم .وقرأ التي يف (األنفال) والتي

يف سورة (حممد ) السلم بفتح السني ،وقال :هي بالفتح املساملة.

قال اجلوهري  :والسلم الصلح  ،يفتح ويكرس ،ويذكر ويؤنث ،وأصله من

االستسالم واالنقياد ،ولذلك قيل للصلح  :سلم .

وغدرا،
قال أبو جعفر :يقول تعاىل لنبيه حممد  وإما ختاف ّن من قوم خيانة
ً
ِ
اجن َْح َلَا﴾ األنفال 61
لس ْل ِم َف ْ
فانبذ إليهم عىل سواء وآذهنم باحلرب َ
﴿وإِن َجن َُحوا ل َّ
احلرب ،إما بالدخول يف اإلسالم ،وإما بإعطاء
وإن مالوا إىل مساملتك وترك
َ
اجلزية ،وإما بموادعة ،ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح (فاجنح هلا)،

وعن قتادة( :وإن جنحوا للسلم) قال :للصلح ،ونسخها قوله تعاىلَ ﴿ :فا ْق ُت ُلوا
ا ُْل ْ ِ
وه ْم﴾ اتلوبة 5
ش ِك َ
ني َح ْي ُث َو َجدْ ُت ُ ُ

وكانت هذه قبل نزول سورة «براءة» وكان نبي اهلل  يوادع القوم إىل أجل ،فإما
﴿و َقاتِ ُلوا ا ُْل ْ ِ
ني كَا َّف ًة﴾ اتلوبة  ،36ونبذ
ش ِك َ
أن يسلموا ،وإما أن يقاتلهم .وقال اهللَ :
إىل كل ذي عهد عهده ،وأمره بقتاهلم حتى يقولوا (ال إله إال اهلل) ويسلموا،

يقبل منهم إال ذلكُّ .
وأن ال َ
وكل عهد كان يف هذه السورة ويف غريها ،وكل
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صلح يصالح به املسلمون املرشكني يتوادعون به ،فإن ( براءة ) جاءت بنسخ

ذلك ،فأمر بقتاهلم عىل كل حال حتى يقولوا( :ال إله إال اهلل ).
ِ
تك ُْم
الس ْل ِم َو َأنت ُُم
ْ
األع َل ْو َن َواللَُّ َم َعك ُْم َو َلن َي َ
﴿ َفال َتِنُوا َوتَدْ ُعوا إِ َل َّ
َأ ْع َم َل ُ
كمْ﴾ حممد 35
أي فال تضعفوا أهيا املؤمنون باهلل عن جهاد املرشكني وجت ُبنوا عن قتاهلم وقال
جماهد ﴿ َفال َتِنُوا ﴾ أي  :ال تضعفوا وتدعوهم إىل الصلح واملساملة ،وأنتم

القاهرون هلم والعالون عليهم ﴿ َواللَُّ َم َعكُم ﴾ واهلل معكم بالنرص لكم

عليهم.
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اإلضاءة الثانية والعرشون

هـل يخـ ّلـد المسـلم القاتــل في النـار ؟
ثبت يف أحاديث الشفاعة الصحيحة أن املسلم العايص أو الظامل أو املذنب ممن

رجحت سيئاته عىل حسناته يوم القيامة أنه يدخل النار بحسب عمله ،لكنه
ّ

خيرج من النار وال خيلد فيها كاملرشك ومآله إىل اجلنة  ،فيخرج منها كل من

مات عىل التوحيد ولو كان يف قلبه مثقال ذرة من إيامن  ،كام قال رسول اهلل
( :خيرج من النار من قال ال إله إال اهلل ،ويف قلبه ُ
وي ُر ُج من
وزن َش ِع َري ٍةَ ،
النار من قال ال إله إال اهلل ويف قلبه وزن ُبرة من خري ،و خيرج من النار من قال
ال إله إال اهلل وكان ويف قلبه وزن من اخلري).

)(1

رواه البخاري ومسلم.

فكيف نوفق بني هذا احلديث الصحيح  ،وبني قول اهلل تعاىل:
ِ ِ
ِ
ِ
ب اللَُّ َع َل ْي ِه َو َل َعنَ ُه
﴿و َمن َي ْقت ُْل ُم ْؤمنًا ُّم َت َع ِّمدً ا َف َج َز ُاؤ ُه َج َهن َُّم َخالدً ا ف َيها َو َغض َ
َ
ِ
َو َأعَدَّ َل ُه َع َذا ًبا َعظ ًيم﴾ النساء 93
﴿وا َّل ِذي َن ال َيدْ ُع َ
آخ َر َوال َي ْق ُت ُل َ
ون َم َع اللَِّ إِ َلًا َ
ون النَّ ْف َس
وقوله سبحانه وتعاىلَ :
ِ
ال ِّق َوال َي ْزن َ
ف َل ُه
ُون َو َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َك َي ْل َق َأ َثا ًما ُ ٦٨ي َضا َع ْ
ا َّلتي َح َّر َم اللَُّ إِال بِ ْ َ
ا ْلع َذاب يوم ا ْل ِقيام ِة و َ ْ ِ ِ
ي ُلدْ فيه ُم َهانًا﴾ الفرقان 69- ٦8
َ ُ َْ َ َ َ َ
فهل ُيًلد املسلم العايص مرتكب الكبائر يف النار كالقاتل والزاين أم ال؟

((( الراوي  :أنس بن مالك  ،املحدث :البخاري ،املصدر :صحيح البخاري ص أو الرقم ()٤٤
التخريج  :أخرجه البخاري ( )٤٤واللفظ له ،ومسلم (. )١٩٣
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ُس َئل الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهلل:

ماذا جيب عىل من وقع يف جريمة الزنا للخالص من آثار فعلته تلك ؟

فأجاب ( :الزنا من أعظم احلرام وأكرب الكبائر ،وقد توعد اهلل املرشكني والقتلة

بغري حق والزناة بمضاعفة العذاب يوم القيامة ،واخللود فيه صاغرين مهانني،
﴿وا َّل ِذي َن ال َيدْ ُع َ
ون َم َع
لعظم جريمتهم وقبح فعلهم) كمـا قال اهلل سبحانهَ :
ِ
ال ِّق َوال َي ْزن َ
آخ َر َوال َي ْق ُت ُل َ
اللَِّ إِ َلًا َ
ُون َو َم ْن َي ْف َع ْل
ون النَّ ْف َس ا َّلتي َح َّر َم اللَُّ إِال بِ ْ َ
ِ
ف َله ا ْلع َذاب يوم ا ْل ِقيام ِة و َ ْ ِ ِ
َاب
َذل َك َي ْل َق َأ َثا ًما ُ ٦٨ي َضا َع ْ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
ي ُلدْ فيه ُم َهانًا إِالَ َم ْن ت َ
ِ
ِ
الا﴾ الفرقان . 69- ٦8
َوآ َم َن َو َعم َل َع َمال َص ً

فعىل من وقع يف يشء من ذلك التوبة إىل اهلل سبحانه وتعاىل التوبة النصوح،
واتباع ذلك باإليمـان الصادق والعمل الصالح ،وتكون التوبة نصوح ًا إذا ما

أقلع التائب عن الذنب ،وندم عىل ما مىض من ذلك ،وعزم عزم ًا صادق ًا عىل أن

ال يعود يف ذلك ،خوف ًا من اهلل سبحانه ،تعظي ًام له ،ورجاء ثوابه ،وحذر عقابه،
ِ
ِ
الا ُث َّم ْاهتَدَ ٰى﴾ طه ،٨٢
﴿وإِ ِّن َل َغ َّف ٌار َِّلن ت َ
قال اهلل تعاىل َ :
َاب َوآ َم َن َو َعم َل َص ً
فالواجب عىل عىل كل مسلم ومسلمة أن حيذر هذه الفاحشة العظيمة
ووسائلها غاية احلذر ،وأن يبادر بالتوبة الصادقة مما سلف من ذلك ،واهلل
يتوب عىل التائبني الصادقني ويغفر هلم.

(((

دلت نصوص أخرى من الكتاب والسنة عىل أن من استحلها فهو كافر حكمه
حكم الكفرة يف اخللود يف العذاب يوم القيامة  ،نسأل اهلل العافية والسالمة.

(((

جمموع فتاوي الشيخ عبدالعزيز بن باز (. )٤٤٢ / ٩
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فالعايص كالقاتل والزاين ال خيلد يف النار خلود الكفار بل له خلود خاص

عىل حسب جريمته ليس كخلود الكفار ،فخلود الرشك خلود دائم ليس له

منه حميص وليس له هناية كمـا قال تعاىل يف سورة البقرة يف حق املرشكني:
ِ
ـالم حس ٍ
خ ِ
ِ ِ
ات َع َل ْي ِه ْم َو َما ُه ْم بِ َ
ني ِم َن
ار ِج َ
﴿ك ََذل َك ُيرهي ُم اللَُّ َأ ْع َم َ ُ ْ َ َ َ
الن ِ
َّار﴾ ابلقرة  ،167وقال تعاىل يف سورة املائدة﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َل ْو َأ َّن َل ُ ْم َما
ِف ْالَ ْر ِ
ض َجِي ًعا َو ِم ْث َل ُه َم َع ُه لِ َي ْفتَدُ وا بِ ِه ِم ْن َع َذ ِ
اب َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َما ُت ُق ِّب َل ِمن ُْه ْم
ِ
ون َأ ْن َي ُْر ُجوا ِم َن الن َِّار َو َما ُه ْم بِ َخ ِ
يم ُ ٣٦ي ِريدُ َ
ني ِمن َْها َو َل ُ ْم
ار ِج َ
َو َل ُ ْم َع َذ ٌ
اب َأل ٌ
ِ
يم﴾ المائدة 37-36
َع َذ ٌ
اب ُمق ٌ
أما من دخل النار من العصاة فإهنم خيرجون منها إذا متت املدة التي كتب اهلل
عليهم ،إما بشفاعة الشفعاء وإما برمحة اهلل سبحانه وتعاىل من دون شفاعة

أحد ،كام جاء يف أحاديث الشفاعة املتواترة عن رسول اهلل .

فيبقى يف النار أقوام مل خيرجوا منها بشفاعة الشفعاء ،فيخرجهم اهلل منها برمحته

ومن دون شفاعة أحد ،ألهنم ماتوا عىل التوحيد.

أما خلود العصاة يف النار فإنه بمعنى املكث الطويل ،ولكنه ليس كخلود
الكفار الذي ال انقطاع له ،ألن اخلالد يف لغة العرب هو املاكث يف املكان مكث ًا

طويالً ،والعرب تسمي اإلقامة الطويلة خلودا ،كام قال بعض الشعراء يصف
قوما :أقاموا فأخلدوا أي أطالوا اإلقامة .

﴿و ا َّل ِذ ي َن َك َف ُر وا
فال خيلد يف النار اخللود الدائم إال الكفرة  ،كام قال سبحانهَ :
ِ
ِ
َار ُم ْؤ َصدَ ٌة ﴾ ابلدل . 20-19
بِآ َياتنَا ُه ْم َأ ْص َح ُ
اب ا َْل ْش َأ َمة َ ١٩ع َل ْي ِه ْم ن ٌ
ٍ
ٍ
صدَ ٌة ِ ٨ف َع َمد ُمَدَّ َدة﴾ الهمزة 9 -8
وقال سبحانه ﴿ :إِ َّنَا َع َل ْي ِه ْم ُم ْؤ َ
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نسأل اهلل العافية والسالمة .وبنحو هذا الكالم قال الشيخ عبدالرمحن بن

عبداخلالق اليوسف :اخللود فرسه أهل العلم بأمرين  :اخللود ملن كان مستح ً
ال
ِ
اب الن َِّار ُه ْم فِ َيها
﴿و َم ْن َعا َد َف ُأو َٰلئ َك َأ ْص َح ُ
هذا الفعل  ،فاآلية األوىل مثالًَ :
َخالِدُ َ
ون﴾ ابلقرة .275
جاءت يف الربا ،وقال أهل العلم ( :من عاد ) أي عاد إىل أكل الربا.

والعودة هنا ليست للوقوع يف اإلثم ،وإنام الستحالل هذا األمر ،فإذا استحلوا
الربا وساروا فيه وقالوا مثل مقولة املرشكني :إنام البيع مثل الربا ،فهؤالء هم

أصحاب النار هم فيها خالدون .

تعاىل﴿:و َمن َي ْقت ُْل ُم ْؤ ِمنًا ُّم َت َع ِّمدً ا َف َج َز ُاؤ ُه َج َهن َُّم َخالِدً ا
وكذلك األمر يف قوله
َ
ِ
ِ
ب اللَُّ َع َل ْي ِه َو َل َعنَ ُه َو َأعَدَّ َل ُه َع َذا ًبا َعظِ ًيم﴾ النساء . 93
ف َيها َو َغض َ

وهذه أشهر اآليات يف اخللود ،قال ابن عباس( :قاتل النفس خم ّلد يف النار)،
وبقية الصحابة يقولون إن خلود قاتل النفس هو املكث الطويل وليس

كخلود الكفار ،ربمـا يتوب اهلل عليه فيخرجه من عذاب النار وينجو .وهذا
إن شاء اهلل هو الصحيح  ،وهنـاك قـول آخـر البـن عبـاس( :أنه ال خيلد
خلود الكفار وأنه ليس بكافر) ،وبقولـه هـذا يكـون وافـق ما ذهـب إليه بقية

الصحابة وأهل السنة (((.

((( بحث للشيخ عبدالرمحن عبداخلالق اليوسف نرش يف املوقع اإللكرتوين (طريق اإلسالم ) .
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اإلضاءة الثالثة والعرشون

هل يموت اإلنسان موتة واحدة  ،أم موتتين ؟
تدبرت قوله تعاىل ﴿ :ال ي ُذو ُق َ ِ
اب
ون ف َيها ا َْل ْو َت إِال ا َْل ْو َت َة األوىل َو َو َق ُ
اه ْم َع َذ َ
َ
ّ
َْ
ال ِحي ِم﴾ ادلخان  ، ٥٦التي تبني هذه اآلية أن اإلنسان يذوق املوت مرة واحدة
يف عمره ،ثم تأملت يف آيتني تتحدثان عن موتتني ..
َي َو َأ ْح َي ْي َتنَا ا ْثنَت ْ ِ
األوىل  ،قوله تعاىلَ ﴿ :قا ُلوا َر َّبنَا َأ َم َّتنَا ا ْثنَت ْ ِ
ت ْفنَا بِ ُذنُوبِنَا
َي َفا ْع َ َ
وج ِّمن َسبِ ٍ
َف َه ْل إِ َ ٰل ُخ ُر ٍ
يل﴾ اغفر . 11
ف َت ْك ُف ُر َ
ون بِاللَِّ َو ُكنْت ُْم َأ ْم َواتًا َف َأ ْح َياك ُْم ُث َّم ُي ِمي ُتك ُْم
والثانية  ،يف قوله تعاىلَ ﴿ :ك ْي َ
ي ِييك ُْم ُث َّم إِ َل ْي ِه ت ُْر َج ُع َ
ون﴾ ابلقرة . 28
ُث َّم ُ ْ
فكيف نوفق بينهام ؟ هل يموت اإلنسان مرة واحدة ،أم مرتني ؟

عرض القرآن الكريم حقيقة املوت يف مواطن شتى ،وتباينت اآليات يف

طريقة العرض والكلامت ،وبمراجعة كتب التفسري زال اإلشكال ،وتبني
املراد من كل آية ،عندما جاءت كلمة املوت مرة مفردة (موتة) ومرة مزدوجة

(موتتان).

نقل الطربي عن قتادة قوله يف هذه اآلية ﴿ َقا ُلوا َر َّبنَا َأ َم َّتنَا ا ْثنَت ْ ِ
َي َو َأ ْح َي ْي َتنَا
ا ْثنَت ْ ِ
وج ِّمن َسبِ ٍ
ت ْفنَا بِ ُذنُوبِنَا َف َه ْل إِ َ ٰل ُخ ُر ٍ
يل﴾ .
َي َفا ْع َ َ
قال :كانوا أموات ًا يف أصالب آبائهم ،فأحياهم اهلل يف الدنيا ،ثم أماهتم املوتة
التي ال بد منها ،ثم أحياهم للبعث يوم القيامة ،فهام حياتان وموتتان.
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وعن عبد اهلل بن مسعود  قال  :هي التي يف (سورة البقرة):
ِ
ف َت ْك ُف ُر َ
ي ِييك ُْم ُث َّم
﴿ َك ْي َ
ون بِاللَِّ َوكُنت ُْم َأ ْم َواتًا َف َأ ْح َياك ُْم ُث َّم ُيمي ُتك ُْم ُث َّم ُ ْ
إِ َل ْي ِه ت ُْر َج ُع َ
ون﴾ ابلقرة  .28وقال ابن عباس يف تفسري اآلية ﴿ َقا ُلوا َر َّبنَا َأ َم َّتنَا
َي َو َأ ْح َي ْي َتنَا ا ْثنَت ْ ِ
ا ْثنَت ْ ِ
َي﴾ كنتم أموات ًا يف أصالب آبائكم  ،مل تكونوا شيئ ًا حتى
خلقكم ،ثم يميتكم موتة احلق فرتجعون إىل القبور فهذه ميتة أخرى ،ثم

يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى ،فهاتان موتتان وحياتان ،فهو كقوله:
ِ
ف َت ْك ُف ُر َ
ي ِييك ُْم ﴾...
﴿ َك ْي َ
ون بِاللَِّ َوكُنت ُْم َأ ْم َواتًا َف َأ ْح َياك ُْم ُث َّم ُيمي ُتك ُْم ُث َّم ُ ْ
وجاء يف تفسري ابن كثري يف قوله تعاىل َ :
﴿ل َي ُذو ُق َ
ون فِ َيها ا َْل ْو َت إِ َّل ا َْل ْو َت َة
ول﴾ هذا استثناء منقطع ومعناه :أهنم ال يذوقون فيها املوت أبد ًا،
ْالُ َ ٰ

كام ثبت يف الصحيحني أن رسول اهلل  قال( :يؤتى باملوت كهيئة كبش
أملح ،فينادي ٍ
وينظرون ،فيقول :هل تعرفون
مناد :يا أهل اجلنة ،فيرشئبون
ُ
ُ
هذا ؟ فيقولون :نعم ،هذا املوت ،وكلهم قد رآ ُه ،ثم ينادي :يا أهل النار،

وينظرون ،فيقول :وهل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم ،هذا املوت،
فيرشئبون
ُ

موت ،ويا أهل النار
وكلهم قد رآ ُه ،فيذبح ثم يقول :يا أهل اجلنة خلو ٌد فال َ
ال ِ ِ ِ
ِ
ض ْالَ ْم ُر َو ُه ْم ِف
خلو ُد فال موت ،ثم قرأَ :
سة إ ْذ ُق َ
﴿و َأنذ ْر ُه ْم َي ْو َم ْ َ ْ َ
ٍ
﴿و ُه ْم َل ُي ْؤ ِمن َ
ُون﴾ (((رواه البخاري.
َغ ْف َلة﴾ ،وهؤالء يف غفلة أهل الدنيا َ

(((

رواه البخاري  ،رقم احلديث ( - )٤٧٣٠عن أيب سعيد اخلدري  -املوسوعة احلديثة .
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 فائدة جميلة :

قال تعاىل ﴿ :إِن ََّك َم ِّي ٌت َوإِ َّنُم َّم ِّيت َ
عز وجل:
ُون﴾ الزمر  ، 30وقال ّ
ُورا َي ْم ِش بِ ِه ِف الن ِ
﴿ َأ َو َمن ك َ
َّاس﴾ األنعام . 122
َان َم ْيتًا َف َأ ْح َي ْينَا ُه َو َج َع ْلنَا َل ُه ن ً
وكذلك قوله سبحانه ﴿ :حرم ْت َع َليكُم ا َْلي َت ُة والدَّ م و َلم ْ ِ
ال ِنز ِير َو َما ُأ ِه َّل
ْ ُ ْ َ ُ َ ُْ
ُ ِّ َ
ِ
لِ َغ ْ ِ
ي اللَِّ بِه  ﴾...المائدة 3
ما الفرق يف املعنى بني كلمة ( م ّيت ) بالتشديد  ،وكلمة ( ميت ) بالتخفيف

يف القرآن الكريم ؟

اجلواب  :امل ّيت بالتشديد  :هو احلي الذي فيه الروح  ،وامليت بالتخفيف :هو

الذي خرجت روحه منه (لطائف قرآنية ) (((.

(((

لطائف بعض اآليات القرآنية  -الدكتور فاضل صالح السامرائي
أستاذ النحو يف جامعة الشارقة.
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اإلضاءة الرابعة والعرشون

لماذا شعر رسل ﷲ عليهم السالم باليأس  ..؟
داخيل ُيلب احلُزن ،وعدم التفاؤل ،ويصيب اإلنسان
شعور
اليأس هو
ٌ
ّ
باإلحباط واالكتئاب ،ومن الناس من أصيب باليأس والقنوط ،بسبب قلة

وحتمله واستعجاله للنتائج؛ ّ
حتمل البالء
صربه
فإن َض ْع َ
ف النفوس عن ّ
ّ
َ
واستعجال حصول اخلري ،باعث عىل اليأس والقنوط ،السيام
والصرب عليه،

مع طول الزمن واشتداد البالء عىل اإلنسان .

وجاء ذكر هذه احلقيقة يف عدة مواطن يف القرآن الكريم .

فقال سبحانه عىل لسان إبراهيم عليه السالمَ :
ح ِة َر ِّب ِه
﴿قال َو َم ْن َيقن َُط ِمن َر ْ َ
الض َ
يعقوب ﴿ :إِ َّن ُه ال
عز وجل عىل لسان
الون﴾ احلجر ،56وقال ّ
إال َّ
َ
ّ
أس ِمن َر ْو ِح اللَِّ إال ا ْل َق ْو ُم ا ْلكَافِ ُر َ
يتذبذب مزاج اإلنسان
ون﴾ يوسف  .87وقد
َي ْي ُ
﴿و إذا
بني األفراح واألتراح بحسب تقلـب األحـداث التـي حتيطهَ :
فرحوا ِ َبا َو إِ ْن ت ُِص ْب ُه ْم َس ِّي َئة بِ َم َقدَّ َم ْت أ ْي ِد هيِ ْم إذا ُه ْم
َّاس َر ْ َ
حة ُ
أذقنَا الن َ
ان ِمن دع ِ
اء ْ
َيقن َ
الَ ْ ِي َوإِن
َطون﴾ الروم  ، 36ويقول سبحانه﴿ :ال َي ْس َأ ُم اإلن َْس ُ ْ ُ َ
وس قن ٌ
﴿وإِذا َأ ْن َع ْمنا َع َل
ُوط﴾ فصلت  ، ٩٤ويقول ّ
عز وجلَ :
الش َف َي ُئ ٌ
َم َّس ُه َّ ّ
ِ ِ
ِ ِ ِ
الش َ
كان َي ُؤوسا﴾ اإلرساء . 83
اإلنْسان َأ ْع َر َض َونَأى بِجانبِه َوإذا َم َّس ُه َّ ّ
ولكن :هل هذه حالة عامة تشمل مجيع الناس ،بمن فيهم الرسل واألنبياء ؟
هل فع ً
ال شعر الرسل واألنبياء يوم ًا باليأس والقنوط ؟!
88

ِ
َصنَا
كام قال تعاىلَ :
اس َت ْي َأ َس ُّ
﴿حت َّٰى إِ َذا ْ
الر ُس ُل َو َظنُّوا َأ َّنُ ْم َقدْ كُذ ُبوا َجا َء ُه ْم ن ْ ُ
ني﴾ يوسف . 110
َفن ُِّج َي َمن ن ََّشا ُء َو َل ُي َر ُّد َب ْأ ُسنَا َع ِن ا ْل َق ْو ِم ا ُْل ْج ِر ِم َ

كيف تس ّلل الشعور باإلحباط لرسل اهلل الذي اصطفاهم من بني خلقه،
وجعلهم أمناء عىل رساالته للبرشية ؟

هذا هو االنطباع للوهلة األوىل ملن يقرأ اآلية دون تدبر  ،ويقف عند كلمة
الر ُس ُل﴾ ومل يكمل اآلية !...
َ
اس َت ْي َأ َس ُّ
﴿حتَّى إِ َذا ْ

فإن الكلمة التي تليها احتوت اجلواب وفرست اخلطاب :
﴿و َظنُّوا َأ َّنُ ْم َقدْ ك ُِذ ُبوا﴾ .
َ

نعم ،إنه ليس شعور ًا باليأس والقنوط من رمحة اهلل ،وحاشا لرسل اهلل الكرام

يترسب إليهم ذلك الشعور ،وهم الذين بذلوا حياهتم وأفنوها يف دعوة
أن ّ

أقوامهم دون يأس وال ملل ،كام فعل نوح عليه السالم الذي مكث يف قومه

ألف سنة إال مخسني عام ًا ،ولوال أن اهلل أخربه بعدم وجود أي بارقة أمل يف
إسالمهم ما عدا أهله ،ملا توقف عن الدعوة ،كام قال تعاىل﴿ :و ُأ ِ
وح َي إِ َل ن ٍ
ُوح
َ
َأ َّن ُه َل ْن ُي ْؤ ِم َن ِم ْن َق ْو ِم َك إِ َّل َم ْن َقدْ آ َم َن َف َل َت ْبت َِئ ْس بِ َم كَانُوا َي ْف َع ُل َ
ون﴾ هود ،36
فهم يئسوا من استجابة قومهم  ،ومل ييأسوا من رمحة اهلل ،ومن نرصه لدينه
ورسله ودعوته.

لذلك كانت وصية الرسل ألتباعهم هي عدم اليأس والقنوط ،كمـا قال
ِ
ِ
ف َو َأ ِخ ِيه َوال َت ْي َأ ُسوا
وس َ
يعقوب  لبنيه َ ﴿ :يا َبن َّي ا ْذ َه ُبوا َفت ََح َّس ُسوا م ْن ُي ُ
ِم ْن َر ْو ِح اللَِّ إِ َّن ُه ال َي ْي َأ ُس ِم ْن َر ْو ِح اللَِّ إِال ا ْل َق ْو ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون ﴾ يوسف . ٧٨
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بفر ٍج
ال تقنطوا من أن ِّ
يروح اهلل عنا ما نحن فيه من احلزن عىل يوسف وأخيه َ
من عنده ﴿إِ َّن ُه ال َي ْي َأ ُس ِم ْن َر ْو ِح اللَِّ﴾ فإنه ال يقنط من فرجه ورمحته ويقطع
رجاءه منه ﴿إِ َّل ا ْل َق ْو ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾ الذين جيحدون ُقدرته عىل ما شا َء تكوينه.
الر ُس ُل﴾ يئسوا من قومهم أن
وجاء يف الوجيز للواحديَ :
اس َت ْي َأ َس ُّ
﴿حتَّى إِ َذا ْ
أن قومهم قد َّ
﴿و َظنُّوا َأ َّنُ ْم َقدْ ك ُِذ ُبوا﴾ أيقنوا َّ
َصنَا
كذبوهم َ
يؤمنوا َ
﴿جا َء ُه ْم ن ْ ُ

َفن ُِّج َي َم ْن ن ََشا ُء﴾ وهم املؤمنون أتباع األنبياء ﴿وال ير ُّد بأسنا﴾ عذابنا (((.
الر ُس ُل
وجاء يف تفسري البغوي يف كتابه «معامل التنزيل»َ :
اس َت ْي َأ َس ُّ
﴿حتَّى إِ َذا ْ
ِ
َصنا﴾ قال :اختلف القراء يف قوله ّ
(كذبوا)
َو َظنُّوا َأ َّنُ ْم َقدْ كُذ ُبوا جا َء ُه ْم ن ْ ُ
فقرأ أهل الكوفة وأبو جعفر ّ
(كذبوا) بالتخفيف وقرأ اآلخرون بالتشديد

فمن شدده قال معناه حتى إذا استيأس الرسل من إيامن قومهم وظنوا أي
أيقنوا أن األمم قد كذبوهم تكذيب ًا ال يرجى بعد إيامهنم والظن بمعنى اليقني.

وقال بعضهم معناه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أن من آمن هبم من قومهم

قد كذبوهم وارتدوا عن دينهم لشدة املحنة والبالء عليهم استبطاء النرص.

(((

وروي عن ابن عباس أن معناه :وظنت الرسل أهنم قد كذبوا فيام وعدوا من

﴿حتَّى َي ُق َ
ول
النرص فضعفوا ويئسوا وظنوا أهنم قد أخلفوا ثم تال قوله تعاىلَ :
ِ
الر ُس ُ
َص اللَِّ﴾ .
َّ
ول َوا َّلذي َن آ َمنُوا َم َع ُه َمتى ن ْ ُ
ولس ّيد قطب رمحه اهلل يف كتاب «يف ظالل القرآن» تعليق مجيل عىل هذه اآلية:
ِ
َصنَا َفن ُِّج َي َمن َ
نشاء
الر ُس ُل َو َظنُّو ْا َأ َّنُ ْم َقدْ كُذ ُبو ْا َج ُ
َ
اس َت ْي َأ َس ُّ
﴿حتَّى إِ َذا ْ
اءه ْم ن ْ ُ
َوالَ ُي َر ُّد َب ْأ ُسنَا َع ِن ا ْل َق ْو ِم ا ُْل ْج ِر ِمني﴾ يقول :إهنا صورة رهيبة ترسم مبلغ الشدة
(((
(((

الوجيز للواحدي .
تفسري البغوي يف معامل التنزيل .
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واإلرصار
الكفر و العمى
والكرب والضيق يف حياة الرسل ،وهم يواجهون
َ
َ
وتكر األعوام
واجلحو َد  .ومتر األيام وهم َيدْ عون فال يستجيب هلم إال قليل،
ّ

والباطل يف قوته ،وكثرة أهله ،واملؤمنون يف عدهتم القليلة وقوهتم الضئيلة،

إهنا ساعات حرجة ،والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر والرسل ينتظرون
الوعد فال يتحقق هلم يف هذه األرض .فتهجس يف خواطرهم اهلواجس.

تراهم كُذبوا ؟ ترى نفوسهم كذبتهم يف رجاء النرص يف هذه احلياة الدنيا ؟

والضيق فوق ما
واحلرج
الكرب
وما يقف الرسول هذا املوقف إال وقد بلغ
ُ
ُ
ُ
قرأت هذه اآلي َة واآلي َة األخرى َ ﴿ :أ ْم َح ِس ْبت ُْم َأن تَدْ ُخ ُلوا
يطيقه برش ،وما
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الضا ُء
َْ
النَّ َة َو ََّلا َي ْأتكُم َّم َث ُل ا َّلذي َن َخ َل ْوا من َق ْبلكُم َّم َّست ُْه ُم ا ْل َب ْأ َسا ُء َو َّ َّ
ِ
ِ
الر ُس ُ
َو ُز ْل ِز ُلوا َحت َّٰى َي ُق َ
َص
ول َّ
َص اللَّ َأ َل إ َّن ن ْ َ
ول َوا َّلذي َن آ َمنُوا َم َع ُه َمت َٰى ن ْ ُ
يب﴾ ابلقرة .214
اللَِّ َق ِر ٌ
تصور اهلول الذي يبلغ
ما قرأت هذه اآلية أو تلك إال وشعرت بقشعريرة من ّ

بالرسول هذا املبلغ ،ومن تصور اهلول الكامن يف هذه اهلواجس ،والكرب
املزلزل الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة ،وحالته النفسية يف مثل هذه

اللحظات ،وما حيس به من أمل ال يطاق يف هذه اللحظة التي يستحكم فيها
الكرب ،ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل ،وال تبقى ذرة من الطاقة املدخرة،

يف هذه اللحظة جييء النرص كام ً
َصنَا َفن ُِّج َي َمن
﴿ج ُ
ال حاس ًام فاصالًَ :
اءه ْم ن ْ ُ
َ
نشاء َوالَ ُي َر ُّد َب ْأ ُسنَا َع ِن ا ْل َق ْو ِم ا ُْل ْج ِر ِمني﴾ تلك ُسنّة اهلل يف الدعوات .ال بد من
الشدائد ،وال بد من الكروب ،حتى ال تبقى بقية من جهد وال بقية من طاقة،

ثم جييء النرص بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق هبا الناس ،جييء
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النرص من عند اهلل ،فينجو الذين يستحقون النجاة ،ينجون من اهلالك الذي

يأخذ املكذبني ،وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم املتجربون.

وحيل بأس اهلل باملجرمني ،مد ِّم ًرا ماح ًقا ال يقفون له ،وال يصدّ ه عنهم و ّيل وال

رخيصا فتكون الدعوات هزالً.
نصري ،ذلك كي ال يكون النرص
ً
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هل نحاسب عن أعمالنا فقط ،أم نحمل أوزار غيرنا ..؟
عز وجل أن حيمل كل إنسان أوزاره يوم القيامة ،وأال
اقتضت حكمة املوىل ّ
ّ

حيمل أوزار غريه  ،وهذا من متام عدل اهلل يف خلقه ،فكل نفس مثقلة باخلطايا

والذنوب  ،تبحث عمن حيمل عنها بعض أوزارها ولن جتد ولو من أقرب
﴿و َل ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْخ َرى َوإِ ْن تَدْ ُع ُم ْث َق َل ٌة
الناس إليها  ،كام قال تعاىلَ :
ِ
إِ َل ِ ْ ِ
ش ٌء َو َل ْو ك َ
َان َذا ُق ْر َبى﴾ فاطر  ، 17تستغيث ،تلهث،
حل َها َل ُ ْ
ي َم ْل منْ ُه َ ْ
تستنجد ،عند أهلها وقرابتها وذوي أرحامها .
ِ
فيكون اجلواب صارم ًا َ :
ش ٌء َو َل ْو ك َ
َان َذا ُق ْر َبى﴾ فإنه ال حيمل
﴿ل ُ ْ
ي َم ْل منْ ُه َ ْ
قريب عن قريبه ،فالنفس املذنبة احلاملة لذنبها ال حتمل وزر نفس أخرى وال
جتد من يستجيب هلا وحيمل عنها بعض ذنبها حتى لو دعت ابنها أو أباها أو
ال عن غريهم  ،كام قال تعاىل ُ ﴿ :قل الَ ت ُْس َأ ُل َ
أمها فض ً
ون َع َّمآ َأ ْج َر ْمنَا َوالَ ن ُْس َأ ُل
ِ
ـس إِ َّل َع َل ْيهـَا َو َل ت ِ
ُـل َن ْف ٍ
ـب ك ُّ
َع َّم َت ْع َم ُل َ
َـز ُر
﴿و َل َتكْس ُ
ون﴾ سبأ  ، 25وقـالَ :
نفس بام تسعى﴾
َو ِاز َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْخ َر ٰى  ﴾...األنعام  ، 164وقـاله﴿ :لتجزي كل ٌ
طه ١٥

فحال اآلخرة ليست بمنزلة حال الدنيا يساعد احلميم محيمه والصديق

صديقه ،بل يوم القيامة ،يتمنى العبد أن يكون له حق عىل أحد ،ولو عىل
والديه وأقاربه ...
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ولكن  ،كيف نوفق بني هذه اآليات  ،و بني آيات أخرى تؤكد أن اإلنسان قد

حيمل أوزاره  ،وأوزار غريه ؟
﴿و َق َال ا َّل ِذي َن َك َف ُروا لِ َّل ِذي َن آ َمنُوا اتَّبِ ُعوا َسبِي َلنَا َو ْلن َْح ِم ْل َخ َطا َياك ُْم
كقوله تعاىل َ :
ني ِمن َخ َطاياهم من َش ٍء اِنم َلك ِ
ِِ
َاذ ُب َ
ون َ ١٢و َل َي ْح ِم ُل َّن َأ ْث َق َ
ال ُ ْم
َو َما ُهم بِ َحامل َ ْ
ْ َّ ُ ْ
َ ُ ِّ
و َأ ْث َق ًال مع َأ ْث َق ِ
ال ْم ﴾...العنكبوت  ، 13-12فهم سيحملون أثقاهلم وأثقال
َّ َ
َ

غريهم!

وكذا قوله تعاىل ﴿ :لِيح ِم ُلوا َأو َزارهم ك ِ
َام َل ًة َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َو ِم ْن َأ ْو َز ِار ا َّل ِذي َن
َ ْ
ْ َ ُ ْ
ِ
ونُم بِ َغ ْ ِي ِع ْل ٍم َأ َل َسا َء َما َي ِز ُر َ
ون﴾ انلحل  ، 25فهم سيحملون أوزارهم،
ُيض ُّل َ
وأوزار الذين يضلوهنم ؟

الواقع أن اآليات األوىل تتحدّ ث عن مسؤولية كل إنسان عن نفسه

وأنه حماسب عىل عمله ولن يتحمل أحد إثمه وذنبه ،أما اآليتان يف سورة
ِ
﴿و َل َي ْح ِم ُل َّن َأ ْث َق َ
﴿و ِم ْن
العنكبوت َ
ال ُ ْم َو َأ ْث َق ًال َّم َع َأ ْث َقال ْم﴾ وسورة النحل َ
ِ
ِ
ونُم بِ َغ ْ ِي ِع ْل ٍم﴾ فتبينان أنه إذا ارتكب معصية ودعا غريه
َأ ْو َز ِار ا َّلذي َن ُيض ُّل َ
الرتكاهبا ومشاركته هبا كالرسقة والزنا ونحو ذلك  ،فإنه سيحاسب عىل ذنبه

ومعصيته ،وحياسب أيض ًا عىل ذنب من أضله ودعاه للمعصية ،فهو يتحمل

وزرين :وزره ووزر من أض ّله  ،ألنه تس ّبب يف شيوع املعصية والدعوة إليها،
بل ربام كان هو أول من س ّن هذا الفعل ...

لذا قال رسول اهلل  ( :من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من

اتبعه ال ينقص من أجورهم شيئا  ،ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلثم
مثل آثام من اتبعه ال ينقص من آثامهم شيئا) رواه مسلم.
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ويف الصحيحني أيض ًا عن عبداهلل بن مسعود أن رسول اهلل  قال:

(ما قتلت نفس ظلمـ ًا إال كان عىل ابن آدم األول كفل من دمها ألنه أول من
سن القتل)  ،مصداق ًا لقوله تعاىل بعد أن ذكر قتل ابن آدم ألخيهِ :
﴿م ْن َأ ْج ِل
س َأو َفس ٍ
َٰذلِ َك َك َتبنَا َع َل بنِي إِ ِ
اد ِف ْالَ ْر ِ
ض
ٰ َ
ْ
سائ َيل َأ َّن ُه َمن َقت ََل َن ْف ًسا بِ َغ ْ ِي َن ْف ٍ ْ َ
َْ
ِ
َّاس َجِي ًعا  ﴾...المائدة . 32
َّاس َجي ًعا َو َم ْن َأ ْح َي َ
اها َفك ََأن ََّم َأ ْح َيا الن َ
َفك ََأن ََّم َقت ََل الن َ
ِ
الم و َأ ْث َق ًال مع َأ ْث َق ِ
ال ْم َو َل ُي ْس َأ ُل َّن َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
يقول ابن كثري َ :
َّ َ
﴿و َل َي ْحم ُل َّن َأ ْث َق َ ُ ْ َ
ت َ
ون﴾ هذا إخبار عن الدعاة إىل الكفر والضاللة ،أهنم يوم القيامة
َع َّم كَانُوا َي ْف َ ُ

حيملون أوزار أنفسهم ،وأوزار ًا أخرى بسبب من أضلوا من الناس ،من غري
أن ينقص من أوزار أولئك شيئ ًا.

فهي قاعدة ربانية يف كل الرشائع ،تأمل قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َر َأ ْي َت ا َّل ِذي ت ََو َّل ٣٣
ب َفهو يرى َ ٣٥أم َل ينَب ْأ بِم ِف صح ِ
ِ
ِ
ِ
ف
ُ ُ
ْ ْ ُ َّ َ
َو َأ ْع َطى َقل ًيل َو َأ ْكدَ ى َ ٣٤أعنْدَ ُه ع ْل ُم ا ْل َغ ْي ِ ُ َ َ َ
ِ
موسى  ٣٦وإِبر ِاه ِ
لنْس ِ
ان
يم ا َّلذي َو َّف َ ٣٧أ َّل ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْخ َرى َ ٣٨و َأ ْن َل ْي َس ل ْ ِ َ
َ َْ َ
ُ َ
ال َزا َء ْالَ ْو َف﴾ انلجم .41- 33
إِ َّل َما َس َعى َ ٣٩و َأ َّن َس ْع َي ُه َس ْو َ
ف ُي َرى ُ ٤٠ث َّم ُ ْي َزا ُه ْ َ
وملا حرص مجاعة من صناديد الكفر يف إبقاء بعض الناس عىل كفرهم،
أو إضالل املؤمنني لريجعوا عن دينهم ،أغروهم وقالوا :اتبعوا سبيلنا،

فرد اهلل عليهم هذا العرض الساذج ! وقال:
ولنحمل عنكم خطاياكم ّ ،
﴿و َل َي ْح ِم ُل َّن َأ ْث َق َ
ال ُ ْم
وما هم بحاملني من خطاياهم من يشء إهنم لكاذبون َ
و َأ ْث َق ًال مع َأ ْث َق ِ
ال ْم﴾ العنكبوت . 13
َّ َ
َ
ِ
وقو ُلهِ :
ِ
ونُم بِ َغ ْ ِي ِع ْل ٍم﴾ انلحل . 25
َ
﴿وم ْن َأ ْو َز ِار ا َّلذي َن ُيض ُّل َ
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فهذه النصوص تدل عىل أن اإلنسان يتحمل إثم ما ارتكب من ذنوب ،وإثم

الذين أضلهم بقوله وفعله ،كام أن الدعاة إىل اهلدى يثيبهم اهلل عىل عملهم

وعمل من اهتدى هبدهيم ،واستفاد من علمهم ..
﴿و َل ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْخ َرى﴾ أي :يف يوم القيامة
وقال السعدي يف تفسريهَ :

أحد﴿وإِ ْن تَدْ ُع ُم ْث َق َل ٌة﴾ أي :نفس
كل أحد جيازى بعمله ،وال حيمل أحد ذنب
َ
مثقلة باخلطايا والذنوب ،تستغيث بمن حيمل عنها بعض أوزارها َ
ي َم ْل
﴿ل ُ ْ
ِمنْ ُه َ ْش ٌء َو َل ْو ك َ
َان َذا ُق ْر َبى﴾ فإنه ال حيمل عن قريب ،فليست حال اآلخرة

بمنزلة حال الدنيا ،يساعد احلميم محيمه ،والصديق صديقه ،بل يوم القيامة،
يتمنى العبد أن يكون له حق عىل أحد ،ولو عىل والديه وأقاربه (((.

وعىل ضوء ما تقدم يتبني أن املضلون حيملون أوزار من أضلوهم ،ويعاقبون

عىل ذلك بسبب إضالهلم إياهم ،والضالون حيملون أوزار أنفسهم جراء
إتباعهم ألولئك املضلني ،فكال الفريقني حماسب جراء عمله.

(((

تفسري السعدي رمحه اهلل  -اآلية ( )١٨يف سورة فاطر  -ص ( ، )٦٩٤مكتبة الرشد .
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ما الفرق بين ( ليطفئوا ) و ( أن يطفئوا ) ؟
آيتان تشاهبتا يف ترتيب الكلامت مع فارق بسيط باحلروف !
ون َأن ي ْط ِف ُئوا نُور ال َّل ِ
ـه بِ َأ ْفو ِ
اه ِه ْم َو َي ْأ َبى ال َّلـ ُه إِ َّل
َ
األوىل هي قوله تعاىل ُ ﴿ :ي ِريدُ َ ُ
َ
ِ
ُور ُه َو َل ْو ك َِر َه ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾ اتلوبة ٢٣
َأن ُيت َّم ن َ
ون لِي ْط ِف ُئوا نُور ال َّل ِ
ـه بِ َأ ْفو ِ
اه ِه ْم َوال َّلـ ُه ُمتِ ُّم ن ِ
ُور ِه
َ
والثانية هي قوله تعاىلُ ﴿ :ي ِريدُ َ ُ
َ
َو َل ْو ك َِر َه ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾ الصف 8
ِ ِ
ِ
(و َي ْأ َبى ال َّلـ ُه
فام الفرق بني قوله تعاىل ( َأن ُي ْطف ُئوا) و ( ل ُي ْطف ُئوا ) وما الفرق بني َ
ِ
ُور ُه) و ( َوال َّلـ ُه ُمتِ ُّم ن ِ
ُور ِه ) ؟!
إِ َّل َأن ُيت َّم ن َ

أما آية التوبة فإهنا تتحدّ ث عن الكفار ،وآية الصف تتحدّ ث عن املنافقني،
فالكفار حياربون اإلسالم رصاحة وعالنية  ،بغية إطفاء نور اهلل ُ ( ..ي ِريدُ َ
ون َأن
ِ
ِ
ِ
ِ
ُور ُه ) ،أما املنافقون فحرهبم
ُور ال َّلـه بِ َأ ْف َواه ِه ْم َو َي ْأ َبى ال َّلـ ُه إِ َّل َأن ُيت َّم ن َ
ُي ْطف ُئوا ن َ
غري معلنة وغري مبارشة  ،يعملون يف اخلفاء ،وخيططون بدهاء ،وبأساليب يف
ظاهرها اخلري ويف باطنها الرش ،واهلدف واحد( :لِي ْط ِف ُئوا نُور ال َّل ِ
ـه ) !!
ُ
َ
كام فعلوا يف بناء مسجد (الرضار) ملحاربة اإلسالم ،وهدم الدين ،فكان يف
ظاهره دار ًا للعبادة ،ويف باطنه ويف حقيقته مقر ًا الجتامع املنافقني ،ووكر ًا

للدسائس واملؤامرات  ،لذا وصفه املوىل جل وعال بمسجد الرضار وهنى عن
ِ ِ
ِ
ض ًارا
الصالة  ،وأمر النبي  هبدمه ،قال تعاىلَ :
﴿وا َّلذي َن َّات َُذوا َم ْسجدً ا َ
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ني َوإِ ْر َصا ًدا َِّل ْن َح َار َب اللََّ َو َر ُسو َل ُه ِمن َق ْب ُل َو َل َي ْح ِل ُف َّن
ي ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
َو ُك ْف ًرا َو َت ْف ِري ًقا َب ْ َ
السنَى واللَُّ ي ْشهدُ إِنم َلك ِ
َاذ ُب َ
ون﴾ اتلوبة  .107فلام كانت إرادة
إِ ْن َأ َر ْدنَا إِ َّل ْ ُ ْ ٰ َ َ َ َّ ُ ْ
ِ
ُور ُه﴾ وأما
الكفار رصحية قوبلوا بإرادة رصحية َ :
﴿و َي ْأ َبى ال َّلـ ُه إِ َّل َأن ُيت َّم ن َ
املنافقون ملا كان قصدهم بمشاريعهم إنقاص الدين قوبلوا بنقيض قصدهم
﴿وال َّلـ ُه ُمتِ ُّم ن ِ
ُور ِه﴾ ويف هذا بشارة ألهل اإلسالم باالنتصار الدائم عىل أعداء
َ

الدين سواء كانوا ظاهرين أو مندسني  ،فأبرشوا فالدين متني ،واهلل غالب عىل

أمره ولو كره الكافرون.

وكان أبو هلب يتتبع املواضع التي خيرج منها نبينا حممد  أيام احلج ِّ
حمذ ًرا

من دعوة الصابئ بزعمه !

فهلك أبو هلب ،وتبع حممدً ا  الناس أفواج ًا ! هذا دين اهلل ال يوقفه حرب

تلون منافق !
كافر ،وال تشغيب ملحد ،وال ّ
ِ
ِ
ِ
﴿ ُي ِريدُ َ
ُور ُه َو َل ْو ك َِر َه
ُور اللِّ بِ َأ ْف َواه ِه ْم َو َي ْأ َبى اللُّ إِالَّ َأن ُيت َّم ن َ
ون َأن ُي ْطف ُئو ْا ن َ
ا ْلكَافِ ُر َ
ون ﴾ اتلوبة ٣٢
ون َأن ي ْط ِف ُئو ْا نُور اللِّ بِ َأ ْفو ِ
اه ِه ْم ﴾ لو كانت نارا ًملا
َ
وقال آخرون ُ ﴿ :ي ِريدُ َ ُ
َ
أطفأها كالم  ..فكيف ٍ
بنور  ..ثم يكون نور اهلل ؟
وقال الشيخ عبدالعزيز الطريفي يف تغريدة له بتويرت :

إمتام اهلل لدينه لن يكون برضا الكفار وسامحة التقارب فقط بل ال بد من
ِ
ُور ُه َو َل ْو ك َِر َه ا ْلكَافِ ُر َ
ون ) ...
وجود اإلكراه ( َو َي ْأ َبى اللُّ إِالَّ َأن ُيت َّم ن َ

إهنا جمرد أفواه تنفخ إلطفاء نور عظيم ،ذهبت أنفاسهم ،وما زاد ذاك النور
إال توهج ًا ..
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وقيل :يريدون ليطفئوا نور اهلل بأفواههم بالنفخ باألفواه كام تطفأ الشمعة
بالنفخة كناية عن أهنم زعموا أن نور اهلل ،وهو دينه نور ،ضعيف كنور الشمعة
يطفأ بأدنى نفخة فرموه بالسحر وانقطاع نسبته إىل اهلل .
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اإلضاءة السابعة والعرشون

هل لل ّرسل عليهم الصالة والسالم حق التشريع ؟
حرم
ملا كانت الفتوى بيان ًا حلكم اهلل عز وجل يف الوقائع واألحداث ،فقد ّ

سبحانه من التقول عليه واإلفتاء بغري علم وال بينة وال برهان ،وحذر من
االفرتاء عليه وجعل ذلك من أعظم املحرمات ،كام قال سبحانه ُ ﴿ :ق ْل إِن ََّمـا
حرم رب ا ْل َفو ِ
اح َش َما َظ َه َر ِمن َْها َو َما َب َط َن َو ِ
ال ِّق َو َأن ت ْ ِ
ُشكُوا
َ َّ َ َ ِّ َ َ
اإل ْث َم َوا ْل َب ْغ َي بِ َغ ْ ِي ْ َ
بِاهللِ َما َل ْ ُين َِّز ْل بِ ِه ُس ْل َطانًا َو َأن َت ُقو ُلوا َع َل اهللِ َما الَ َت ْع َل ُم َ
ون ﴾ األعراف 33

وشدد ّ
جل وعال من خطورة التحريم والتحليل وفق األهواء ،ال وفق الرشع،
وعد ذلك نوعا من أنواع الرشك  ،فقال تعاىل ُ ﴿ :ق ْل َأ َر َأ ْيتُم َّما َأ َنز َل اللَُّ َلكُم ِّمن
ِّر ْز ٍق َف َج َع ْلتُم ِّمنْ ُه َح َرا ًما َو َح َل ًل ُق ْل آللَُّ َأ ِذ َن َلك ُْم َأ ْم َع َل اللَِّ َت ْف َ ُت َ
ون﴾ يونس 59
فكيف نو ّفق بني اآليات السابقة وبني آية أخرى تبني أن الرسول  كان

حيل الطيبات وحيرم اخلبائث ويضع عن الناس إرصهم ؟ كام يف قوله تعاىل:
ِ
ول النَّبِ َّي ْالُ ِّم َّي ا َّل ِذي َ ِ
الر ُس َ
ين َيتَّبِ ُع َ
يدُ و َن ُه َم ْكتُو ًبا ِعندَ ُه ْم ِف
﴿ا َّلذ َ
ون َّ
وف وينْهاهم َع ِن ا ُْلنك َِر و ُ ِ
يل ي ْأمرهم بِا َْلعر ِ
ال ِ
الت َّْو َر ِاة َو ْ ِ
ي ُّل َل ُ ُم
نج ِ َ ُ ُ ُ
َ
ََ َ ُ ْ
ُْ
ال َّ ِ
ِ
ي ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم ْ
الَ َب ِائ َ
ص ُه ْم َو ْالَ ْغ َل َل ا َّلتِي
ط ِّي َبات َو ُ َ
ث َو َي َض ُع َعن ُْه ْم إ ْ َ
َت َع َل ْي ِه ْم ﴾...األعراف . 157
كَان ْ

فكيف نوفق بني هذه اآلية وما سبق ؟

وهل للنبي حممد  بناء عىل ما تقدم أن يرشع لألمة من تلقاء نفسه ؟
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جيب أن نعلم ابتدا ًء أن اهلل عصم نبيه من اخلطأ والزلل يف التبليغ ،وأخرب أنه

يرشع
ال ينطق عن اهلوى وأمرنا بطاعته ،فدّ ل ذلك عىل أن النبي حممد  ال ّ
إال ما يريده اهلل تعاىل.

وقال شيخ اإلسالم :ال نزاع بني املسلمني أن الرسول  معصوم فيام بلغه

عن اهلل تعاىل ،فهو معصوم فيام رشعه لألمة بإمجاع املسلمني ،وقد ثبت عنه
 أنه قال َ ( :أ َل َوإِ َّن َما َح َّر َم َر ُس ُ
ول اللَّ َص َّل اللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ِم ْث ُل َما َح َّر َم

اللَُّ) رواه أمحد ((( ،ويقول اإلمام الشاطبي رمحه اهلل :احلديث إما وحي من اهلل

رصف ،وإما اجتهاد من الرسول عليه الصالة والسالم معترب بوحي صحيح

من كتاب أو سنة.

وعىل كال التقديرين ليس يف احلديث تناقض مع كتاب اهلل ؛ ألنه عليه الصالة

والسالم ما ينطق عن اهلوى ،إن هو إال وحي يوحى .فإنه عليه الصالة

يرشع لألمة بوحي من املوىل جل وعال ،ومن األمثلة يف ترشيعه 
والسالم ّ
﴿و َأ ْن
مع كتاب اهلل :حينام بني سبحانه وتعاىل املحرمات يف النكاح فقالَ :
ي األُ ْخت ْ ِ
َي﴾ النساء  23فأضاف إليه  فقال( :ال تنكح املرأة عىل
ت َم ُعوا َب ْ َ
َْ
عمتها وال عىل خالتها) رواه أمحد (((.

فالقرآن ما جاء هبذا ،ولكن جاء به ؛ ولذا قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ ْن ُكنْتُم ُ ِ
ت ُّب َ
ون
ْ
اللََّ َفاتَّبِ ُع ِ
ون﴾ آل عمران . 31

((( رواه أبوداود ( )٤٦٠٤والرتمذي ( )٢٦٦٤وإبن ماجه ( )١٢وأمحد ( )٤/١٣٠والحديث
حسن ُه إبن حجر يف هدايه الراوه ( ، )١/١٢٩وقال األلباين يف (حتذير الساجد)  :صحيح.
((( رواه البخاري برقم ( )٤٨٣٦عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.
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الر ُس ُ
ول َف ُخ ُذو ُه﴾ احلرش،7
فاهلل أعطاه حق الترشيع ،قال تعاىلَ :
﴿و َما آتَاك ُْم َّ

وسواء أتانا به من عند اهلل أو أتانا به من عنده .
﴿و َما َينْطِ ُق َع ْن ْال َ َو ى﴾ انلجم . 3
فقد قال تعاىل َ :
وقال أبوجعفر تعليق ًا عىل اآلية السابقة وهي قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َأ َر َأ ْيتُم َّما
َأ َنز َل اللَُّ َلكُم ِّمن ِّر ْز ٍق َف َج َع ْلتُم ِّمنْ ُه َح َرا ًما َو َح َل ًل ُق ْل آللَُّ َأ ِذ َن َلك ُْم َأ ْم َع َل اللَّ
ت َ
ون﴾ يونس 59
َت ْف َ ُ

يقول اهلل تعاىل ذكره لنبيه  قل يا حممد هلؤالء املرشكني( :أرأيتم) أهيا

الناس (ما أنـزل اهلل لكم من رزق) يقول :ما خلق اهلل لكم من الرزق وما

بعض
تتغذون به من األطعمة ( َف َج َع ْلتُم ِّمنْ ُه َح َرا ًما َو َح َل ًل ) يقول :فحللتم َ
حيرمونه
ذلك ألنفسكم ،وحرمتم بعضه عليها ،وذلك كتحريمهم ما كانوا ِّ

من ُحروثهم التي كانوا جيعلوهنا ألوثاهنم ،كام وصفهم اهلل به فقال:
الر ِ
ِ
ِ
ث َواألَ ْن َعا ِم ن َِصي ًبا َف َقا ُلوا َه َذا لَِّ بِ َز ْع ِم ِه ْم
َ
﴿و َج َع ُلوا لَِّ مَّا َذ َر َأ م َن ْ َ ْ
وه َذا لِ ُ ِ
شكَائنَا﴾ األنعام 136
َ َ
َ
ِ
ت َ
ون ) أي
حرمتم منه ( َأ ْم َع َل اللَِّ َت ْف َ ُ
حترموا ما َّ
قل هلم  ( :آللَُّ َأذ َن َلك ُْم) ؟ بأن ِّ
تقولون الباطل وتكذبون ؟ جامع البيان يف تفسري القرآن.

وقال القرطبي :وقد مجعت هذه اآلية املعنيني ،فإن بنى إرسائيل قد كان أخذ

عليهم عهد أن يقوموا بأعامل ثقال فوضع عنهم بمحمد  ذلك العهد

وثقل تلك األعامل كالغنائم وجمالسة احلائض ،ومؤاكلتها ،فجاء النبي األمي
لريفع عنهم ما ثقل عليهم من تكاليف كلفهم اهلل هبا بسبب ظلمهم .ألنه عليه
الصالة والسالم جاء بالتبشري والتخفيف ،وبعث باحلنفية السمحة .ومن
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وصاياه حممد  ( :برشوا وال تنفروا ويرسوا وال تعرسوا ) رواه مسلم (((.

قال اإلمام ابن كثري :وقد كانت األمم التي قبلنا يف رشائعهم ضيق عليهم

﴿ر َّبنا َوال
فوسع اهلل عىل هذه األمة أمورها وسهلها هلم وأرشدهم أن يقولواَ :
ْصنا َع َل
ُ َت ِّم ْلنا ما ال طا َق َة َلنا بِ ِه َوا ْع ُ
حنا َأن َ
ف َعنَّا َوا ْغ ِف ْر َلنا َو ْار َ ْ
ْت َم ْوالنا َفان ُ ْ
ا ْل َق ْو ِم ا ْلكافِ ِري َن﴾ ابلقرة . 286
ي َيدَ َّي ِم َن الت َّْو َر ِاة
﴿و ُم َصدِّ ًقا َِّلا َب ْ َ
ونظري هذا قول عيسى عليه السالم َ :
َو ِلُ ِح َّل َلكُم َب ْع َض ا َّل ِذي ُح ِّر َم َع َل ْيك ُْم  ﴾...آل عمران . 50

املحرم عليهم ذكره اهلل يف قوله
وقـال الشيخ حممد ابن عثيمني رمحه اهلل ومل يقل  :كل ّ
﴿و َع َل ا َّل ِذي َن َها ُدوا َح َّر ْمنَا ك َُّل ِذي ُظ ُف ٍر َو ِم َن ا ْل َب َق ِر َوا ْل َغنَ ِم َح َّر ْمنَا َع َل ْي ِه ْم
تعاىلَ :

اخ َت َل َط بِ َع ْ
ال َوا َيا َأ ْو َما ْ
ظ ٍم  ﴾...األنعام 146
ُش ُحو َم ُه َم إِ َّل َما َ َ
ها َأ ِو ْ َ
ور ُ َ
ح َل ْت ُظ ُه ُ
وقال تعاىلَ ﴿ :فبِ ُظ ْل ٍم من ا َّل ِذين هادوا حرمنَا َع َلي ِهم َطيب ٍ
ات ُأ ِح َّل ْت َل ُ ْم
ْ ْ ِّ َ
ِّ َ
َ َ ُ َ َّ ْ
َوبِ َصدِّ ِه ْم َعن َسبِ ِ
يل اللَِّ كَثِ ًريا﴾ النساء . 160

حرمت عليهم هذه الطيبات بظلمهم وطغياهنم وبعث اهلل عيسى 
فلام ّ
حرم عليهم .
أحل هلم بعض ما ّ

(((

أخرجه البخاري ( )٦٩ومسلم (. )١٧٣٤
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اإلضاءة الثامنة والعرشون

كيف عرفت المالئكة أن البشر سيفسدون في األرض ؟
جل وعال ﴿ :وإِ ْذ َق َال رب َك لِ ْلمال َِئك َِة إِ ِّن ج ِ
اع ٌل ِف األَ ْر ِ
قال ّ
ض َخ ِلي َف ًة َقا ُلو ْا
َ
َ ُّ
َ
َ
ِ
يها َمن ُي ْف ِسدُ فِ َيها َو َي ْس ِف ُك الدِّ َماء َون َْح ُن ن َُس ِّب ُح بِ َح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُس َل َك
َأ َ ْت َع ُل ف َ

َق َال إِ ِّن َأ ْع َل ُم َما الَ َت ْع َل ُم َ
ون﴾ ابلقرة . 30

كيف عرفت املالئكة أن البرش سيفسدون يف األرض ،ويسفكون الدماء ،وهم
مل خيلقوا بعد ؟

املكرمني ليس إعرتاض ًا منهم ،فإهنم منزهون عن ذلك  ،وإنام
فسؤال املالئكة ّ

هو سؤال استعالم واستكشاف عن احلكمة.

كام جاء يف تفسري ابن كثري قوله رمحه اهلل :وقول املالئكة هذا ليس عىل وجه

االعرتاض عىل اهلل ،وال عىل وجه احلسد لبني آدم ،وقد وصفهم اهلل تعاىل

بأهنم ال يسبقونه بالقول ،أي :ال يسألونه شيئ ًا مل يأذن هلم فيه ،وإنام هو سؤال
استعالم واستكشاف عن احلكمة يف ذلك؛ يقولون :يا ربنا ما احلكمة يف خلق

هؤالء ،مع أن منهم من يفسد يف األرض ويسفك الدماء؟! فإن كان املراد
عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ،أي نصيل لك .

فأجاهبم رب العزة  :إين أعلم ماال تعلمون أي  :إين أعلم من املصلحة الراجحة

يف خلق هذا الصنف ،عىل املفاسد التي ذكرمتوها ،ماال تعلمون أنتم؛ فإين
جاعل فيهم األنبياء والرسل ،ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصاحلون
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والعباد والزهاد واألولياء واألبرار واملقربون والعلامء والعاملون واخلاشعون
واملحبون له تبارك وتعاىل املتبعون رسله صلوات اهلل وسالمه عليهم ) ..

(((

ــ انتهى كالمه ــ

وقد أخربنا اهلل تعاىل يف أكثر من موضع من كتابه العزيز أنه أعلم املالئكة

بأنه سيخلق برشا من طني  ،ثم أمرهم بالسجود له حني يتم خلقه كام قال
ك ل ِ ْل َم َل ِئكَ ِة إِ ِّن َخال ِ ٌق َب َش ًا ِمن طِ ٍ
اهلل تعاىل ﴿ :إِ ْذ َق َ
ال َر ُّب َ
ني َ ٧١فإِ َذا
وحي َف َقعوا َله س ِ ِ
يه ِمن ر ِ
ت فِ ِ
َس َّو ْي ُت ُه َو َن َف ْ
ين﴾ ص  ٧١ـ . ٧٢
خ ُ
اجد َ
ُ
ُ َ
ُّ
ومعلوم أن خلق املالئكة كان سابقا عىل خلق آدم  ...
وقد اختلف أهل العلم يف التعليق عىل استفسار املالئكة هذا عىل عدة أقوال:
األول :أهنم علموا ذلك بإعالم اهلل تعاىل هلم  ،وإن كان ذلك مل يذكر يف

السياق.

قاله ابن مسعود وابن عباس واحلسن وجماهد وقتادة وابن زيد وابن قتيبة ،كام

يف «زاد املسري» البن اجلوزي  .وهو قول أكثر املفرسين ،كام قاله ابن تيمية يف

«جمموع الفتاوى» .

يقول ابن القيم رمحه اهلل  :ويف هذا داللة عىل أن اهلل قد كان أعلمهم أن بني

آدم سيفسدون يف األرض  ،وإال فكيف كانوا يقولون ما ال يعلمون ؟ واهلل
تعاىل يقول ﴿ :ال َي ْسبِ ُقو َن ُه بِا ْل َق ْو ِل َو ُه ْم بِ َأ ْم ِر ِه َي ْع َم ُل َ
ون﴾ واملالئكة ال تقول وال

تعمل إال بام تؤمر به ال غري .

ون َما ُي ْؤ َم ُر َ
﴿و َي ْف َع ُل َ
ون﴾ «مفتاح دار السعادة » .
قال اهلل تعاىل َ :
(((

تفسري إبن كثري رمحه اهلل .
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الثاين :أهنم قاسوه عىل أحوال اجلن ،فقد سبقوا اإلنسان يف األرض وكانوا
يفسدون فيها ويسفكون الدماء ،فعلمت املالئكة أن البرش سيكونون عىل

حال من سبقهم.

روي نحو هذا عن ابن عباس وأيب العالية ومقاتل (((.

الثالث :أهنم فهموا ذلك من الطبيعة البرشية  ،وهو الذي يبدو من اختيار

شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف «منهاج السنة» (((.

الرابع  :أهنم فهموا من قوله تعاىل ( خليفة ) أنه الذي يفصل بني الناس ما يقع

بينهم من املظامل ،ويردعهم عن املحارم واملآثم .
قاله القرطبي «اجلامع ألحكام القرآن» (((.

واملعنى  :أنه إذا كان هناك خليفة حيكم بني الناس يف املظامل  ،فإنه يلزم من

ذلك أن هؤالء الناس تقع منهم املظامل ...

(((
(((
(((

زاد املسري يف علم التفسري إلبن اجلوزي .
منهاج السنة النبوية لشيخ اإلسالم إبن تيمية .
اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي رمحه اهلل .
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اإلضاءة التـاسعة والعرشون

هل حقا ً يخشى الشيطان علينا من الفقر ؟
ان ي ِعدُ كُم ا ْل َف ْقر وي ْأمركُم بِا ْل َفح َش ِ
َّ
اء َواللَُّ َي ِعدُ كُم َّم ْغ ِف َر ًة
قال تعاىل :
ْ
﴿الش ْي َط ُ َ
َ ََ ُُ
ُ
ِ
ِ
يم﴾ ابلقرة . 268
ِّمنْ ُه َو َف ْض ًل َواللَُّ َواس ٌع َعل ٌ
واقع األمر أن الشيطان ال خيشى عىل العبد من الفقر ،بل يتمناه له ألن الفقر

يلهي العبد يف مشاغل احلياة ويف الكدح ،وال جيد متسع ًا للراحة والعبادة ،

وجيعله يف تعب وأرق وقلق وانشغال يف مهوم الدنيا..
﴿الش ْي َط ُ
َّ
ان َي ِعدُ ك ُُم ا ْل َف ْق َر﴾ ؟!
إذن  :ما املقصود من قوله تعاىل :
مراد الشيطان احلقيقي واخلفي هو التشكيك بالوعد اإلهلي بأن الصدقة ال

تنقص املال بل تزكيه وتنميه وتبارك فيه  ،كام قال تعاىل:
﴿ ..وما َأن َف ْقتُم من َ ٍ
ِ
ني﴾ سبأ 39
الر ِاز ِق َ
ِّ
َ َ
شء َف ُه َو ُيْل ُف ُه َو ُه َو َخ ْ ُي َّ
ْ
فيوسوس للمسلم بالنقيض وخيوفه وخييل إليه بأن الصدقة ستنقص من

أمواله ،وأن اإلنفاق سيذهب باملال ويفيض إىل سوء احلال ،وستكابد الفقر
وحترم أهلك وأبناءك رغد العيش فيكونوا عالة عىل غريهم ،و الينفك حيذره

بأنه ال بد من إمساكه واحلرص عليه استعدادا ملا يولده الزمن من احلاجات،
وقد أشار القرآن إىل هذه احلقيقة بقوله تعاىل َ ﴿ :و َم َث ُل ا َّل ِذي َن ُي ِنف ُق َ
ون َأ ْم َو َال ُ ُم
ِ
ِ
ِ
ن َأن ُفس ِه ْم﴾ ابلقرة 265
ا ْبت َغا َء َم ْر َضات اللَِّ َو َت ْثبِيتًا ِّم ْ
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﴿و َت ْثبِيتًا ِّم ْن َأن ُف ِس ِه ْم﴾ أنه يتثبت من النية إن كانت هلل أمضاها
قيل يف معنى َ

ــ أي الصدقة ــ و قيل يتثبت يف أي موضع يضع الصدقة ،وقيل ــ وهذا هو
الشاهد ــ امليض يف الصدقة وعدم الرتدد بسبب تشكيك الشيطان له بأن هذا

الفقري ال يستحق ،أو أن مقدار الصدقة كثري عليه  ،أو يذكره بالديون التي
عليه حتى يعدل عن الصدقة.

فاملسلم يف هذه احلال يثبت عىل نيته وينفق وال خيشى من ذي العرش إقالالً،

ألنه يثق بأنه ما نقص مال من صدقة ،ويؤمن إيمـان ًا مطلق ًا بحديث املصطفى

 كمـا جاء يف الصحيحني ،عن أيب هريرة أن رسول اهلل  قال ( :ما من
يوم يصبح فيه العباد إال وملكان ينزالن يقول أحدمها :اللهم ِ
أعط منفق ًا

خلف ًا ،ويقول اآلخر  :اللهم َأعط ممسك ًا تلف ًا ) (((.

وكان بعض السلف ملا يأتيهم الذين يطلبون املال يقولون:

يا مرحب ًا بمن ينقل أموالنا من دار إىل دار ،فاملال الذي تدفعه يزيد ،فهو ينتقل
من هذه الدار الفانية إىل الدار الباقية.

﴿الش ْي َط ُ
َّ
ان َي ِعدُ ك ُُم ا ْل َف ْق َر َو َي ْأ ُم ُركُم
يقول األمام السعدي يف تفسري هذه اآلية
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ .وخيوفكم
بِا ْل َف ْح َشاء َواللَُّ َيعدُ كُم َّم ْغف َر ًة ِّمنْ ُه َو َف ْض ًل َواللَُّ َواس ٌع َعل ٌ

بالفقر واحلاجة إذا أنفقتم ،وليس هذا نصح ًا لكم ،بل هذا غاية الغش (((..
﴿الش ْي َط ُ
َّ
ان َي ِعدُ ك ُُم ا ْل َف ْق َر﴾ أي :خيوفكم
وقال ابن كثري  :معنى قوله تعاىل :
الفقر ،لتمسكوا ما بأيديكم فال تنفقوه يف مرضاة اهلل.

وعن ابن عباس قال :اثنان من الشيطان ،واثنان من اهلل :فالشيطان يعدكم

(((
(((

رواه البخاري ومسلم
تفسري السعدي لآلية ( )٢٦٨ص (. )١٠٣
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الفقر ويقول :ال تنفق مالك ،وأمسكه عليك ،فإنك حتتاج إليه» واهلل يعدكم

مغفرة منه ــ تفسري الطربي -

(((

وقال أبو جعفر :أهيا الناس الشيطان يعدكم أن تفتقروا بالصدقة وأدائكم

الزكاة الواجبة عليكم يف أموالكم ،واهلل يعدكم مغفر ًة منه وفض ً
ال يعني:

فيتفضل عليكم من عطاياه ويسبغ
ويعدكم أن خيلف عليكم من صدقتكم،
ّ
عليكم يف أرزاقكم ((( .ــ تفسري الطربي (جامع البيان يف تأويل القرآن) ــ

وهذا ما فعله الشيطان باملنافقني يف غزوة «األحزاب» حني زعزع ثقتهم باهلل
وبنرصه وتأييده  ،وبث يف قلوهبم الوهن والريبة والشك  ،بل والسخرية بوعد
ون َوا َّل ِذي َن ِف ُق ُل ِ
﴿وإِ ْذ َي ُق ُ
ول ا ُْلنَافِ ُق َ
وبِم َّم َر ٌض َّما َوعَدَ نَا اللَُّ َو َر ُسو ُل ُه إِ َّل
اهلل َ :

ورا﴾ األحزاب  ، 12أما املؤمنون الصادقون ،فقد جتلت ثقتهم باهلل يف أروع
ُغ ُر ً

صورها ،ويف أحلك الظروف يوم زاغت األبصار وبلغت القلوب احلناجر،

ومع ذلك زادهتم املحنة ثقة ويقين ًا.
﴿و ََّلا َر َأى ا ُْل ْؤ ِمن َ
اب َقا ُلوا َٰه َذا َما َوعَدَ نَا اللَُّ َو َر ُسو ُل ُه َو َصدَ َق اللَُّ
ُون ْالَ ْح َز َ
َ
َو َر ُسو ُل ُه  ﴾...األحزاب  ، 22وهم بذلك يتمثلون حديث النبي حممد :

(ثالثة أقسم عليهن ،وأحدثكم حديث ًا فاحفظوه  :ما نقص مال عبد من

صدقة ،وال ظلم عبد مظلمة فصرب عليها ،إال زاده اهلل هبا عز ًا ،وال فتح عبد

باب مسألة إال فتح اهلل عليه باب فقر) ((( أخرجه الرتمذي وغريه عن أيب

كبشة األنامري  ،تعاىل عنه ،وهو صحيح.

تفسري الطربي (. )٥ / ٥٧١
(((
تفسري الطربي (جامع البيان يف تأويل القرآن) (. )١٣/١
(((
((( رواه الرتمذي ( )٢٣٢٥وقال :حديث حسن صحيح ،عن أيب كبشة األنامري ريض اهلل عنه.
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 فائدة لطـيفـة :

تدرج ربنا معنا يف احلث عىل الصدقة ،فبدأ بقوله﴿ :لَِّّ م ْل ُك السمو ِ
ات
َّ َ َ
ُ
ّ
َو ْالَ ْر ِ
ض﴾ الشورى . 49

﴿و َأ ِنف ُقوا ِمن َّما َر َز ْقنَاكُم﴾ المنافقون . 10
ثم ملكنّا األموال وجعلها لنا وقالَ :
ش ٍء َف ُه َو
ثم رغبنا يف النفقة وأنه سيخلفها لنا فقالَ :
﴿و َما َأن َف ْقتُم ِّمن َ ْ
ُي ِْل ُف ُه﴾ سبأ  .39ثم وصف الصدقة بالقرض الواجب السداد !
فقال﴿ :من َذا ا َّل ِذي ي ْق ِر ُض اللََّ َقر ًضا حسنًا َفي َض ِ
اع َف ُه َل ُه َو َل ُه َأ ْج ٌر
ُ
ُ
َ َ
ْ
َّ

يم﴾ احلديد  . 11فاهلل مالك امللك ،ملكَّك  ،وأعطاك  ،ثم  :يستقرضك !
ك َِر ٌ
وهذا من كرمه سبحانه وتعاىل .
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اإلضاءة الثالثـون

هل يجوز الربا إن لم يكن مضاعفا ً ؟
اجلواب بدهيي عند كل مسلم ،لكن وقفتنا هنا مع كلمة ( أضعاف ًا مضاعفة)
ِ
الر َبا َأ ْض َعا ًفا
التي وردت يف قوله تعاىل َ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُو ْا الَ ت َْأ ُك ُلو ْا ِّ
ُّم َضا َع َف ًة﴾ آل عمران  ، 130وهو ما أثار التساؤل عن حكم الربا إن مل يكن

مضاعف ًا ؟!

كأنام اآلية قيدت التحريم برشط مضاعفة املال !...

حقيقة األمر أن اآلية إنام تصف واقع ًا كان سائد ًا يف ذاك الزمان وهو أكل

أموال الناس بالباطل  ،وبالربا الفاحش واسرتداد الدين بأضعاف مضاعفة

من األموال ،مستغلني حاجة الفقراء  ،فحرمت هذا الربا الظامل الذي قد
تتجاوز الفائدة فيه أصل الدين كام هو احلال اليوم يف البنوك الربوية.

فقد كان الدائن يف اجلاهلية إذا حل األجل طلبه من املدين ،فيقول صاحبه:
خر عني دينك وأزيدك عىل مالك بمبالغ كبرية ...
َأ ّ
فذلك هو الربا املضاعف الذي هناهم اهلل عز وجل عنه يف إسالمهم.

حدثنا حممد بن سنان قال :حدثنا مؤمل قال  :حدثنا سفيان عن ابن جريج

عن عطاء قال  :كانت ثقيف تداين بني املغرية يف اجلاهلية ،فإذا حل األجل،
ِ
الر َبا
قالوا :نزيدكم وتؤخرون ؟ فنزلت اآلية َ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُو ْا الَ ت َْأ ُك ُلو ْا ِّ
َأ ْض َعا ًفا ُّم َضا َع َف ًة﴾ آل عمران 130
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قال أبو جعفر :يعني بذلك جل ثناؤه  :يا أهيا الذين آمنوا باهلل ورسوله ،ال

تأكلوا الربا يف إسالمكم بعد إذ هداكم له  ،كام كنتم تأكلونه يف جاهليتكم ...

ــ تفسري الطربي  ،سورة آل عمران ــ
ِ
ت ُّصن ًا
ونظري هذا قوله تعاىل ﴿ :و َال ُتك ِْر ُهوا َف َت َياتِك ُْم َع َل ا ْلبِ َغاء إِ ْن َأ َر ْد َن َ َ
ِ
ِ
لِ َتب َت ُغوا َعر َض ْ ِ
ِ
ور
ْ
ال َياة الدُّ ْن َيا َو َم ْن ُيك ِْر ْه ُه َّن َفإِ َّن اللََّ م ْن َب ْعد إِك َْراه ِه َّن َغ ُف ٌ
َ
َ
ِ
يم﴾ انلور 33
َرح ٌ
ونتساءل هنا  :وإن مل يردن حتصن ًا ؟ وإن مل نكرههن؟ فال ضري يف ارتكاب
(((

الزنا؟ حاشا هلل أن يكون هذا هو املقصد واملراد ،وإنام هو كام أرشنا وصف

حلال وواقع يف ذاك الزمان كان منترش ًا بني الناس ،فجاء االسالم لينهي عن
فعله ،وسبب نزول هذه اآلية ما أخرجه اإلمام مسلم َع ْن َجابِ ٍر َق َال :ك َ
َان َع ْبدُ
ول ِلَ ِ
ول َي ُق ُ
ب ا ْب ُن َس ُل َ
ار َي ٍة َل ُه  ( :ا ْذ َهبِي َفا ْب ِغينَا َش ْي ًئا ) َ ..ف َأن َْز َل اهللُ َع َّز
اهللِ ْب ُن ُأ َ ٍّ
وج َّل ﴿ :وال ُتك ِْرهوا َف َتياتِكُم ع َل ا ْلبِ َغ ِ
اء ((( ﴾...اآلية السابقة.
َ ْ َ
ُ
َ
َ َ

وقال اإلمام ابن كثري يف تفسري هذه اآلية  :كان أهل اجلاهلية إذا كان ألحدهم

أمة ،أرسلها تزين ،وجعل عليها رضيبة يأخذها منها كل وقت .فلام جاء

اإلسالم ،هنى اهلل املسلمني عن ذلك (((.

(((
(((
(((

تفسري الطربي لآلية ( )١٣٠يف سورة آل عمران .
رواه مسلم برقم ( ، )٦٤٠عن أيب كريب  ،عن أيب معاوية .
تفسري إبن كثري .
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قال اإلمام الطربي  :يقول تعاىل ذكره :زوجوا الصاحلني من عبادكم وإمائكم،
َح ُّصنًا﴾
وال تكرهوا إماءكم عىل البغاء ،وهو الزنا ،وقوله تعاىل﴿ :إِ ْن َأ َر ْد َن ت َ
يقول :إن أردن تعففا عن الزنا ﴿ ،لِ َت ْب َت ُغوا َع َر َض ا ْل َح َي ِاة الدُّ ْن َيا ﴾ يقول:
لتلتمسوا بإكراهكم إياهن عىل الزنا عرض احلياة ((( .

لذا ،فإن اآلية التي تتحدث عن الربا ،واألخرى التي تتحدث عن الزنا
إنام تعرض واقع ًا يف اجلاهلية قبل أن تبني احلكم الرشعي ،كام قال مجع من

املفرسين والفقهاء بأن املراد من اآلية الكريمة هو بيان الواقع ال اختصاص
التحريم بحالة املضاعفة.

فقال ابن عطية يف املحرر الوجيز :وقوله (مضاعفة) إشارة إىل تكرار التضعيف

عاما بعد عام كام كانوا يصنعون ،فدلت هذه العبارة املؤكدة عىل شناعة فعلهم
وقبحه ،ولذلك ذكرت حال التضعيف خاصة ،وقد حرم اهلل مجيع أنواع الربا

َّ
قل أو كثر ،وأيضا فإن الربا يدخل مجيع أنواعه التضعيف والزيادة عىل وجوه

خمتلفة من العني أو من التأخري ونحوه (((.
وقال الشوكاين يف فتح القدير :وقوله ﴿ َأ ْض َعا ًفا ُّم َضا َع َف ًة﴾ ليس لتقييد النهي
ملا هو معلوم من حتريم الربا عىل كل حال ،ولكنه جيء به باعتبار ما كانوا
عليه من العادة التي يعتادوهنا يف الربا ،فإهنم كانوا يربون إىل أجل ،فإذا ّ
حل

األجل زادوا يف املال مقدارا يرتاضون عليه ،ثم يزيدون يف أجل الدين ،فكانوا

يفعلون ذلك مرة بعد مرة حتى يأخذ املرايب أضعاف دينه الذي كان له يف
(((
(((

تفسري الطربي .
تفسري إبن عطية يف املحرر الوجيز .
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االبتداء .وأضعاف ًا حال ،ومضاعفة نعت له ،وفيه إشارة إىل تكرار التضعيف

عام ًا بعد عام ،واملبالغة يف هذه العبارة تفيد تأكيد التوبيخ ،وهكذا قال األلويس
يف روح املعاين وغريه من العلمـاء (((.

قال ابن القيم يف حاشية سنن أيب داود :القائلني باملفهوم إنام قالوا به إذا مل يكن هناك

سبب اقتىض التخصيص باملنطوق فلو ظهر سبب يقتيض التخصيص به مل يكن
﴿والَ َت ْق ُت ُلو ْا َأ ْوال َدكُم َخ ْش َي َة إِم ٍ
الق﴾ فذكر هذا القيد حلاجة
املفهوم معتربا كقولهَ :
ْ
ْ

املخاطبني إليه إذ هو احلامل هلم عىل قتلهم ال الختصاص احلكم به  ،كقوله تعاىل:
الر َبا َأ ْض َعا ًفا ُّم َضا َع َف ًة﴾ ونظائره كثرية (((.
﴿الَ ت َْأ ُك ُلو ْا ِّ

(((
(((

تفسري الشوكاين يف فتح القدير .
حاشية سنن أيب داود .
114

اإلضاءة الحادي والثالثون

ِين وَا ْل َخ ِبيث ُ َ
ات ِل ْل َخ ِبيث َ
ما معنى (ا ْل َخ ِبيث َ ُ
ون ِل ْل َخ ِبيث َ ِ
ات) ؟!
ُوح وامر َأ َت ُل ٍ
﴿ضب اللَُّ م َث ً ِ ِ
وط كَا َنتَا
قال اهلل تعاىل َ َ َ :
ال ل َّلذي َن َك َف ُروا ا ْم َر َأ َت ن ٍ َ ْ َ
َ
ادنَا ص َِ
َْت َت َعبدَ ي ِن ِمن ِعب ِ
َاها َف َل ْم ُي ْغنِ َيا َعن ُْه َم ِم َن اللَِّ َش ْيئ ًا َو ِق َيل
َ
ْ َ
ْ ْ
ال ْ ِي َف َخا َنت ُ َ
اد ُخال النَّار مع الدَّ ِ
ني﴾ اتلحريم . 10
اخ ِل َ
َ َ َ
ْ
ني َو ْ
وبي قوله تعاىل ْ :
الَبِي ُث َ
ون
﴿الَبِي َث ُ
ات لِ ْل َخبِيثِ َ
كيف نوفق بني هذه اآلية ّ ،
ون لِل َّطيب ِ
لِ ْل َخبِي َث ِ
ات ُأو َل ِئ َك مربءون ِمَّا َي ُقو ُل َ
ني َوال َّط ِّي ُب َ
ون
ات َوال َّط ِّي َب ُ
ات لِل َّط ِّيبِ َ
ِّ َ
ِ
يم﴾ انلور . 26
َل ُ ْم َم ْغف َر ٌة َو ِر ْز ٌق ك َِر ٌ
﴿الز ِان َل َين ِْك ُح إِ َّل َزانِ َي ًة َأ ْو ُم ْ ِ
الزانِ َي ُة َل َين ِْك ُح َها
ش َك ًة َو َّ
وكذلك قوله سبحانه َّ :
إِ َّل َز ٍ
ان َأ ْو ُم ْ ِ
ني﴾ انلور . 3
ش ٌك َو ُح ِّر َم َذلِ َك َع َل ا ُْل ْؤ ِمنِ َ

لدى تت ّبع أقوال العلامء وأئمة التفسري نجد اجلواب الشايف ،والرد الصارم عىل
الذين يف قلوهبم مرض وزيغ ،ويثريون الشبهات ابتغاء الفتنة.

فقد ذكر مجع من العلامء أن املراد بكلمة ( اخليانة ) التي وردت يف اآلية ونسبت

لزوجتي لوط ونوح عليهام السالم إنام هي خيانة يف اإليامن ،كام جاء ذلك يف

َاها ﴾ أي  :يف اإليامن مل يوافقا
تفسري ابن كثري رمحه اهلل حيث قالَ ﴿ :ف َخا َنت ُ َ
ي ِد ذلك ك َّله شيئ ًا  ،وال
أزواجهام عىل اإليامن ،وال صدَّ قامها يف الرسالة  ،فلم ُ ْ
دفع عنهام حمذور ًا؛ وهلذا قالَ ﴿ :ف َل ْم ُي ْغنِ َيا َعن ُْه َم ِم َن اللَّ َش ْي ًئا﴾ أي :لكفرمها
(و ِق َيل) أي للمرأتني﴿ :اد ُخال النَّار مع الدَّ ِ
َاها﴾
اخ ِل َ
َ َ َ
ْ
َ
ني﴾ وليس املراد ﴿ َف َخا َنت ُ َ
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يف فاحشة ،بل يف الدينَّ ،
معصومات عن الوقوع يف الفاحشة؛
فإن نساء األنبياء
ٌ
حلرمة األنبياء ،قال سفيان الثوري  ،عن موسى بن أيب عائشة ،عن سليامن بن
َاها﴾ قال  :ما زنتا ،أما
قتة :سمعت ابن عباس يقول يف هذه اآلية ﴿ َف َخا َنت ُ َ

امرأة نوح فكانت خترب أنه جمنون ،وأما خيانة امرأة لوط :فإهنا كانت تدل

قومها عىل أضيافه.

وقال العويف ،عن ابن عباس قال :كانت خيانتهمـا أهنمـا كانتا عىل عورتيهمـا،
فكانت امرأة نوح  ت ّطلع عىل رس نوح  ،فإذا آمن مع نوح أحد

أخربت اجلبابرة من قوم نوح به ،وأما امرأة لوط فكانت إذا استضاف لوط
أحد ًا أخربت به أهل املدينة ممن يعمل السوء.

وهكذا قال عكرمة ،وسعيد بن جبري ،والضحاك ،وغريهم (وقال الضحاك

عن ابن عباس :ما بغت امرأة نبي قط ،إنام كانت خيانتهام يف الدين).
ون لِ ْل َخبِي َث ِ
ني َو ْ
أما قوله تعاىلْ :
الَبِي ُث َ
ني
ات َوال َّط ِّي َب ُ
﴿الَبِي َث ُ
ات لِل َّط ِّيبِ َ
ات لِ ْل َخبِيثِ َ
ِ
ِ
وال َّطيب َ ِ
ِ
ون ِمَّا َي ُقو ُل َ
ب ُء َ
يم﴾ فقد
َ ِّ ُ
ون لل َّط ِّي َبات ُأو َلئ َك ُم َ َّ
ون َل ُ ْم َم ْغف َر ٌة َو ِر ْز ٌق ك َِر ٌ
اختلف املفرسون يف معناها عىل أقوال متقاربة ،ال يناقض بعضها بعض ًا.
(((

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل :الكلمـات اخلبيثة للخبيثني،

ومن كالم بعضهم  :األقوال واألفعال اخلبيثة للخبيثني ،كقوله تعاىل:
ج َر ٍة َ
ب اللَُّ َم َث ًل ك َِل َم ًة َ
ط ِّي َب ٍة﴾ إبراهيم . 24
ط ِّي َب ًة ك ََش َ
﴿ض َ
َ َ
﴿و َم َث ُل ك َِل َم ٍة َخبِي َث ٍة﴾ إبراهيم  . 26وقال اهلل تعاىل﴿ :إِ َل ْي ِه َي ْص َعدُ ا ْلك َِل ُم
َ
ال َّ
الصال ِ ُح َي ْر َف ُع ُه﴾ فاطر  . 10واألقوال واألفعال صفات
ب َوا ْل َع َم ُل َّ
ط ِّي ُ
(((

تفسري إبن كثري  -اآلية ( )١٠سورة التحريم .
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القائل الفاعل ،فإذا كانت النفس متصفة بالسوء واخلبث مل يكن حملها

ينفعه إال ما يناسبها « .جمموع الفتاوى» ( . ) 343 / 14

(((

وقال الطربي رمحه اهلل بعد أن استعرض مجلة من اآلراء:

(وأوىل هذه األقوال يف تأويل اآلية :قول من قال َ :عنى (((باخلبيثات :اخلبيثات

من القول  ،وذلك قبيحه و سيئه ،للخبيثني من الرجال والنساء  ،واخلبيثون
من الناس للخبيثات من القول هم هبا أوىل ألهنم أهلها والطيبات من القول،

وذلك حسنه ومجيله  ،للطيبني من الناس ،والطيبون من الناس للطيبات من

وأحق هبا ).
القول ألهنم أهلها
ّ

(((

وألن اآليات جاءت بتوبيخ اهلل للقائلني باإلفك يف شأن أم املؤمنني عائشة

ريض اهلل عنها ،والرامني املحصنات الغافالت املؤمنات ،وإخبارهم ما

خصهم به عىل إفكهم ،وكذا اخلبث والطيب من األشخاص يف النكاح:
فمعنى اآلية  :اخلبيثات من النساء للخبيثني من الرجال ،وكذا اخلبيثون من

الرجال للخبيثات من النساء ،والطيبات من النساء للطيبني من الرجال،

والطيبون من الرجال للطيبات من النساء ،وهو قول عبد الرمحن بن زيد
بن أسلم  ،وقال  :كان رسول اهلل  ط ِّيب ًا ،وكان أوىل بأن يكون له الطيبة،

وكانت عائشة الطيبة ،وكانت أوىل بأن يكون هلا الطيب .

قال القرطبي رمحه اهلل  :وقيل  :إن هذه اآلية مبنية عىل قوله تعاىل:
﴿الز ِان َل َين ِْك ُح إِ َّل َزانِ َي ًة َأ ْو ُم ْ ِ
ش َك ًة  ﴾...انلور 3
َّ
(((
(((
(((

جمموع الفتاوي لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل (. )٤٣٤/١٤
َعنى بمعنى َق َصدَ .
تفسري الطربي رمحه اهلل ،سورة (النور) اآلية (. )٢٦
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فاخلبيثات  :الزواين  ،والطيبات  :العفائف  ،وكذا الطيبون  ،والطيبات.

وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم :اخلبيثات من النساء للخبيثني من الرجال،

واخلبيثون من الرجال للخبيثات من النساء ،والطيبات من النساء للطيبني من
الرجال ،والطيبون من الرجال للطيبات من النساء ،فام كان اهلل ليجعل عائشة

زوجة لرسول اهلل  إال وهي طيبة؛ ألنه أطيب من كل طيب من البرش ،ولو
ِ
ب ُء َ
ون
كانت خبيثة ملا صلحت له ال رشع ًا وال َقدَ ر ًا؛ وهلذا قال ُ ﴿ :أو َلئ َك ُم َ َّ
ِمَّا َي ُقو ُل َ
ون﴾ أي :هم ُب َعداء عام يقوله أهل اإلفك والعدوان َ
﴿ل ُ ْم َم ْغ ِف َر ٌة ﴾
يم ﴾ أي  :عند اهلل يف جنات
أي :بسبب ما قيل فيهم من الكذب َ
﴿و ِر ْز ٌق ك َِر ٌ
النبي  يف اجلنة (((.
النعيم ،وفيه وعد بأن تكون زوجة ّ

ويف اآلية بيان براءة عائشة ريض اهلل عنها ،حيث زكاها اهلل تعاىل بوصفها

بالطي ّبة ألهنا كانت حتت الط ّيب ،وهو النبي  ،ومل يكن اهلل تعاىل ليختارها
زوجة لنبيه  لو كانت خبيثة! ومن هنـا كان الطاعن يف عرض عائشة طاعن ًا

يف النبي   ،ومستح ّق ًا للحكم بالردة والقتل.
 فــائـدة :

ِ ٍ

ِ

ِ

ٍ

اج ِلدُ وا ك َُّل َواحد ِّمن ُْه َم ما َئ َة َج ْلدَ ة﴾ انلور 2
﴿الزان َي ُة َو َّ
قال تعاىل َّ :
الز ِان َف ْ

عب سبحانه عن العقاب بقوله  ﴿ :فاجلدوا ﴾ ومل يقل َ ﴿ :ف ْ ِ
اض ُبوا ﴾ ؟
مل ّ

لإلشارة إىل أن الغرض من احلد اإليالم بحيث يصل أمله إىل اجللد ،لعظم
اجلرم ردع ًا له وزجرا ((( «آيات األحكام للصابوين» .

(((
(((

تفسري القرطبي رمحه اهلل .
آيات األحكام للصابوين (. )١٥/٢
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ولزيادة الفائدة ،نورد هنا خمترص جواب اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء يف
اململكة العربية السعودية حول هذ ه املسألة .
فأجابت اللجنة بقوهلا :

ون لِ ْل َخبِي َث ِ
ني َو ْ
ْ
الَبِي ُث َ
ات
أوالً :قال اهلل تعاىل:
ات َوال َّط ِّي َب ُ
﴿الَبِي َث ُ
ات لِ ْل َخبِيثِ َ
ِ ِ
ني وال َّطيب َ ِ
ِ
ِ
ون ِمَّا َي ُقو ُل َ
ب ُء َ
يم﴾
لل َّط ِّيبِ َ َ ِّ ُ
ون لل َّط ِّي َبات ُأو َلئ َك ُم َ َّ
ون َل ُ ْم َم ْغف َر ٌة َو ِر ْز ٌق ك َِر ٌ
هذه اآلية ُذكرت بعد اآليات التي نزلت يف قصة (اإلفك) تأكيد ًا لرباءة عائشة
يب بن سلول رأس املنافقني ،زور ًا
ريض اهلل عنها مما رماها به عبد اهلل بن أ ّ
وهبتان ًا ،وبيان ًا لنزاهتها ،وعفتها يف نفسها  ،ومن جهة صلتها برسول اهلل  .
 ولآلية معنيان :

أوالً  :أن الكلمـات اخلبيثات واألعامل السيئات أوىل هبا الناس اخلبيثون،
والناس اخلبثاء أوىل وأحق بالكلامت اخلبيثات واألعامل الفاحشة ،والكلامت

الطيبات واألعامل الطاهرة أوىل وأحق هبا الناس الطيبون ذوو النفوس األب ّية
واألخالق الكريمة السامية ،والطيبون أوىل بالكلامت واألعامل الصاحلات.

ثاني ًا  :أن النساء اخلبيثات للرجال اخلبيثني ،والرجال اخلبيثون أوىل بالنساء

اخلبيثات ،والنساء الطيبات الطاهرات العفيفات أوىل بالرجال الطاهرين

والعكس صحيح فالرجال الطاهرين األعفاء أوىل بالنساء الطاهرات

العفيفات ،واآلية عىل كال املعنيني دالة عىل املقصود منها ،وهو نزاهة عائشة
يب بن سلول من الفاحشة
عمـَا رماها به رأس النفاق عبد اهلل بن أ ّ
ريض اهلل عنها ّ

ومن تبعه ممن انخدع ببهتانه واغرت بزخرف قوله.
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﴿ض َب اللَُّ َم َث ًل لِ َّل ِذي َن َك َف ُروا﴾ اآليتني من سورة التحريم،
قال اهلل تعاىلَ َ :
ختم سبحانه سورة التحريم بمث َلني :مثل رضبه للذين كفروا بامرأتني

كافرتني امرأة نوح وامرأة لوط ،ومثل رضبه للذين آمنوا بامرأتني صاحلتني
حكم ٌ
عدل ال حماباة
بآسية امرأة فرعون ،ومريم بنت عمران؛ إيذان ًا بأن اهلل
ٌ

فبي سبحانه أن امرأة ٍ
نوح وامرأة
عنده ،بل كل نفس عنده بام كسبت رهينةَّ ،
ٍ
كريمي من رسل اهلل ،وكانت امرأة
رسولي
لوط كانتا كافرتني ،وكانتا حتت
ْ
ْ
نوح ختونه بداللة الكفار عىل َمن آمن بزوجها ،وكانت امرأة لوط تدل الكفار
عىل ضيوفه ،إيذاء وخيانة هلام ،وصدّ ًا للنَّاس عن اتباعهام ،فلم ينفعهام صالح

زوجيهام نوح ولوط ،ومل يدفعا عنهام من بأس اهلل شيئ ًا ،وقيل هلاتني املرأتني:

ادخال النار مع الداخلني ،جزا ًء وفاق ًا بكفرمها وخيانتهام؛ بداللة امرأة نوح

عىل من آمن به ،وداللة امرأة لوط عىل ضيوفه ،ال بالزنى ،فإن اهلل سبحانه ال
يرىض لنبي من أنبيائه زوجة زانية (((.

(((

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ()٢٧٦ - ٣/٢٧٠
عبداهلل بن غديان  -عضو .
عبد الرزاق عفيفي  -نائب رئيس اللجنة .
الشيخ عبد العزيز بن باز  -الرئيس .
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اإلضاءة الثانية والثالثون

هل اإلنسان مخيّر بين الكفر واإليمان ؟
ختي األنسان بني الكفر واإليامن
كيف نو ّفق بني آيات من القرآن الكريم ّ
وآيات أخرى تتو ّعد املرشك بالقتل يف الدنيا  ،والعذاب يف اآلخرة ؟

لنتأمل اآليات التي يبدو يف ظاهرها أن اإلنسان غري ملزم باعتناق اإلسالم
ال ُّق ِم ْن َر ِّبك ُْم َف َم ْن َشا َء َف ْل ُي ْؤ ِم ْن َو َم ْن َشا َء
يقول سبحانه وتعاىل َ :
﴿و ُق ِل ْ َ
َف ْل َي ْك ُف ْر  ﴾ ..الكهف  29و قوله ّ
جل وعال َ ﴿ :و َل ْو َشا َء َر ُّب َك َل َم َن َم ْن ِف
ْالَ ْر ِ
ني ﴾ يونس ،99
ض ُك ُّل ُه ْم َجِي ًعا َأ َف َأن َ
َّاس َحتَّى َيكُونُوا ُم ْؤ ِمنِ َ
ْت ُتك ِْر ُه الن َ
وكذا قوله تعاىل َ ﴿ :ل إِك َْرا َه ِف الدِّ ِ
الر ْشدُ ِم َن ا ْل َغ ِّي ﴾ ابلقرة ،256
ين َقد َّت َب َّ َ
ي ُّ

﴿و َهدَ ْينَا ُه الن َّْجدَ ْي ِن ﴾ ابلدل . 10
وقوله تعاىلَ :

تضمنت توجيه ًا رباني ًا باإلحسان
بل إن اآلية الواردة يف مطلع سورة التوبة ّ
إىل املرشك ومعاملته بالرفق واللني ومنحه اجلوار حتى يسمع كالم اهلل  ،وهي
قوله تعاىلَ ﴿:وإِ ْن َأ َحدٌ ِّم َن ا ُْل ْ ِ
است ََج َار َك َف َأ ِج ْر ُه َحتَّى َي ْس َم َع َك َ
ال َم اللِّ
ش ِك َ
ني ْ

ُث َّم َأ ْب ِل ْغ ُه َم ْأ َمنَ ُه َذلِ َك بِ َأ َّنُ ْم َق ْو ٌم الَّ َي ْع َل ُمون﴾ التوبة  6وأكثر من ذلك أن يمنح
الرعاية واحلامية حتى يبلغ مأمنه ﴿ ُث َّم َأ ْب ِل ْغ ُه َم ْأ َمنَ ُه﴾ مما يدّ ل عىل أن اإلنسان
خمي ّبي الكفر واإليمـان .
ّ
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إذا كان األمر كذلك  ،إذن كيف نوفق بني هذه اآليات وبني قوله تعاىل :
ال ُر ُم َفا ْق ُت ُلوا ا ُْل ْ ِ
ني َح ْي ُث َو َج ُّ
وه ْم
ش ِك َ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
دت ُ ُ
انس َل َخ ْالَ ْش ُه ُر ْ ُ
﴿ َفإِ َذا َ
وه ْم َوا ْق ُعدُ وا َل ُ ْم ك َُّل َم ْر َص ٍد  ﴾ ...اتلوبة . 5
ص ُ
َو ْ
اح ُ ُ
نصت اآلية الكريمة عىل قتل املرشكني أنى وجدوا  ،يف احلرم
حيث َ

أو يف غري احلرم وأرسهم ومنعهم من الترصف يف بالد اإلسالم ومن دخول
مكة املكرمة .

عند التدّ بر يف سياق اآليات تتضح جوانب الصورة بشكل متكامل وهي أن
اإلنسان ليس خمري َا بني الكفر واإليامن كام يظن البعض  ،بل هو مطالب رشع ًا
بالدخول يف دين اهلل ،فقوله تعاىل َ ﴿ :ف َم ْن َشا َء َف ْل ُي ْؤ ِم ْن َو َم ْن َشا َء َف ْل َي ْك ُف ْر ﴾...
ال يعني ( التخيري ) وإنام هي مقدمة ومتهيد للوعيد الشديد الذي ينتظر من
َارا َأ َح َ
اط
خيتار الكفر عىل اإليامن  ،بدليل تكملة اآلية  ﴿ :إِنَّا َأ ْعتَدْ نَا لِل َّظالِ َ
ني ن ً
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب
الش ُ
ساد ُق َها َوإ ْن َي ْستَغي ُثوا ُي َغا ُثوا بِ َمء كَا ُْل ْه ِل َي ْشوي ا ْل ُو ُجو َه بِ ْئ َس َّ َ
ِبِ ْم ُ َ
َو َسا َء ْت ُم ْر َت َف ًقا ﴾ الكهف . 29

ومن متام العدل اإلهلي أن ُيعطى اإلنسان حق االختيار ،وعليه أن يتحمل
نتيجة القرار !! فليس له حجة يوم القيامة أنه كان مرغ ًام عىل الكفر ،مكره ًا

عىل املعصية .

روي عن ابن عباس يف تفسري قوله َ ﴿:ف َم ْن َشا َء َف ْل ُي ْؤ ِم ْن َو َم ْن َشا َء َف ْل َي ْك ُف ْر ﴾

يقول :وليس هذا بإطالق من اهلل الكفر ملن شاء ،واإليامن ملن أراد ،وإنام هو

هتديد ووعيد  ،من شاء اهلل له اإليامن آمن ،ومن شاء اهلل له الكفر كفر ،وهو
قوله َ ﴿ :و َما ت ََشا ُء َ
ني ﴾ (((.
ون إِال َأ ْن َي َشا َء اللَُّ َر ُّب ا ْل َعا َلِ َ
(((

تفسري الطربي رمحه اهلل .
122

وكذا قال الواحدي يف كتابه «الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز » َ ﴿ :ف َم ْن َشا َء
َف ْل ُي ْؤ ِم ْن َو َم ْن َشا َء َف ْل َي ْك ُف ْر ﴾ التخيري ٌهنا معناه :التَّهديد ﴿ إِنَّا َأ ْعتَدْ نَا ﴾ ه َّيأنا
اط ِبِم س ِ
اد ُق َها ﴾ وهو
﴿ لِل َّظالِ َ
ني﴾ الذين عبدوا غري اهلل تعاىل﴿ ن ً
َارا َأ َح َ ْ ُ َ

دخان حييط بالك َّفار يوم القيامة (((.

وقال البغوي يف كتابه «معامل التنزيل» :
﴿ َف َم ْن َشا َء َف ْل ُي ْؤ ِم ْن َو َم ْن َشا َء َف ْل َي ْك ُف ْر ﴾ هذا عىل طريق التهديد والوعيد؛
كقوله ﴿ :ا ْع َم ُلوا َما ِش ْئت ُْم ﴾ فصلت  40فإن شئتم فآمنوا ،وإن شئتم فاكفروا،

نارا أحاط بكم رسادقها ،وإن آمنتم فلكم ما
فإن كفرتم فقد أعدَّ لكم ر ُّبكم ً

وصف اهلل عز وجل ألهل طاعته (((.
ال ُر ُم َفا ْق ُت ُلوا ا ُْل ْ ِ
ني َح ْي ُث
ش ِك َ
انس َل َخ ْالَ ْش ُه ُر ْ ُ
لذا ،جاء قوله تعاىل َ ﴿ :فإِ َذا َ
دتوهم و ُخ ُذوهم واحصوهم وا ْقعدُ وا َلم ك َُّل مر ٍ
صد  ﴾...اتلوبة 5
ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ
َو َج ُّ ُ ُ ْ َ
َْ َ
ُْ
تأكيد ًا هلذه احلقيقة  ،وبيان السبب يف نبذ العهد الذي مع املرشكني ،حني نكثوا
أيامهنم وطعنوا يف دين املسلمني  ،وبدأوا بقتاهلم .

هنا أمر اهلل بنبذ عهدهم وإعطائهم فرصة السياحة يف األرض ليخرجوا بال

قتل وقتال ،وبعد انتهاء املدة أمر اهلل بأمور  -إما قتل هؤالء املرشكني أو أرسهم
( خذوهم ) أو حصارهم ( احرصوهم ) فلم يكن اخليار القتل فقط !

أما من استجارهم من املرشكني ليسمع كالم اهلل  ،فيعطى اجلوار و األمان
حتى يسمع كالم اهلل  ،فإن مل يؤمن يبلغ مأمنه ،و ال يقتل مع أنه مرشك !
(((
(((

الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز للواحدي .
معامل التنزيل للبغوي (. )٢٨٧
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لقوله تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن َأ َحدٌ ِّم َن ا ُْل ْ ِ
است ََج َار َك َف َأ ِج ْر ُه َحتَّى َي ْس َم َع َك َ
ال َم اللِّ
ش ِك َ
ني ْ
ُث َّم َأ ْب ِل ْغ ُه َم ْأ َمنَ ُه َذلِ َك بِ َأ َّنُ ْم َق ْو ٌم الَّ َي ْع َل ُمون﴾ اتلوب ة 6
هذه اآليات جاءت قبل نزول آية اجلزية  ،وفيها إقرار للكافر واملرشك عىل
دينه وعدم قتاله إذا دفع اجلزية .

قال الشيخ حممد رشيد رضا يف تفسري اآلية :
ال ُر ُم َفا ْق ُت ُلوا ا ُْل ْ ِ
ني َح ْي ُث َو َج ُّ
وه ْم
ش ِك َ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
دت ُ ُ
انس َل َخ ْالَ ْش ُه ُر ْ ُ
﴿ َفإِ َذا َ
وه ْم َوا ْق ُعدُ وا َل ُ ْم ك َُّل َم ْر َص ٍد  ﴾ ...أي  :فإذا انقضت األشهر األربعة
ص ُ
َو ْ
اح ُ ُ
التي حرم عليكم قتال املرشكني فيها  ،فاقتلوهم يف أي مكان وجدمتوهم فيه

من حل وحرم ؛ ألن احلالة بينكم وبينهم عادت حالة حرب كام كانت  ،وإنام

كان تأمينهم مدة أربعة أشهر منحة منكم  ،وخذوهم واحرصوهم واقعدوا
هلم كل مرصد أي  :وافعلوا هبم كل ما ترونه موافق ًا للمصلحة من تدابري

القتال وشؤون احلرب املعهودة  ،وأوهلا  :أخذهم أسارى ،فكانوا يعربون عن

األرس باألخذ ويسمون األسري ( أخيذا ) واألخذ أعم من األرس ،فإن معنى
الثاين الشد باألسار كام تقدم يف سورة األنفال ،فاألسري يف أصل اللغة هـو
األخيـذ الـذي يشـد  .وقــد أبيـح هنـا األسـر الـذي حظـر بقوله تعاىل:
ُون َله َأسى حتَّى ي ْث ِ
﴿ما ك َ ِ
خ َن ِف ْالَ ْر ِ
ض  ﴾...األنفال .67
َان لنَبِ ٍّي َأن َيك َ ُ ْ َ ٰ َ ٰ ُ
َ

حلصول رشطه وهو اإلثخان الذي هو عبارة عن الغلب والقوة والسيادة،

فمن يسمي مثل هذا نسخ ًا فله أن يقول به هنا ،والصواب أنه من املقيد بالرشط
أو الوقت أو األذان ،واحلرص وهو حبس العدو حيث يعتصمون من معقل
وحصن ،بأن حياط هبم ويمنعوا من اخلروج واالنفالت إذا كان يف مهامجتهم
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فيه خسارة كبرية  ،فاحرصوهم إىل أن يسلموا  ،وينزلوا عىل حكمكم برشط

ترضونه أو بغري رشط (((.

و هل يقتل الكافر ملجرد بقائه عىل الكفر ...؟

اجلواب  :إن األصل هو التعايش بسالم مع الناس برصف النظر عن مللهم

ونحلهم ودينهم  ،وعدم إكراههم عىل اعتناق اإلسالم  ،وكانت جيوش
املسلمني جتوب األرض رشق ًا وغرب ًا لنرش الدين ،وختري أهل القرى واملدن بني

ثالثة خيارات  :إما اعتناق اإلسالم عن قناعة ال عن إجبار ،وإما البقاء عىل

دينهم عىل أن يعطوا اجلزية للمسلمني ليكونوا يف ذمتهم ،وأماهنم وعهدهم،
فلهم ما للمسلمني وعليهم ما عىل املسلمني من حق الدفاع والذود عن
األعراض واألموال واألهل ،فإن أبوا هذين اخليارين فليس هلم إال القتال،

ألن اإلسالم يطلب منهم إفساح الطريق ملواصلة مسريته دون عراقيل أو
قيود ،فإذا رفض أهل الكفر اإلسالم أو دفع اجلزية وناصبوا املسلمني العداء،

عندها تكون املواجهة والقتال ،كام جاء ذلك يف مواضع كثرية من القرآن ،منها
وه ْم ك ََٰذلِ َك َج َزا ُء ا ْلكَافِ ِري َن ﴾ ابلقرة .191
قوله تعاىل َ ...﴿ :فإِن َقا َت ُلوك ُْم َفا ْق ُت ُل ُ
وقوله سبحانه َ ﴿ :و َقاتِ ُلوا ا ُْل ْ ِ
ني كَا َّف ًة ك ََم ُي َقاتِ ُلو َنك ُْم كَا َّف ًة َوا ْع َل ُموا َأ َّن اللََّ
ش ِك َ
ني ﴾ اتلوبة . 36
َم َع ا ُْلت َِّق َ
الس َل َم َو َي ُك ُّفوا
وكذا قوله جل وعال َ ... ﴿ :فإِن َّل ْ َي ْعت َِز ُلوك ُْم َو ُي ْل ُقوا إِ َل ْيك ُُم َّ
ِ
ِ
وه ْم ﴾ النساء .91
وه ْم َح ْي ُث َثق ْفت ُُم ُ
وه ْم َوا ْق ُت ُل ُ
َأ ْيد َ ُي ْم َف ُخ ُذ ُ
(((

تفسري املنار للشيخ حممد رشيد رضا .
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فهو هتييج وإغراء باألعداء الذين مهتهم قتال اإلسالم وأهله ،أي  :كام

يقاتلونكم فقاتلوهم ولتكن مهتكم منبعثة عىل قتاهلم كام أن مهتهم منبعثة عىل

قتالكم  ،وعىل إخراجهم من بالدهم التي أخرجوكم منها  ،قصاص ًا .
 فائدة لغوية :

ما الفرق بني (ثقفتموهم) و (وجدمتوهم) ؟
ِِ
وه ْم ﴾ النساء . 91
وه ْم َح ْي ُث ثق ْفت ُُم ُ
وه ْم َوا ْق ُت ُل ُ
قال تعاىل َ ﴿ :ف ُخ ُذ ُ
وه ْم ﴾ النساء . 89
وه ْم َح ْي ُث َو َجدتَّ ُ ُ
وه ْم َوا ْق ُت ُل ُ
وقال يف موضع آخرَ ﴿ :ف ُخ ُذ ُ

يقول الدكتور فاضل السامرائي  :كلمة (ثقف) تستعمل غالب ًا يف حالة احلرب،

كام يف مطلع اآلية السابقة :
ِ
وه ْم
وه ْم َوا ْق ُت ُل ُ
الس َل َم َو َي ُك ُّف َو ْا َأ ْيد َ ُي ْم َف ُخ ُذ ُ
﴿ َفإِن لَّ ْ َي ْعت َِز ُلوك ُْم َو ُي ْل ُقو ْا إِ َل ْيك ُُم َّ
ِِ
وه ْم َو ُأ ْو َل ِـئك ُْم َج َع ْلنَا َلك ُْم َع َل ْي ِه ْم ُس ْل َطانًا ُّمبِينًا﴾ .
َح ْي ُث ثق ْفت ُُم ُ
أما كلمة (وجدمتوهم) فهي عامة وليست متعلقة باحلرب فقط ،كام يف
ال َتت ِ
ون ك ََم َك َف ُرو ْا َف َتكُون َ
﴿و ُّدو ْا َل ْو َت ْك ُف ُر َ
ُون َس َواء َف َ
َّخ ُذو ْا
اآلية التي قبلها َ :
ِمن ُْهم َأ ْولِ َياء َحتَّى ي ِ
اج ُرو ْا ِف َسبِ ِ
وه ْم َح ْي ُث
وه ْم َوا ْق ُت ُل ُ
يل اللِّ َفإِن ت ََو َّل ْو ْا َف ُخ ُذ ُ
ْ
َ َُ
وجدتَّ وهم والَ َتت ِ
َّخ ُذو ْا ِمن ُْه ْم َولِ ًّيا َوالَ ن َِص ًريا ﴾ النساء . 9
َ َ ُ ُ ْ َ
فهذه ليس فيها حرب  ،والشاهد أن كلمة ثقفتموهم أي ظفرتم هبم يف احلرب،
الس َلم أي الصلح واحلرب ،واهلل أعلم ((( .
أما وجدمتوهم فهي عامة يف َ

(((

املوقع اإللكرتوين للدكتور فاضل صالح السامرائي .
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اإلضاءة الثالثة والثالثون

إثم القاتل معلوم  ،فما هو إثم المقتول ...؟!
ُون ِم ْن َأ ْص َح ِ
قال تعاىل﴿ :إِ ِّن ُأ ِريدُ َأن َت ُبو َء بِإِ ْث ِمي َوإِ ْث ِم َك َف َتك َ
اب الن َِّار َو َٰذلِ َك
ني﴾ المائدة  ، 29اآلية توحي بسؤال لكل متدّ بر :
َج َزا ُء ال َّظالِ َ
إذا كان القاتل يأثم بجريمته وحياسب عليها ،فكيف يأثم املقتول الذي مل
يرتكب جريمة ؟ وهو املجني عليه ،وليس اجلاين ؟

لفهم هذه املسألة ال بد من تتبع سياق قصة قابيل وهابيل كام جاءت يف القرآن
ال ِّق إِ ْذ َق َّر َبا ُق ْر َبان ًا َف ُت ُق ِّب َل
الكريم ،قال اهلل تعاىلَ :
﴿وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا ْبن َْي آ َد َم بِ ْ َ
ِ ِ
ِ
ني
ها َو َل ْ ُي َت َق َّب ْل ِم َن اآلخر َق َال أل ْق ُت َلن ََّك َق َال إِن ََّم َي َت َق َّب ُل اللَُّ ِم َن ا ُْلت َِّق َ
من َأ َحد َ
اس ٍ
طت إِ َل يدَ َك لِ َت ْق ُت َلنِي مآ َأ َن ْا بِب ِ
ِ
اف
ط َي ِد َي إِ َل ْي َك أل ْق ُت َل َك إِ ِّن َأ َخ ُ
َ
َ ٢٧لئن َب َس َ َّ َ
َ
ُون ِم ْن َأ ْص َح ِ
ني  ٢٨إِ ِّن ُأ ِريدُ َأن َت ُبو َء بِإِ ْث ِمي َوإِ ْث ِم َك َف َتك َ
اب
اللََّ َر َّب ا ْل َعا َلِ َ
ني َ ٢٩ف َط َّو َع ْت َل ُه َن ْف ُس ُه َقت َْل َأ ِخ ِيه َف َق َت َل ُه َف َأ ْص َب َح ِم َن
الن َِّار َو َذلِ َك َج َزآ ُء ال َّظالِ َ
الَ ِ ِ
ِ
ْ
ف ُي َو ِاري َس ْوءة َأ ِخ ِيه
اسي َن َ ٣٠ف َب َع َث اللَُّ ُغ َراب ًا َي ْب َح ُث يف
األرض لِ ُ ِي َي ُه َك ْي َ
ـذا ا ْل ُغ َر ِ
ُون ِم ْث َل َه َ
َق َال َيا َو ْي َلتَا َأ َع َج ْز ُت َأ ْن َأك َ
اب َف ُأ َو ِار َي َس ْوءة َأخي َف َأ ْص َب َح
ِمن الن ِ
ني﴾ المائدة . 31 -27
َّـاد ِم َ
َ
ليس املقام هنا لرسد القصة بتفاصيلها ،ولكن للوقوف عىل احلوار الذي تم
بني األخوين وانتهى بقتل أحدمها اآلخر.
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ملا اختلف أبناء آدم عىل الزواج وقربا قربان ًا ،تقبل من أحدمها ومل يتقبل من
اآلخر ،فغضب وعزم عىل قتل أخيه  ،وقال :ألقتلنك ،فقال اآلخر  :إنام يتقبل

اهلل من املتقني ...

مل تطاوعه نفسه عىل الرد باملثل  ،فقد كان تقي ًا ورع ًا خيشى اهلل ...

فرد عىل التهديد بكلامت مفعمة باحللم والرمحة:
اس ٍ
﴿ َل ِئن بس ْط َت إِ َل يدَ َك لِ َت ْق ُت َلنِي ما َأنَا بِب ِ
اف ا َ
للَّ
ط َي ِد َي إِ َل ْي َك ِلَ ْق ُت َل َك إِنِّ َأ َخ ُ
َ
َّ َ
َ
ْ ََ
ني﴾ المائدة . 28
َر َّب ا ْل َعا َلِ َ

مل يقابل السيئة بالسيئة ،بل أن دفع السيئة بالتي هي أحسن ،ومل يقبل أن يقاتل

أخيه ،ويشرتك معه بالنية يف القتل فيبوء بنفس الذنب واإلثم ،فآثر أن يكون

هم بقتله) ألخيه.
هو املقتول ال القاتل ،حتى ينتقل إثمه ( لو ّ
ُون ِم ْن َأ ْص َح ِ
وهذا ما عناه يف قوله﴿ :إِنِّ ُأ ِريدُ َأ ْن َت ُبو َء بِإِ ْث ِمي َوإِ ْث ِم َك َف َتك َ
اب
ني﴾ المائدة . 29
الن َِّار َو َذلِ َك َج َزا ُء ال َّظالِ َ
أي  :إين ال أريد مقاتلتك ،وإن كنت أشد منك وأقوى ،إذ قد عزمت ،أن تبوء
بإثمي وإثمك ،أي تتحمل إثم قتيل مع ما لك من اآلثام املتقدمة.

قال عبد اهلل بن عمرو( :وأيم اهلل إن كان املقتول ألشد الرجلني ،ولكن منعه
التحرج أن يبسط إليه يده) قالـه جماهد ،وإسامعيل بن عبد الرمحن السدي،
ّ

وابن جرير ،وغري واحد ،وليس املراد أن آثام املقتول تتحول بمجرد قتله إىل

القاتل (((.
(((

البداية والنهاية إلبن كثري (. )٧/١
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ويقول البغوي يف تفسريه «معامل التنزيل»:
﴿إن ُأ ِريدُ َأن َتبوء بِإِ ْث ِمي وإِ ْث ِم َك﴾ َأي :بِإِ ْث ِم َقت ِْل إِ َل إِ ْث ِم َكَ ،أي :إِ ْث ِم مع ِ
اص َ
يك
ِّ
ََ
ْ
ْ
َ
ُ َ
ا َّلتِي َع ِم ْل َت ِم ْن َق ْب ُلَ ،ه َذا َق ْو ُل َأ ْك َث ِر ا ُْل َف ِّ ِ
سي َن ((( .
تضمن موعظة له لو
وقال احلافظ ابن كثري  -رمحه اهلل تعاىل « :وهذا الكالم ُم ِّ
وزجرا له لو انزجر؛ وهلذا قال ﴿ :إِ ِّن ُأ ِريدُ َأ ْن َت ُبو َء بِإِ ْث ِمي َوإِ ْث ِم َك﴾
اتعظ،
ً
اب الن ِ
ُون ِم ْن َأ ْص َح ِ
تتحمل إثمي وإثمك ﴿ َف َتك َ
َّار َو َذلِ َك َج َزا ُء
أي:
َّ
ني﴾ المائدة .((( ٩٢
ال َّظالِ َ
وقال ابن عباس« :خوفه النار ،فلم ِ
ينته ،ومل ينزجر «عمدة التفاسري» (((.
َّ
َ
وهناك أقوال أخرى منها ما ذهب إليه اإلمام البيضاوي يف تفسريه؛ حيث
قال( :ولعله مل ُي ِرد معصية أخيه وشقاوته ،بل قصده هبذا الكالم إىل أن ذلك
إن كان ال حمالة واق ًعا ،فأريد أن يكون لك ال يل ،وجيوز أن يكون املراد باإلثم
عقوبته وإرادة عقاب العايص جائزة ) (((.

وهلذا ثبت يف (الصحيحني) عن رسول اهلل  قال( :إذا التقى املسلامن

بسيفيهام ،فالقاتل واملقتول يف النار .فقيل :يا رسول اهلل هذا القاتل ،فام بال

املقتول؟! قال :إنه كان حريص ًا عىل قتل صاحبه ) ((( .رواه البخاري ومسلم
وسبب دخول املقتول النار هو عزمه وإرصاره عىل قتل صاحبه ولكنه عجز

(((
(((
(((
(((
(((

معامل التنزيل للبغوي .
تفسري إبن كثري .
عمدة التفاسري .
تفسري البيضاوي .
رواه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي .
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عنه ،ولذلك أجاب النبي  عن هذا اإلشكال يف آخر احلديث فقال :إنه كان
حريص ًا عىل قتل صاحبه ،فليس عنده نية املعصية فقط.

قال النووي ( :من نوى املعصية ،وأرص عىل فعلها ومل يمنعه منها إال العجز

يكون آث ًام ،وإن مل يفعلها ومل يتكلم هبا ) (((.

هم بالسيئة فلم يعملها إذا قصد
وقال احلافظ يف الفتح :إنام تكتب احلسنة ملن ّ
برتكها وجه اهلل تعاىل ،وحينئذ يرجع إىل العمل وهو فعل القلب (((.

وروى اإلمام أمحد ،وأبو داود ،والرتمذي ،عن سعد بن أيب وقاص ،أنه قال

عند فتنة عثامن بن عفان :أشهد أن رسول اهلل قال( :إهنا ستكون فتنة ،القاعد

فيها خري من القائم ،والقائم خري من املايش ،واملايش خري من الساعي قال:
(أفرأيت إن دخل عيل بيتي فبسط يده إيل ليقتلني ،قال :كن كابن آدم ) (((.
ورواه ابن مروديه ،عن حذيفة بن اليامن ،مرفو ًعا.

 هنا قد يقول قائل :

ملاذا مل يدفع عن نفسه ؟ أليس الدفع عن النفس واج ًبا ؟ أو عىل األقل ليس
ني ؟
بمحرم؟ فلامذا مل يدافع عن نفسه؟ وملاذا قال إِ ِّن َأ َخ ُ
اف اللََّ َر َّب ا ْل َعا َلِ َ

 قيل يف ذلك عدة أقوال :
أوالً  :أنه مل ير أخاه هيم بقتله ،بل سمع جمرد هتديد ( َلَ ْق ُت َلن ََّك ) ومل يواجهه
وجها لوجه  ،وأنه قتله وهو نائم بصخرة شدخ هبا رأسه.
مبارشة
ً

(((
(((
(((

املوقع اإللكرتوين  -إسالم ويب .
فتح الباريء إلبن حجر .
رواه أمحد وأبوداود والرتمذي من حديث سعد بن أيب وقاص .
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اس ٍ
ثاني ًا :أن قول اهلل تعاىل ﴿ :ما َأنَا بِب ِ
ط َي ِد َي إِ َل ْي َك ِلَ ْق ُت َل َك ﴾ ال أبسط يدي
َ
َ

إليك بغرض قتلك ،وإنام أبسط يدي إليك للدفع ،ولذلك قال العلامء :إن

الشخص إذا هوجم من قبل إنسان يريد قتله فإنه جيب أن يدفع باأليرس،
وليس بقصد القتل ،بل جيب أن يقصد الدفع ،ثم إذا مل يندفع إال بالقتل جاز
القتل ،فإذا هجم عليك شخص يريد قتلك فأنت حتاول أن تنزع منه سالحه
أرضا ،وتربطه مثالً ،تتغلب عليه دون أن تقتله ،وإذا مل يكن
مثالً ،أو تبطحه ً
إال بجرحه جرح ،وإذا مل يندفع إال بالقتل جاز قتله ،وال دية له.

وقال بعضهم :إن أراد أن يستسلم جاز له ذلك ،وهكذا فعل عثامن ريض اهلل

عنه ،استدلوا بفعل عثامن أنه يف قتال الفتنة جيوز للمسلم أن يستسلم لقاتله
وال يدافع.

واستدلوا بقول النبي عليه الصالة والسالم ملحمد بن مسلمة( :ألقي كمك

عىل وجهك ،وكن عبد اهلل املقتول ،وال تكن عبد اهلل القاتل) (((.

(إذا وقع قتال فتنة بني املسلمني يكف املسلم عن القتل ،ولو قتله اآلخر؛ حتى
ال متتد الفتنة ،وال تتشعب ،وال يكون يف مزيد من إراقة الدماء قالوا :يفعل

كفعل عثامن ،ويستسلم ألمر اهلل ،أنظر لو أن عثامن دافع وطلب من الصحابة
أن يدافعوا لعظم القتل يف احلارضين ،لكن فدى عثامن األمة بدمه ،واستسلم

للقتل ،وهنى املدافعني عن الدفاع عنه) (((.

(((
(((

رواه أمحد ،وصححه األلباين يف إرواء الغليل .
املوقع الرسمي للشيخ  /حممد صالح املنجد .
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اإلضاءة الرابعة والثالثون

آية تمتدح من يستأذن  ،وأخرى تذم من يستأذن ؟!!
يف سورة (التوبة) وصف سبحانه من يستأذن وقت اجلهاد بأنه (ليس مؤمن ًا)،
َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ُ ْ ُ َ َّ َ ْ َ ْ ْ
َ ُ
َ
ُ
كام قال تعاىل ﴿ :ل يستأذِنك الِين يؤمِنون بِاللِ والو ِم الخ ِِر أن ياهِدوا
َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ٌ ْ
َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ
َّ
َ
ُ
س ِهم والل عل ِيم بِالمتقِني  ٤٤إِنما يستأذِنك الِين ل يؤمِنون
بِأموال ِ ِهم وأنف ِ
َّ َ ْ َ ْ ْ
َ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ ُ َ
ِر وارتابت قلوبهم فهم ِف ريب ِ ِهم يتددون﴾ اتلوبة . 45 -44
خ
ال
بِاللِ والو ِم
ِ
ويف سورة النور يصف عز وجل من يستأذن بأنه (مؤمن ًا) كمـا قال تعاىل﴿ :إِ َّن
ِِ
ُوك لِ َب ْع ِ
است َْأ َذن َ
ا َّل ِذي َن َي ْست َْأ ِذنُون ََك ُأو َٰل ِئ َك ا َّل ِذي َن ُي ْؤ ِمن َ
ض
ُون بِاللَِّ َو َر ُسوله َفإِ َذا ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ انلور .62
َش ْأ ِن ْم َف ْأ َذن َِّلن ش ْئ َت من ُْه ْم َو ْ
ور َّرح ٌ
اس َت ْغف ْر َل ُ ُم اللََّ إِ َّن اللََّ َغ ُف ٌ
فكيف نوفق بني هاتني اآليتني ؟!!
يرى مجاعة من أهل العلم أن اآلية التي يف سورة « التوبة» منسوخة باآلية

التي ذكرت يف سورة ( النور) ،وممن قال بالنسخ ابن عباس وعكرمة واحلسن
البرصي ،فقد روى أبو داود عن ابن عباس قوله عن هذه اآلية َ :
﴿ل َي ْست َْأ ِذن َُك
ِ
ِ
ُون بِاللَِّ وا ْليو ِم ْال ِخ ِر َأن ُ ِ
ِ
ا َّل ِذي َن ُي ْؤ ِمن َ
يم
َ َْ
َ
ياهدُ وا بِ َأ ْم َوال ْم َو َأن ُفس ِه ْم َواللَُّ َعل ٌ
ني﴾ اتلوبة  . 44نسختها التي اآلية يف سورة (النور) إنمـا املؤمنون الذين
بِا ُْلت َِّق َ
ِ
يم ﴾ .
ور َّرح ٌ
آمنوا باهلل ورسوله إىل قوله ﴿ َغ ُف ٌ
وكذا قال عكرمة واحلسن البرصي عن اآلية﴿ :ال َي ْست َْأ ِذن َُك ا َّل ِذي َن ُي ْؤ ِمن َ
ُون
بِاللَّ﴾ ،إىل قولهَ ﴿ :ف ُه ْم فِي َر ْيبِ ِه ْم َيت ََر َّد ُد َ
ون ﴾ نسختهام اآلية التي يف (النور):
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﴿إِن ََّم ا ُْل ْؤ ِمن َ
ُون ا َّل ِذي َن آ َمنُوا بِاللَِّ َو َر ُسولِ ِه َوإِ َذا كَانُوا َم َع ُه َع َ ٰل َأ ْم ٍر َج ِام ٍع َّل ْ َي ْذ َه ُبوا
َحت َّٰى َي ْست َْأ ِذنُو ُه إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ْست َْأ ِذنُون ََك ُأو َٰل ِئ َك ا َّل ِذي َن ُي ْؤ ِمن َ
ُون بِاللَِّ َو َر ُسولِ ِه َفإِ َذا
ِ
ِ
ِ
ُوك لِبع ِ ِ
ور
است َْأ َذن َ َ ْ
ض َش ْأ ِن ْم َف ْأ َذن َِّلن ش ْئ َت من ُْه ْم َو ْ
ْ
اس َت ْغف ْر َل ُ ُم اللََّ إِ َّن اللََّ َغ ُف ٌ
ِ
يم﴾ انلور 62
َّرح ٌ
وعىل العموم  ،فإن آية سورة التوبة ﴿إِن ََّم َي ْست َْأ ِذن َُك ا َّل ِذي َن َل ُي ْؤ ِمن َ
ُون بِاللَِّ َوا ْل َي ْو ِم
ِ
ت َّد ُد َ
ون﴾ تتحدث عن املنافقني كام قال
وب ْم َف ُه ْم ِف َر ْيبِ ِه ْم َي َ َ
ْالخ ِر َو ْارتَا َب ْت ُق ُل ُ ُ
أبو جعفر :يقول تعاىل ذكره لنبيه  إنام يستأذنك ،يا حممد ،يف التخلف وترك
اجلهاد معك ،من غري عذر ِّ ٍ
يقرون بتوحيده
بي ،الذين ال يصدقون باهلل ،وال ّ
وارتابت قلوهبم ،يقول :وشكّت قلوهبم يف حقيقة وحدانية اهلل ،ويف ثواب
ت َّد ُد َ
ون﴾ يقول :يف شكهم
أهل طاعته ،وعقابه أهل معاصيه ﴿ َف ُه ْم ِف َر ْيبِ ِه ْم َي َ َ

متحيون ،ويف ظلمة احلرية مرت ِّددون ،ال يعرفون ح ًّقا من باطل ،وهذه هي
ِّ
صفة املنافقني ــ تفسري الطربي ــ

است َْأ َذنُوك لِ َب ْع ِ
هنم َف ْأ َذ ْن
ض َش ْأ ْ
أما اآلية يف سورة النور وهي قوله تعاىل َ ﴿ :فإِ َذا ْ
َلِ ْن ِش ْئت ِمن ُْه ْم﴾ فهي تتحدث عن املؤمنني الصادقني يف االستئذان لعذر
حقيقي ال للتهرب والتخاذل عن اجلهاد  ،كام جاء يف تفسري الطربيَ :ي ُقول
َت َع َال ِذكْره  :فإذا استأذنك يا حممد الذين ال يذهبون عنك إال بإذنك يف هذه
املواطن لبعض شأهنم ،يعني :لبعض حاجاهتم التي تعرض هلم ،فأذن ملن

شئت منهم يف االنرصاف عنك لقضائها (((.
(((

تفسري الطربي رمحه اهلل .
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وقال ابن عاشور يف كتابه «تفسري التحرير والتنوير» :
ِ
ُون ِ
﴿إِن ََّم َي ْست َْأ ِذن َُك ٱ َّل ِذي َن الَ ُي ْؤ ِمن َ
وب ْم َف ُه ْم ِف
بٱللَِّ َوٱ ْل َي ْو ِم ٱآلخ ِر َو ْٱرتَا َب ْت ُق ُل ُ ُ
ت َّد ُد َ
ون﴾ .
َر ْيبِ ِه ْم َي َ َ

اجلملة مستأنفة استئناف ًا بياني ًا نشأ عن تربئة املؤمنني من أن يستأذنوا يف اجلهاد

وأنم الذين ال يؤمنون باهلل
ببيان الذين شأهنم االستئذان يف هذا الشأنّ ،
واليوم اآلخر يف باطن أمرهم ّ
ألن انتفاء إيامهنم ينفي رجاءهم يف ثواب اجلهاد،

فلذلك ال ُيعرضون أنفسهم له ،واملراد االرتياب يف ظهور أمر النبي  فكانوا

ذوي وجهني معه فأظهروا اإلسالم لئال يفوهتم ما حيصل للمسلمني من العز

والنفع ،عىل تقدير ظهور أمر اإلسالم ،وأبطنوا الكفر حفاظ ًا عىل دينهم
ِ
ت َّب ُص َ
ون بِك ُْم
الفاسد وعىل صلتهم بأهل ملتهم  ،كام قال اهلل تعاىل﴿ :ا َّلذي َن َي َ َ
َان َلكُم َفتْح من اللَِّ َقا ُلوا َأ َل َنكُن معكُم وإِن ك َ ِ ِ
ِ
يب َقا ُلوا
َان ل ْلكَاف ِري َن نَص ٌ
َّ َ ْ َ
َفإِن ك َ ْ ٌ ِّ َ
ْ
ني﴾ النساء .141
َأ َل ْ ن َْست َْح ِو ْذ َع َل ْيك ُْم َون َْمنَ ْعكُم ِّم َن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ولعل أعظم ارتياهبم كان عقب غزوة تبوك ألهنم ما كانوا يرون أن املسلمني

سيغلبون الروم .

وجاء يف قوله ﴿ :ال يؤمنون ﴾ بصيغة املضارع للداللة عىل جتدد نفي إيامهنم،
ويف﴿وارتابت قلوهبم ﴾بصيغة املايض للداللة عىل قدم ذلك االرتياب
ورسوخه فلذلك كان أثره استمرار انتفاء إيامهنم ،وفرع قوله :فهم لريبهم،

وترددهم مل يصارحوا النبي حممد  بالعصيان الستنفاره ،ومل يمتثلوا
له فسلكوا مسلك ًا يصلح لألمرين ،وهو مسلك االستئذان يف القعود،
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﴿و ْارتَا َب ْت
فاالستئذان بسبب الرتدد ،والرتدد بسبب االرتياب لذا قال تعاىلَ :
ت َّد ُد َ
ون﴾ اتلوبة . ٤٥
وب ْم َف ُه ْم ِف َر ْيبِ ِه ْم َي َ َ
ُق ُل ُ ُ
وحقيقة الرتدد ذهاب ورجوع متكرر إىل مكان واحد  ،وهو هنا متثيل حلال

املتحري بني الفعل وعدمه بحال املايش والراجع.

وقريب منه قوهلم :يقدم رج ً
ال ويؤخر أخرى ،فهم مل يعزموا عىل اخلروج إىل
الغزو .ويف هذه اآلية ترصيح للمنافقني بأهنم كافرون ،وأن اهلل أطلع رسوله
حممد  واملؤمنني عىل كفرهم ألن أمر استئذاهنم يف التخلف قد عرفه الناس.
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اإلضاءة اخلامسة والثالثون

لماذا اعتبر المنافقون أنهم كاذبون
رغم أنهم شهدوا أنه رسول الله ؟
جاء يف مطلع سورة (املنافقون) قوله تعاىل ﴿ :إِ َذا َجا َء َك ا ُْلنَافِ ُق َ
ون َقا ُلوا
َّك َل َر ُس ُ
لل َي ْع َل ُم إِن َ
ن َْش َهدُ إِن َ
ني
َّك َل َر ُسو ُل ُه َوا َُّ
لل َوا َُّ
ول ا َِّ
لل َي ْش َهدُ إِ َّن ا ُْلنَافِ ِق َ
َلك ِ
َاذ ُب َ
ون﴾ المنافقون . ١
فأين الكذب يف قوهلم ( نشهد إنك لرسول اهلل ) ؟!!

عند مراجعة كتب التفسري جتد إمجاع ًا عىل أن التكذيب ليس عىل القول
الظاهر ،ولكن عىل النية الباطلة ! والتي تظهر خالف ما تبطن.فقد كشف

ربنا جل وعال حقيقة هذه الشهادة املزيفة من املنافقني والتي ال تعرب عن قناعة

﴿واللَُّ َي ْش َهدُ
وال إيامن ،بل كانت غطاء ً وتقية كشفها املوىل عز وجل بقولهَ :
ني َلك ِ
َاذ ُب َ
ون ﴾  .فهم أضمروا غري ما أظهروا ،يف هذا داللة عىل أن
إِ َّن ا ُْلنَافِ ِق َ

حقيقة اإليامن بالقلب ال باللسان ،فإن من أخرب عن يشء واعتقد بخالفه

فهو كاذب ،وسمـاهم اهلل كاذبني ألن قوهلم خيالف اعتقادهم  ،فهم كاذبون
﴿واللَُّ َي ْش َهدُ إِ َّن
يف تلك الشهادة ،وكان بعض أهل العربية يقول يف قوله َ :
ني َلك ِ
َاذ ُب َ
ون﴾ إنام كذب ضمريهم ألهنم أضمروا النفاق ،فكام مل يقبل
ا ُْلنَافِ ِق َ
إيامهنم ،وقد أظهروه ،فكذلك جعلهم كاذبني ،ألهنم أضمروا غري ما أظهروا.
الر ُس ُ
نك ا َّل ِذي َن ُي َس ِار ُع َ
ي ُز َ
ون ِف ا ْل ُك ْف ِر ِم َن
ول َل َ ْ
يفرس هذا قوله تعاىل َ ﴿ :يا َأ ُّ َيا َّ
ِ
ِ
ِ
وب ْم  ﴾...المائدة 41
ا َّلذي َن َقا ُلوا آ َمنَّا بِ َأ ْف َواه ِه ْم َو َل ْ ت ُْؤمن ُق ُل ُ ُ
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فهو نطق اللسان  ،ال إيامن القلب ! وقالوا ذلك استهزا ًء العن قناعة وإيامن.
يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد  (إِ َذا َجا َء َك ا ُْلنَافِ ُق َ
ون) يا حممد ( َقا ُلوا) بألسنتهم

﴿ ن َْش َهدُ إِن ََّك َل َر ُس ُ
ول اللَِّ َواللَُّ َي ْع َل ُم إِن ََّك َل َر ُسو ُل ُه ﴾ قال املنافقون ذلك أو مل
ني َلك ِ
َاذ ُب َ
ون ﴾ يقول :واهلل يشهد إن املنافقني
﴿واللَُّ َي ْش َهدُ إِ َّن ا ُْلنَافِ ِق َ
يقولواَ :

لكاذبون يف إخبارهم عن أنفسهم أهنا تشهد إنك لرسول اهلل ،وذلك أهنا ال

تعتقد ذلك وال تؤمن به ،فهم كاذبون يف خربهم عنها بذلك .
ولسيد قطب رمحه اهلل يف ( الظالل ) تعليق لطيف نورده هنا:

كان املنافقون جييئون إىل رسول اهلل  فيشهدون بني يديه برسالته شهادة

باللسان ،ال يقصدون هبا وجه احلق ،إنام يقولوهنا للتقية ،وليخفوا أمرهم
وحقيقتهم عىل املسلمني ،فهم كاذبون يف أهنم جاءوا ليشهدوا هذه الشهادة،

فقد جاءوا ليخدعوا املسلمني هبا ،ويداروا أنفسهم بقوهلا .ومن ثم يكذهبم
﴿واللَُّ َي ْع َل ُم إِن َ
َّك
اهلل يف شهادهتم بعد التحفظ الذي يثبت حقيقة الرسالة َ :
ني َلك ِ
َاذ ُب َ
َل َر ُسو ُل ُه
ون﴾ والتعبري فيه من الدقة
﴾﴿..واللَُّ َي ْش َهدُ إِ َّن ا ُْلنَافِ ِق َ
َ
واالحتياط ما يثري االنتباه ،فاهلل يبادر بتثبيت الرسالة قبل تكذيب مقالة
املنافقني ،ولوال هذا التحفظ ألوهم ظاهر العبارة تكذيب املنافقني يف موضوع

شهادهتم وهو الرسالة وليس هذا هو املقصود  ،إنام املقصود تكذيب إقرارهم،

فهم ال يقرون الرسالة حقا وال يشهدون هبا خاليص الضمري!...

فتزييف احلقائق سمة املنافقني يف كل زمان ومكان ،ومن ذلك بناؤهم مسجد
(الرضار) الذي كان يف ظاهره منرب ًا للعبادة  ،ويف باطنه وكر ًا للمؤامرات
والدسائس ،فكشف اهلل حقيقته وهنى عن الصالة فيه (((.

(((

تفسري الظالل لسيد قطب .
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اإلضاءة السادسة والثـالثـون

لماذا انتهت آية الليل بجملة ( أفال تسمعون )
وآية النهار بجملة ( أفال تبصرون ) ؟
امتن اهلل تعاىل عىل البرشية ،وعىل كل اخلالئق بآية الليل وآية النهار.
ُّ
األوىل فيها السكون واهلدوء  ،وينعم فيها اإلنسان بالسكينة بعد الضوضاء،

وبالراحة بعد التعب ،وبالسبات العميق بعد اإلرهاق ،ليجدّ د طاقته ليوم
حتِ ِه َج َع َل َلك ُُم
﴿و ِمن َّر ْ َ
جديد ،والثانية فيها معاشه وحياته ،كام قال تعاىل َ :
ال َّلي َل والنَّهار لِتَس ُكنُوا فِ ِ
يه َول ِ َت ْب َت ُغوا ِمن َف ْض ِل ِه َو َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُر َ
ون﴾ القصص 73
ْ َ َ َ ْ
﴿وال َّل ْي ِل إِ َذا
ومن بديع الوصف القرآين لتقلب الليل والنهار قوله تعاىلَ :
الص ْب ِح إِ َذا َتنَ َّف َس﴾ كأن الصبح من وطأة ظلمة الليل قد ُأرهق
َع ْس َع َس َو ُّ

بالظلمة ،ثم أخذ يتنفس ،كأن أنفاسه كانت مـخمودة.

إال أن املتأمل يف سورة القصص ،جيد أن اآليات التي ذكرت الليل انتهت
بكلمة ( َأفال ت َْس َم ُع َ
ون ) وذلك يف قوله تعاىل :
ِ
س َمدً ا إِ َ ٰل َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َم ْن إِ َٰل ٌه َغ ْ ُي اللَِّ
﴿ ُق ْل َأ َر َأ ْيت ُْم إن َج َع َل اللَُّ َع َل ْيك ُُم ال َّل ْي َل َ ْ
ي ْأتِيكُم بِ ِضي ٍ
اء َأ َف َل ت َْس َم ُع َ
ون﴾ القصص . 71
َ
َ
ِ
ص َ
ون ) :
واآلية التي ذكرت النهار انتهت بكلمة ( َأ َفال ُت ْب ُ
ِ
س َمدً ا إِ َ ٰل َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َم ْن إِ َٰل ٌه َغ ْ ُي اللَِّ
﴿ ُق ْل َأ َر َأ ْيت ُْم إ ْن َج َع َل اللَُّ َع َل ْيك ُُم الن ََّه َار َ ْ
ِ
ي ْأتِيكُم بِ َلي ٍل تَس ُكن َ ِ ِ
ص َ
ون﴾ القصص . 72
َ
ْ ْ ْ
ُون فيه َأ َف َل ُت ْب ُ
فام الســـر  ...؟!
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يقول الشيخ حممد متويل الشعراوي رمحه اهلل يف إحدى دروس تفسري القرآن:

أن أداة اإلدراك بالليل السمع أكثر من البرص ،فناسب ذلك أن يقول:
ال ت َْس َم ُع َ
﴿ َأ َف َ
ون﴾ وأداة اإلدراك بالنهار البرص أكثر من السمع فناسب ذلك
كلمة ﴿ َأف َ ِ
يدل عىل بالغة وإعجاز القرآنِّ ،
ون﴾  ...وهذا ُّ
ص َ
معنى
فلكل ً
ال ُت ْب ُ
يناسبه ،ألن العني ال َ
عمل هلا يف الليل إنام لألذن ،فأنت بالليل تسمع دون ْ
أن

يتم االستدعاء  ،أما يف النهار ويف وجود الضوء ،فالعمل للعني
ترى ،وباألذن ُّ
حيث تبرص ،فهو إذن ختام حكيم لآليات يضع املعنى فيام يناسبه.

يقول ابن جرير الطربي رمحه اهلل :ويف بيان احلكمة يف ختم اآلية األوىل بقوله
ون﴾ والثانية بقولهَ ﴿ :أف َ ِ
ص َ
ال ت َْس َم ُع َ
سبحانه َ ﴿ :أ َف َ
ون﴾ إن احلديث عن
ال ُت ْب ُ
ال ت َْس َم ُع َ
الليل يناسبه ختم اآلية بقوله ﴿ َأ َف َ
ون﴾ ألن حاسة البرص تضعف فيه،

وتبقى حاسة السمع أكثر فاعلية ،فكان ختم اآلية بالدعوة إىل االعتبار من
خالل السامع أنسب من غريها من أدوات االعتبار.

وأما حني حتدثت اآلية الثانية عن نعمة (النهار)  ،ناسب أن ختتم بالدعوة إىل

عز وجل ،فالنهار يناسبه اإلبصار ،والليل يناسبه السمع(((.
التبرص يف نعمة اهلل ّ

(خص سبحانه النهار بذكر البرص ألنه حمله،
ويقول ابن القيم رمحه اهلل:
ّ
وفيه سلطان البرص وترصفه ،وخص الليل بذكر السمع ألن سلطان السمع
يكون بالليل ،وتسمع فيه احليوانات ما ال تسمع يف النهار؛ ألنه وقت هدوء
األصوات ،ومخود احلركات ،وقوة سلطان السمع ،وضعف سلطان البرص،

(((

تفسري الطربي رمحه اهلل .
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والنهار بالعكس ،فيه قوة سلطان البرص ،وضعف سلطان السمع) «مفتاح
دار السعادة » ((( .

ِ
الليل» بقولهَ ﴿ :أ َفال
ويقول العالمة زكريا األنصاري رمحه اهلل« :ختم آية
ِ
ِ
ص َ
ت َْس َم ُع َ
ون﴾ ملناسبة الليل املظلم الساكن
ون﴾  ،وآية النهار بقوله َ ﴿ :أ َفال ُت ْب ُ
الني ِللبصـار «فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف
للسمـاع  ،ومناسبـة النهـار ِّ
َّ
القرآن» ((( .
وكذا قال العالمة السعدي رمحه اهلل :قال يف الليل َ ﴿ :أ َفال ت َْس َم ُع َ
ون﴾ ،ويف
ِ
ص َ
ون﴾ ؛ ألن سلطان السمع أبلغ يف الليل من سلطان
النهارَ ﴿ :أ َفال ُت ْب ُ
البرص ،وعكسه النهار ((( .تيسري الكريـم الرمحـن يف تفسري «كالم املنان» .
 فائدة لطيفة :

ملاذا يقدم القرآن دائمـ ًا حاسة السمع عىل حاسة البرص ؟
الس ْم َع َو ْالَ ْب َص َار َو ْالَ ْف ِئدَ ةَ﴾ انلحل . 78
كقوله تعاىل َ :
﴿و َج َع َل َلك ُُم َّ
﴿و َج َع ْلنَا َل ُ ْم َس ْم ًعا َو َأ ْب َص ًارا َو َأ ْف ِئدَ ةً﴾ األحقاف . 26
وقال جل عاله َ :
احلقيقة العلمية تؤكد أن السمع أكثر كامالً وارهاف ًا ،كام يصاحب السمع
اإلنسان حتى يف نومه فينام برصه وال ينام سمعه ،والطفل عند والدته يسمع
انم ِف ا ْلكَه ِ
ِ
ني عَدَ ًدا﴾
ف ِسنِ َ
ْ
ض ْبنَا َع َ ٰل آ َذ ِ ْ
قبل أن يرى ،لذا قال سبحانه َ ﴿ :ف َ َ

الكهف  11داللة عىل تعطيل كافة احلواس ،وأمها السمع حتى يستغرق يف

النوم .
(((
(((
(((

مفتاح دار السعادة إلبن القيم (. )٢٠٨/١
فتح الرمحن بكشف ما يلتبس من القرآن ص (. )٢٦١
تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي ص ( )٦٢٨مطبعة مكتبة الرشد .
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اإلضاءة السابعـة والثـالثون

هل يحتاج المسلمون آالفا ً من المالئكة لتحقيق النصر؟
تعد ّدت صيغ القرآن الكريم يف ذكر حاالت نزول املالئكة لنرصة املسلمني

يف الغزوات  ،وتباينت أعدادهم بني ألف وثالثة آالف ومخسة آالف من
املالئكة وصفوا مرة بأهنم ِ
﴿م ْر َد ُفون﴾ وأخرى﴿ ُم ِ
نز ُل َ
ون﴾ وثالثة بأهنم
سو ُمون﴾ كام جاءت اآليات يف سورة (آل عمران) ثم يف سورة (األنفال).
﴿ ُم َّ

ويتبادر للذهن سؤال :هل حيتاج املسلمون آالف املالئكة للنرص عىل األعداء؟
إذا كان م َلك ًا واحد ًا رفع بطرف جناحه ُقرى قوم ٍ
لوط بكاملها إىل السامء ،ثم
َ
هوى هبا إىل األرض فجعل عاليها سافلها ؟!
لل إِ َّل
﴿و َما َج َع َل ُه ا َُّ
نجد اجلواب واضح ًا جلي ًا يف قوله تعاىل َ :
طم ِئن ُق ُلوبكُم بِ ِه وما النَّص إِ َّل ِمن ِع ِ
ِ
لل ا ْل َع ِز ِ
يز
ند ا َّ
ْ
ُ
ش ٰى َلك ُْم َول َت ْ َ َّ
َ َ
ْ ُ
ُب ْ َ
ال ِ
ك ِ
يم﴾ آل عمران  ، 126فقط لتطمئن القلوب !
َْ
أي  :وما أنزل اهلل املالئكة وأعلمكم بإنزاهلا إال بشارة لكم وتطيب ًا لقلوبكم
وتطمين ًا ،وإال فإن النرص من عند اهلل ،الذي لو شاء النترص من أعدائه من

دونكم  ،ومن غري احتياج إىل قتالكم هلم.
ِ
َص ِمن ُْه ْم َو َٰل ِكن ِّل َي ْب ُل َو
لذا ،قال يف موضع آخرَٰ ﴿ :ذل َك َو َل ْو َي َشا ُء اللَُّ َلنت َ َ
َب ْع َضكُم بِ َب ْع ٍ
ض﴾ حممد . 4

فالنفس البرشية تركن إىل املحسوس ،وتطمئن ملا تشاهده وتشعر ،وهذا ما

دعا إبراهيم عليه الصالة والسالم إىل طلب رؤية إحياء الرب ّ
جل وعال
141

ِ
ف ُ ْت ِيي ا َْل ْوت َٰى َق َال َأ َو َل ْ ت ُْؤ ِمن َق َال َب َ ٰل
يم َر ِّب َأ ِر ِن َك ْي َ
َ
للموتى﴿وإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
َو َٰل ِكن ِّل َي ْط َم ِئ َّن َق ْلبِي  ﴾...ابلقرة . 260
ليطمئن قلبي !  ...وكذا فعل موسى عليه السالم حني طلب من ربه أن يراه:
وس ٰى لِي َقاتِنَا َو َك َّل َم ُه َر ُّب ُه َق َال َر ِّب َأ ِر ِن َأن ُظ ْر إِ َل ْي َك َق َال َلن ت ََر ِان
َ
﴿و ََّلا َجا َء ُم َ
ِ
ِ
ف ت ََر ِان َف َل َّم َ َت َّ ٰل َر ُّب ُه لِ ْل َج َب ِل َج َع َل ُه
اس َت َق َّر َمكَا َن ُه َف َس ْو َ
ال َب ِل َفإِن ْ
َو َٰلك ِن ان ُظ ْر إِ َل ْ َ
وس ٰى َص ِع ًقا﴾ األعراف . 143
َدكًّا َو َخ َّر ُم َ
فقال تعاىل بعدها ملوسى   :لن تراين ولكن انظر إىل اجلبل فإن استقر
مكانه فسوف تراين  ، ...وشبيه هبذا طلب احلواريني أن ينزل اهلل عليهم مائدة
من السامء ﴿ َقا ُلوا ن ُِريدُ َأن ن َّْأك َُل ِمن َْها َو َت ْط َم ِئ َّن ُق ُلو ُبنَا َو َن ْع َل َم َأن َقدْ َصدَ ْق َتنَا
الش ِ
َو َنك َ
ُون َع َل ْي َها ِم َن َّ
اه ِدي َن﴾ المائدة .113
قال أبو جعفر :فنع ّلم يقينًا قدرته عىل كل يشء (وتطمئن قلوبنا) ،أي :وتسكن

وتستقر عىل وحدانيته وقدرته عىل كل ما شاء وأراد ،ولعل هذا ما يميز
قلوبنا،
ّ
أبوبكر الصديق   ،الذي اطمئن قلبه حلادثة اإلرساء التي ال يستوعبها
العقل البرشي ،وال مقاييس املنطق املادي  ،ورد عىل املشككني ،ذلك أن النبي
حممد  ملا ُأرسي به إىل املسجد األقىص ،أصبح الناس يتحدثون ،فارتد

بعضهم ممن كانوا آمنوا به وصدّ قوه وسعوا بذلك إىل أيب بكر فقالوا:

(هل لك إىل صاحبـك يزعم أنه أرسي به الليلة إىل بيت املقدس)؟ قال( :أو

قال ذلـك ؟ ) قالوا( :نعم )  ،قال( :لئن قال ذلك لقد صدق) .قالوا( :أو
تصدقه أنه ذهب الليلة إىل بيت املقدس وجاء قبل أن يصبح) ؟!

(((

تفسري الطربي .
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(((

فقال كلم ًة ُسطِ ّرت بمـاء الذهب  :إين أصدقه فيام هو أبعد من ذلك (أصدقه
(((
بخرب السامء يف َغدْ َو ٍة أو َر ْو َح ٍة) فلذلك ُس ِّمي أبو بكر الصديق .
سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين املجلد األول رقم (  ، )306أخرجه

احلاكم يف املستدرك ()63./62 - 3

فالشاهد أن نزول املالئكة واألخبار بعددهم جاء تطمين ًا للقلوب لتزداد

تبي معنا.
إيمـان ًا مع إيمـاهنا كام ّ

(((

سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين (، )٣٠٦/١
واحلاكم يف املستدرك ()٦٣٠ /62 - 3
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اإلضاءة الثامنة والثـالثون

لماذا وصفت العصا مرة بأنها (حية)
ومرة بأنها (ثعبان) ؟!
من يتأمل يف اآليات التي تتحدّ ث عن عصا موسى  ،يلحظ أهنا تتفاوت

يف وصف املعجزة  ،تارة تصفها بأهنا حتولت إىل حية ،وتارة أخرى تصفها

بأهنا حتولت إىل ثعبان  ،وأحيانا كأهنا جان  ،وجاء ذكرها بالقرآن الكريم يف

مراحل ثالث :
أوالً :عندما كان موسى سائر ًا بأهله لي ً
ال فأبرص نار ًا وجاء ليستأنس هبا فناداه

اهلل ثم أمره أن يلقي عصاه.
ِ ِ
ِ
ِ
اي َأت ََوك َُّأ َع َل ْي َها
وسى َ ١٧ق َال ه َي َع َص َ
قال تعاىل َ :
﴿و َما ت ْل َك بِ َيمين َك َيا ُم َ
ِ
ِ
ِ
وسى ١٩
َو َأ ُه ُّش ِ َبا َع َل َغنَمي َو ِ َل ف َيها َم َآ ِر ُب ُأ ْخ َرى َ ١٨ق َال َأ ْلق َها َيا ُم َ
َف َسن ُِعيدُ َها ِس َري َ َتا
اها َفإِ َذا ِه َي َح َّي ٌة ت َْس َعى َ ٢٠ق َال ُخ ْذ َها َو َل َت ْ
َف َأ ْل َق َ
ْالُ َ
ول ﴾ طه . 21-17
ثاني ًا  :حني ذهب موسى إىل فرعون فطلب منه فرعون الدليل عىل صدق
رسالته ،فألقى موسى عصاه ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َأ ْل َقى َع َصا ُه َفإِ َذا ِه َي ُث ْع َب ٌ
ان
ني ﴾ األعراف . 107
ُمبِ ٌ

الس َحرة وألقوا حباهلم وعص ّيهم وسحروا أعني الناس،
ثالث ًا  :ملا اجتمع مع َّ

فألقى موسى عصاه  ،لكننا ال نجد هنا أي ذكر لكلمة ثعبان أو حية ،وذلك
وسى َأ ْن َأ ْل ِق َع َص َ
ف َما
اك َفإِ َذا ِه َي َت ْل َق ُ
يف قوله ّ
عز وجل َ
﴿:و َأ ْو َح ْينَا إِ َل ُم َ
َي ْأفِك َ
ُون﴾ األعراف . 117
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ّ
املتأمل يف املواقف الثالثة جيد أن العصا يف املوقف األول حتولت إىل حية

صغرية عندما أمر اهلل موسى أن يلقي عصاه وهو يف الوادي املقدس ،وهذا

مناسب لسيدنا موسى ألن املطلوب أن يرى معجزة ،وليس املطلوب أن

خياف منها ،لذلك حتولت العصا إىل حية.

أما يف املوقف الثاين أمام فرعون فكان املطلوب إخافة فرعون لعله يؤمن
ويستيقن بصدق موسى  ،لذا  :حتولت العصا إىل ثعبان ،والثعبان يف
اللغة هو احلية الكبرية املكتملة النمو من ضخامة ورشاسة .

الس َح َرة فلم يتحدث القرآن أبد ًا عن عملية حتول
أما يف املوقف الثالث أمام ّ

العصا إىل ثعبان أو حية ،بل نجد أن العصا تبتلع ما يأفكون ،ألن السحرة
أومهوا الناس بأن حباهلم تسعى  ،كام قال تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا ِح َب ُ
ي َّي ُل
ال ُ ْم َو ِع ِص ُّي ُه ْم ُ َ
إِ َل ْي ِه ِم ْن ِس ْح ِر ِه ْم َأ َّنَا ت َْس َعى﴾ طه  ، 66فلم يكن املطلوب هنا أن خياف الناس

بالثعبان ،وليس املطلوب أن تتحول العصا إىل حية ،بل املطلوب أن تتحرك
ِ
والعص بشكل حقيقي ،إلقناع السحرة والناس
العصا وتلتهم مجيع احلبال
َ
بأن حباهلم متثل السحر والباطل ،وعصا موسى متثل احلق والصدق .
وسى إِ َّما َأ ْن ُت ْل ِق َي َوإِ َّما َأ ْن َنك َ
ني ١١٥
ُون ن َْح ُن ا ُْل ْل ِق َ
كام قال تعاىل َ ﴿ :قا ُلوا َيا ُم َ

ي الن ِ
وه ْم َو َجا ُءوا بِ ِس ْح ٍر َعظِي ٍم
ـوا َس َح ُـروا َأ ْع ُ َ
ت َه ُب ُ
َق َال َأ ْل ُقوا َف َل َّم َأ ْل َق ْ
اس َ ْ
َّاس َو ْ
وسى َأ ْن َأ ْل ِق َع َص َ
ف َما َي ْأفِك َ
ال ُّق
اك َفإِ َذا ِه َي َت ْل َق ُ
ُون َ ١١٧ف َو َق َع ْ َ
َ ١١٦و َأ ْو َح ْينَا إِ َل ُم َ

ِ
ِ
ِ
ِ
َو َب َط َل َما كَانُوا َي ْع َم ُل َ
الس َح َر ُة
ون َ ١١٨ف ُغل ُبوا ُهنَال َك َوا ْن َق َل ُبوا َصغ ِري َن َ ١١٩و ُأ ْلق َي َّ
وسى َو َه ُار َ
ون﴾ األعراف . 122-115
َس ِج ِدي َن َ ١٢٠قا ُلوا َآ َمنَّا بِ َر ِّب ا ْل َعا َلِ َ
ني َ ١٢١ر ِّب ُم َ
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ويقول الزركيش يف كتابه « الربهان يف علوم القرآن » :

لالختالف أسباب :األول وقوع املخرب به عىل أحوال خمتلفة كقوله تعاىل يف
خلق آدم إنه من تراب ،ومرة من محأ مسنون ،ومرة من طني الزب ،ومرة

من صلصال كالفخار ،وهذه األلفاظ خمتلفة ومعانيها يف أحوال خمتلفة ألن
الصلصال غري احلمأ واحلمأ غري الرتاب إال أن مرجعها كلها إىل جوهر وهو
الرتاب ،ومن الرتاب تدرجت هذه األحوال .
ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا ِه َي ُث ْع َب ٌ
ني ﴾ ويف موضع هتتز كأهنا جان ،واجلان
ان ُمبِ ٌ

الصغري من احليات ،والثعبان الكبري منها ،وذلك ألن خلقها خلق الثعبان
العظيم ،واهتزازها وحركاهتا وخفتها كاهتزاز اجلان وخفته (((.

وجاء يف (معجم الفروق الداللية يف القرآن الكريم):

( الثعبان )  :يتميز بالضخامة؛ ولذا جاء لوصف وقع املعجزة يف نفوس
فرعون ،وبيان ضخامة تلك املعجزة .

و( احلية )  :تتم ّيز باحلياة؛ ولذلك جاء يف سياق وصف املعجزة التي هي
انقالب امليت حي ًا ،وهذا ما مل يره فرعون ومأله ،بل أراه اهلل عز وجل لنبيه

موسى .

و( اجلان )  :يتميز باخلفاء؛ ولذلك استعمل لبيان احلالة التي انتابت موسى

عليه السالم من الفزع واخلوف والعجب من هذا اليشء الذي يبدو وكأنه من

عامل اجلن (((.
(((
(((

الربهان يف علوم القرآن للزركيش .
معجم الفروق الداللية يف القرآن الكريم .
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 اآليات القرآنية التي ورد هبا لفظ (ثعبان) يف القرآن الكريم:
قال تعاىل َ ﴿ :ف َأ ْل َق ٰى َع َصا ُه َفإِ َذا ِه َي ُث ْع َب ٌ
ني ﴾ األعراف . 107
ان ُمبِ ٌ
﴿ َف َأ ْل َق ٰى َع َصا ُه َفإِ َذا ِه َي ُث ْع َب ٌ
ني ﴾ الشعراء . 32
ان ُمبِ ٌ
 اآليات القرآنية التي ورد هبا لفظ (حية ) يف القرآن الكريم:
اها َفإِ َذا ِه َي َح َّي ٌة ت َْس َع ٰى﴾ طه . 20
قال تعاىلَ ﴿ :ف َأ ْل َق َ
 اآليات القرآنية التي ورد هبا لفظ (جان ) يف القرآن الكريم:

آها َ ْتت َُّز ك ََأ َّنَا َج ٌّ
ب﴾ انلمل . 10
قال تعاىلَ ﴿ :ف َل ّمـَا َر َ
ان َو َّ ٰل ُمدْ بِ ًرا َو َل ْ ُي َع ِّق ْ
آها َ ْتت َُّز ك ََأ َّنَا َج ٌّ
ب﴾ القصص . 21
﴿ َف َل ّمـَا َر َ
ان َو َّ ٰل ُمدْ بِ ًرا َو َل ْ ُي َع ِّق ْ

فالقرآن الكريم استعمل كل مصطلح يف املكان املناسب املالئم للحدث،

املؤدي للغرض ،وتم ذلك كمـا أراد اهلل .

ففي السور التي فيها سياق خطاب تكليف ملوسى  ،للداللة عىل أن عصا

موسى اجلامد التي ليس هبا حياة انقلبت حية وهذه معجزة ال يقدر عليها إال
اهلل ألن احلياة ال تكون إال بأمره وقدرته.

وهذه هي املعجزة التي سيقابل هبا موسى  سحرة فرعون الذين اشتهروا

بالسحر يف زماهنم لكن سحرهم هو جمرد ختييل وإهيام للناس بأن احلبال التي
يلقوهنا تتحرك وكأهنا حيات تسعى أما عصا موسى  فقد انقلبت ح ّية
حقيقية تدّ ب فيها احلياة وتسعى بحركة رسيعة تلقف حبال السحرة وعص ّيهم.
ّ
اجلان  :استعملها القرآن الكريم يف سياق احلديث عن التجربة
وكذلك كلمة
147

يتدرب عليها وال خياف فجاء وصفها بأهنا
العملية ملوسى عىل معجزته حتى ّ

ّ
جان أي ح ّية صغرية خفيفة رسيعة يف حركتها حتى ال خياف موسى وهلذا

جاء بعدها يف اآليتني الطلب من موسى  أال خياف  ،ولو أن اهلل تعاىل يف
هذه التجربة العملية ذكر لفظ ثعبان أو أفعى أو غريها خلاف موسى بطبيعته

البرشية من أن يلتقطها ،ولكن وصفها عىل أهنا ّ
جان وصغرية لعله يتشجع
فيلتقطها.

ثم جاء لفظ ثعبان يف سياق املواجهة مع فرعون وقومه إلخافتهم ّ
وبث الرعب

يف قلوهبم وإظهار عظمة املعجزة فالعصا مل تنقلب جمرد حية صغرية أو ّ
جان،
وإنام ثعبان ضخم طويل ولذلك ألقي السحرة ساجدين بعدما رأوا هذه

املعجزة العظيمة أهنا حقيقة وليست خياالً وومه ًا كام يزعمون هم بسحرهم.
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اإلضاءة التاسعة والثالثون

ظ ًة ــ َف ُق َ
َو ِلي َِجدُوا ْ فِ ي ُك ْم غِ ْل َ
ول َل ُه َقو ًْل َّليِّنًا ...
كيـف نوفـق بينهمـا ...؟
وصف ربنا سبحانه املؤمنني بأهنم أشداء عىل الكافرين فقالَ ﴿ :أ ِشدَّ اء َع َل
ا ْل ُك َّف ِ
﴿ولِ َي ِجدُ و ْا فِيك ُْم
ار ُر َ َ
حاء َب ْين َُه ْم﴾ الفتح  29وأمرهم بالغلظة عليهم فقالَ :
ِغ ْل َظ ًة﴾ اتلوبة  .123لكننا نجد يف املقابل توجيه ًا خمتلف ًا ،يف موضع آخر وهو

الرتفق واللني والدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة ،كام قال تعاىل ﴿ :ا ْد ُع إِ ِل
السن َِة وج ِ
ِ ِ
يل رب َك بِ ِْ ِ
اد ْلُم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّن َر َّب َك ُه َو
الك َْمة َوا َْل ْوع َظة ْ َ َ َ َ
َسبِ ِ َ ِّ
َأ ْع َل ُم بِ َمن َض َّل َعن َسبِ ِيل ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِا ُْل ْهت َِدي َن﴾ انلحل . 125
بل إن هذا التوجيه الرباين شمل أعتى البرش كفر ًا وفسق ًا وجحودا وعناد ًا

عز
وإفساد ًا يف األرض وهو فرعون الذي
ادعى الربوبية واأللوهية ،فقال ّ
ّ
وجل ملوسى  ﴿ :ا ْذ َه َبا إِ َل فِ ْر َع ْو َن إِ َّن ُه َط َغى َ ٤٣ف ُق َ
ول َل ُه َق ْو ًل َّل ِّينًا َّل َع َّل ُه
َيت ََذك َُّر َأ ْو َي َْشى﴾ طه . 44- 43
فكيف السبيل للتوفيق بني الغلظة من جانب  ،والرفق من جانب آخر؟!

وضع اإلسالم منهج ًا واضح ًا بين ًا ال لبس فيه يف التعامل مع غري املسلمني،

واعتمد أساليب شتى يف املعاملة ختتلف باختالف الظروف واألحوال ،وتباين
املعامالت حتى يف العقوبات الرشعية ،وهي ختتلف باختالف احلال كام يف

عقوبة الزنا فتكون للمحصن الرجم حتى املوت ،ولغري املحصن اجللد.لذا،
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فاألصل يف التعامل مع الكفار املكابرين املعاندين وبخاصة يف أجواء احلرب

هو جهادهم والغلظة والشدة عليهم ،وعدم الرأفة هبم ،أو العطف عليهم ،كام
حاء َب ْين َُه ْم﴾ الفتح ،29
قال تعاىل يف وصف املؤمنني بأهنم ﴿ َأ ِشدَّ اء َع َل ا ْل ُك َّف ِار ُر َ َ
عليهم﴿ولِ َي ِجدُ و ْا فِيك ُْم ِغ ْل َظ ًة﴾ اتلوبة . 123
وأمرهم بالغلظة
َ
أما الكفار املساملني ،فاألصل يف التعامل معهم هو اللني والرفق ودعوهتم

باحلكمة واملوعظة احلسنة لتأليف قلوهبم طمع ًا يف هدايتهم.

لقد وردت الغلظة يف القرآن الكريم يف موضعني أثنني :
﴿ولِ َي ِجدُ و ْا فِيك ُْم ِغ ْل َظ ًة﴾ اتلوبة . 123
1ـ أثناء القتال مع الكفار َ :
﴿و َل ت َْأ ُخ ْذكُم ِبِ َم َر ْأ َف ٌة ِف ِد ِ
ين اللَِّ﴾ انلور . 2
2ـ عند تنفيذ حدود اهلل َ :
وثمة فرق بني معاند مكابر وحمارب ،فال مناص من التصدي للمحاربني
حني هيامجون الدين بألسنتهم ،وأسلحتهم ،ويصدون عن سبيل اهلل ويبغوهنا
عوج ًا ،ال بد هنا من اإلغالظ والشدة ،وعدم الرأفة هبم.

فرق بني هؤالء وبني كافر مسامل أو معاهد ،أو من أهل الذمة ،ولديه استعداد

لسامع كلمة احلق .فاحلال خمتلف كام قال تعاىل يف شأن من طلب اجلوار
واألمان ليسمع كالم اهلل ،كمـا مر معنا يف إضاءة سابقة وذلك يف قوله تعاىل:
﴿و إِ ْن َأ َحدٌ ِّم َن ا ُْل ْ ِ
ار َك َف َأ ِج ْر ُه َحت َّٰى َي ْس َم َع ك ََل َم ا للَّ
ش ِك َ
َ
است ََج َ
ني ْ
ُث َّم َأ ْب ِل ْغ ُه َم ْأ َمنَ ُه َٰذ لِ َك بِ َأ َّنُ ْم َق ْو ٌم َّل َي ْع َل ُم َ
ون ﴾ اتلوبة .6
أي  :وإن استأمنك  ،أحدٌ من املرشكني ،الذين أمرتك بقتاهلم وقتلهم بعد

انسالخ األشهر احلرم ،ليسمع كالم اهلل منك فأجره ،أي  :فأ ّمنه حتى يسمع
كالم اهلل وتتلوه عليه  ،وليس هذا فحسب  ،بل ُ ( :ث َّم َأ ْب ِل ْغ ُه َم ْأ َمنَ ُه) ثم ُر َّده بعد
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سامعه كالم اهلل إن هو َأب أن يسلم ،ومل يتعظ ملا تلوته عليه من كالم اهلل فيؤمن
حتى يلحق بداره وقومه من املرشكني.

وتكون الدعوة هلؤالء عىل بصرية وحكمة  ،كام قال -عز وجلُ ﴿ :ق ْل َه ِذ ِه َسبِ ِيل
ان اللِّ وما َأ َن ْا ِمن ا ُْل ْ ِ ِ
ِ
ِ ٍ
شكنيَ﴾ يوسف 108
َ
َأ ْد ُعو إِ َل اللِّ َع َل َبص َرية َأ َن ْا َو َم ِن ا َّت َب َعني َو ُس ْب َح َ َ َ

وذلك ترغيب ًا هلم العتناق اإلسالم ،كام فعل  حني فتح مكة وأعلن العفو
العام ( :اذهبوا فأنتم الطلقاء) .حينها تكون الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة

ومجيل اخلطاب.
السن َِة وج ِ
ِ ِ
يل رب َك بِ ِْ ِ
اد ْلُم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّن
الك َْمة َوا َْل ْوع َظة ْ َ َ َ َ
﴿ا ْد ُع إِ ِل َسبِ ِ َ ِّ
َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َمن َض َّل َعن َسبِ ِيل ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِا ُْل ْهت َِدي َن﴾ انلحل . ١٢٥
كام قال تعاىل﴿ :و َل ُ َت ِ
ِ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
ن﴾ العنكبوت ٦٤
َاب إِ َّل بِا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُ
َ
 الوالء والبراء :

ونلحظ هنا أن اإلسالم ّ ،فرق بني أعامل اجلوارح ،وأعامل القلوب جتاه الك ّفار

فاملعاملة يشء ،واملشاعر القلبية يشء آخر ،تأمل قوله تعاىل يف املعاملة مع الك ّفار:
﴿ال َين َْهاك ُُم اللَُّ َع ِن ا َّل ِذي َن َل ُي َقاتِ ُلوك ُْم ِف الدِّ ِ
ين َو َل ْ ُي ِْر ُجوكُم ِّمن ِد َي ِارك ُْم َأن
ْ
ِ
ِ
ني﴾ املمتحنة  ، 8فتكون معاملة
ب ا ُْل ْق ِسطِ َ
َب ُ
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن اللََّ ُي ُّ
ت َ ُّ
الكفار املساملني باحلسنى  ،إذا مل يقاتلوا املسلمني ومل خيرجوهم من ديارهم ،

ولو فعلوا ذلك فليس هلم إال السيف.

أما يف املشاعر القلبية جتاههم  ،فاألمر خمتلف كام قال تعاىل :
﴿ال َ ِ
ُون بِاللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْال ِخ ِر ُي َوا ُّد َ
تدُ َق ْو ًما ُي ْؤ ِمن َ
ون َم ْن َحا َّد اللََّ َو َر ُسو َل ُه َو َل ْو
كَانُوا آ َبا َء ُه ْم َأ ْو َأ ْبنَا َء ُه ْم َأ ْو إِ ْخ َو َانُ ْم َأ ْو َع ِش َري َ ُت ْم  ﴾...المجادلة . 22
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فاملعاملة ال تعني حمبتهم ومودهتم أو التشبه هبم أو مشاركتهم يف أعيادهم
إطال ًقا ،ال تالزم بني املعاملة واإلحسان إليهم بالكالم ،ومساعدة الفقراء

منهم ،ونحو ذلك من وجوه اإلحسان والصلة ،ال تالزم بني هذا وبني املودة
واملحبة القلبية هلؤالء .

وإليك عزيزي القارئ نامذج من دعوة األنبياء ألقوامهم :

قال اهلل تعاىل ملوسى وهارون عندما كانا يف مرحلة دعوة مع فرعون
ط َغى َ ٤٣ف ُق َ
وكانت البداية﴿ :ا ْذ َه َبا إِ َل فِ ْر َع ْو َن إِ َّن ُه َ
ول َل ُه َق ْو ًل َّل ِّينًا َّل َع َّل ُه
َيت ََذك َُّر َأ ْو َي َْشى﴾ طه  ، 44 - 43فإهنام أمرا بالبدء باللني ،ولكن ملـّا طغى فرعون

وأرص عىل استكباره ،ودعوته الناس
ورفض احلق ،ورأى املعجزات واآليات،
ّ
إىل عبادته من دون اهلل ،قال له موسى ً
﴿وإِ ِّن َلَ ُظن َُّك َيا فِ ْر َع ُ
ون
قول شديدً اَ :

ورا﴾ اإلرساء .102
َم ْث ُب ً

مثبورا يعني :هالكًا ،عندما مل ينفع اللني وازداد الطغيان ،كانت الشدة يف
ً

الكالم بعد اللني ،وكان املسلمون إذا جاؤوا للكفار وعرضوا عليهم اإلسالم
أو اجلزية أو القتال يوضحون هلم باحلكمة واللني أوالً ،فإن مل ينفع ذلك وأبوا
﴿ولِ َي ِجدُ و ْا فِيك ُْم ِغ ْل َظ ًة﴾.
وصارت املناجزة بالسيف َ
ومن مجيل صور الرفق يف عرض الدعوة ما جاء يف سورة النازعات من توجيه
لطيف ملوسى عليه السالم حني يتوجه لفرعونَ ﴿ :ف ُق ْل َهل َّل َك إِ َل َأن ت ََزكَّى
َ ١٨و َأ ْه ِد َي َك إِ َل َر ِّب َك َفت ْ
َخ َشى﴾ انلازاعت .19 - 18

أخرج الكالم خمرج السؤال والعرض ،ال خمرج األمر ! وكذلك فعل إبراهيم
ّ
اخلليل عليه السالم ،ملا بدأ بدعوة أبيه﴿ :يا َأب ِ
ت ِل َ َت ْع ُبدُ َما َل َي ْس َم ُع َو َل
َ َ
نك َشي ًئا﴾ مريم  ( ، 42يا َأب ِ
ِ
ِ
ت ) هكذا ،بغاية الرفق واللني
َ َ
ص َوال ُي ْغني َع َ ْ
ُي ْب ُ
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واللطف والتودد﴿ ،يا َأب ِ
ت إِ ِّن َقدْ َج ِ
اءن ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َما َل ْ َي ْأتِ َك َفاتَّبِ ْعنِي َأ ْه ِد َك
َ َ
ِ
اب
صا ًطا َس ِو ًّيا﴾ مريم  ، 43وأظهر شفقته عىل أبيه ﴿إِ ِّن َأ َخ ُ
اف َأن َي َم َّس َك َع َذ ٌ
َ
حن َف َتك َ ِ
لشي َط ِ
ان َولِ ًّيا﴾ مريم  ، ٥٤وهكذا املؤمن يف سورة (يس)
الر ْ َ
ُون ل َّ ْ
ِّم َن َّ
﴿اس َت ْغ ِف ُروا
ومؤمن آل فرعون ،وكان األنبياء يرغبون أقوامهم بام حيبونهْ ،
ِ
َر َّبك ُْم إِ َّن ُه ك َ
الس َمء َع َل ْيكُم ِّمدْ َر ًارا﴾ نوح  ، 11 -10والناس
َان َغ َّف ًارا ُ ١٠ي ْرس ِل َّ
﴿و ُيم ِد ْدكُم بِ َأم َو ٍ
ي َعل َّلك ُْم
ال َو َبنِ َ
ني َو َ ْ
ْ
حيبون املال والبنني وهي مما حيبه الناس َ ْ
ٍ
ي َعل َّلك ُْم َأ ْنَ ًارا﴾ نوح . 12
َجنَّات َو َ ْ
َب َأ
وملا أوصدت األبواب يف وجه إبراهيم يف دعوة أبيه ﴿ َف َلمَّ َت َبيَّ َ َل ُه َأ َّن ُه عَدُ ٌّو لَِِّّ ت َ َّ
ِمنْ ُه﴾ اتلوبة  ،١٤٤وكذلك نوح ملا أبوا عليه ،دعا عليهم ،بعد أن كان يدعوهم!
﴿ر ِّب َل ت ََذ ْر َع َل ْالَ ْر ِ
ض ِم َن ا ْلكَافِ ِري َن َد َّي ًارا﴾ نوح . ٦٢
َّ
وقل مثل هذا يف قصة هود عليه السالم  ،قال تعاىل :
﴿إِن ت َْس َخ ُرو ْا ِمنَّا َفإِنَّا ن َْس َخ ُر ِمنك ُْم ك ََم ت َْس َخ ُر َ
ون﴾ هود . 38

فهذا هو الفرق بني البداية والنهاية ،بني حال السلم واحلرب  ،وتأمل إن شئت

ما كان بني املسلمني والروم  ،قبل املعارك ،كانت البداية باللني  ،كام جاء يف
كتاب رسول اهلل  إىل هرقل ملك الروم ( :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،من

حممد رسول اهلل إىل هرقل عظيم الروم ،سالم عىل من اتبع اهلدى ،أما بعد؛

فإين أدعوك بدعاية اإلسالم ،أسلم تس ّلم ،يؤتك اهلل أجرك مرتني ،فإن توليت

فإنام عليك إثم األريسيني) ((( أي أتباعه ورعاياه الذين يتابعونه عىل الكفر.
 -رواه البخاري ومسلم -

(((

رواه البخاري ومسلم .
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اإلضاءة األربعون

( َوإِذَا بَ َّد ْلنَا آي ًَة ) ( ...ال تَبْدِي َل ِل َكلِمَ ِ
ات ال َّل ِه)
ّ
نوفـق بينهمـا ؟!
كيف
املتتبع لنصوص الكتاب احلكيم يلحظ أن هناك آيات تثبت التبديل ،أو
النسخ ،وأخرى تنفي التبديل !...

﴿وإِ َذا َبدَّ ْلنَا آ َي ًة َمك َ
َان آ َي ٍة َواللَُّ َأ ْع َل ُم
فمن اآليات التي تثبت التبديل قوله تعاىل َ :
ْت ُم ْف َ ٍت َب ْل َأ ْك َث ُر ُه ْم َل َي ْع َل ُم َ
ون﴾ انلحل . 101
بِ َم ُين َِّز ُل َقا ُلوا إِن ََّم َأن َ
جل وعال ﴿ :ال َتب ِد َيل لِك َِلم ِ
ومن اآليات التي تنفي التبديل قوله ّ
ت اللَّ َٰذلِ َك
ْ
َ
ِ
يم﴾ يونس . 64
ُه َو ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظ ُ
﴿و َت َّ ْت ك َِل َم ُت َر ِّب َك ِصدْ ًقا َوعَدْ ًل َّل ُم َبدِّ َل لِك َِل َمتِ ِه َو ُه َو
وقوله سبحانهَ :
ِ
ِ
يم﴾ األنعام . 115
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
َّ
فكيف نوفق بني آيات تنفي التبديل  ،وأخرى تثبتها ...؟
وما الفرق بني النسخ  ،والتبديل ؟

اقتضت احلكمة اإلهلية التدرج يف الترشيع بام يوائم ويالئم املراحل التي يمر

هبا اإلنسان يف كل زمان ،وهو ما اقتىض نسخ أو تبديل بعض النصوص من
الكتاب والسنة التي تضمنت أحكام َا رشعية رمحة بالعباد ،فجاء اإلسالم

خامت ًا لألديان ،والقرآن خامت ًا للرساالت وحممد ًا  خامت ًا لألنبياء واملرسلني،
وينبغي بداية أن نفهم الفرق بني النسخ والتبديل فإن أصل الن َّْسخ ِم ْن «ن َْسخ
ِ
ِ
ِ
الكْم
الكتَاب» َو ُه َو َن ْقله م ْن ن ُْس َخة َإل ُأ ْخ َرى َغ ْي َهاَ ،فك ََذل َك َم ْعنَى ن َْسخ ْ ُ
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َإل َغ ْيه إن ََّم ُه َو َ ْت ِويله َو َن ْقل ِع َب َارته َعنْ ُه َإل َغ ْيه ،وذلك للتخفيف والتيسري،

الصحا َبة يعادل العرشة يف قوله تعاىل:
مثاله :إن اهلل تعاىل جعل الواحد من َ
ِ
ِ
ون َي ْغ ِل ُبوا ِما َئت ْ ِ
ِ
ون َصابِ ُر َ
ش َ
َي﴾ األنفال  ، 65ثم نسخ بعد
﴿إ ْن َي ُك ْن منْك ُْم ع ْ ُ
َ
ف اللَُّ َعنك ُْم َو َع ِل َم َأ َّن فِيك ُْم َض ْع ًفا َفإِ ْن َي ُك ْن
ذلك بقوله تعاىل:
﴿اآلن َخ َّف َ
ِمنْك ُْم ِما َئ ٌة َصابِ َر ٌة َي ْغ ِل ُبوا ِما َئت ْ ِ
َي﴾ األنفال . ٦٦

أما تبديل اآليات ،فهو رفعها وأنزال غريها حتقيق ًا للمصلحة .
كام قال تعاىل ﴿ :ما َننْس ْخ ِمن آي ٍة َأو ُنن ِْسها ن َْأ ِ
ت بِ َخ ْ ٍي ِمن َْها َأ ْو ِم ْث ِل َها َأ َل ْ َت ْع َل ْم َأ َّن
َ
ْ َ ْ
َ َ
ش ٍء َق ِد ٌير﴾ ابلقرة . 106
اهللَ َع َل ك ُِّل َ ْ
وقال جل عاله ﴿يمحو اهللُ ما ي َشاء وي ْثبِ ُت و ِعنْدَ ه َأم ِ
الكت ِ
َاب﴾ الرعد . 39
َ َ ُ َُ
َْ ُ
َ ُ ُّ
ولنفهم هذه املسألة ،نستعرض آراء العلامء واملفرسين بيشء من التفصيل:

يقول الشيخ حممد صالح املنجد :املقصود من اآليات التي فيها نفي التبديل
ال ِ
لكلامت اهلل أنه ال أحد يبدّ ل كلامت اهلل ،كقوله تعاىل َ :
ياة
شى ِف ْ َ
﴿ل ُ ُم ا ْل ُب ْ َ
ِ
ت ا ِّ ِ
يـل لِك َِلم ِ
الدُّ ْنيـا و ِف ِ
اآلخ َر ِة الَ َت ْب ِد َ
يم﴾ يونس .64
َ َ
لل َذل َك ُه َو ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظ ُ
َ
ِ ِ
ِ
َـاب ر ِّب َك َل م َبدِّ َل لِك َِلمتِ ِه َو َلن َ ِ
تدَ
وقوله تعاىل َ :
َ
ُ
﴿وات ُْل َما ُأوح َي إِ َل ْي َك من كت ِ َ
ِمن ُدونِ ِه ُم ْلت ََحدً ا﴾ الكهف . 27
وقال قتادة( :ال مبدّ ل لكلمـاته) أي  :ليس أحد يعقب حكمه تعاىل ال يف
الدنيا وال يف اآلخرة .

أما احلق سبحانه تعاىل فله أن يبدل آية مكان آية ،وهو النسخ ،كام قال سبحانه:
﴿وإِ َذا َبدَّ ْلنَـا آ َي ًة َّمك َ
نت ُم ْف َ ٍت َب ْل َأ ْك َث ُر ُه ْم
َان آ َي ٍة َواللُّ َأ ْع َل ُم بِ َمـا ُين َِّز ُل َقا ُلو ْا إِن ََّم َأ َ
َ

الَ َي ْع َل ُم َ
ون ﴾ انلحل . 101
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ُنسها ن َْأ ِ
ِ
ٍ
ِ
ت بِ َخ ْ ٍي ِّمن َْها َأ ْو ِم ْث ِل َها َأ َل ْ َت ْع َل ْم َأ َّن
َنس ْخ م ْن آ َية َأ ْو ن َ
وقال تعاىل َ ﴿ :ما ن َ
ش ٍء َق ِد ٌير ﴾ ابلقرة . 106
اللَّ َع َ َل ك ُِّل َ ْ
ِ
ِ
ِ
ْ
لها﴾ فقالوا:
واخ َت َل َ
ف َأ ْهل الت َّْأ ِويل ِف ت َْأ ِويل َق ْوله ﴿ :ن َْأت بِ َخ ْ ِي من َْها َأ ْو م ْث َ
ِ ِ
ِ
آخ ُر َ
خي َلك ُْم ِف ا َْلنْ َف َعة َو َأ ْر َفق بِك ُْم َ ،و َق َال َ
َاها،
ون  :ن َْأت بِ َخ ْ ِي م ْن ا َّلتي ن ََس ْخن َ
ْ
ِ ِ
خها.
َأ ْو بِ َخ ْ ِي م ْن ا َّلتي ت ََر ْكن َ
َاها َف َل ْم َنن َْس َ
لل َما َي َشاء َو ُي ْثبِ ُت َو ِعندَ ُه ُأ ُّم ا ْل ِكت ِ
َاب﴾ الرعد  ،39فاملراد به
أما قوله تعاىل َ ﴿ :ي ْم ُحو ا ُّ
املحو واإلثبات يف صحف املالئكة.

واملراد بكلامت اهلل التي ال تبدل  :كلامته الكونية  ،كسننه يف خلقه ،وما أخرب

به من ثواب للطائعني وعقاب للعاصني ودخول أهل اجلنة اجلنة وأهل النار

النار ،فال أحد يمكنه أن يبدل سنة اهلل وكلمته القدرية.
ياة الدُّ ْنيـا و ِف ِ
ال ِ
وهلذا جاء يف أول اآلية قوله تعاىل َ :
اآلخ َر ِة
َ َ
شى ِف ْ َ
﴿ل ُ ُم ا ْل ُب ْ َ
ِ
ِ
الَ َتب ِد َ ِ ِ ِ
يم﴾ ،فسنة اهلل وكلمته القدرية هنا:
ْ
يـل لكَل َمت اللِّ َذل َك ُه َو ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظ ُ
هي أن املؤمنني املتقني هلم البرشى يف احلياة وبعد املامت ،فمن يمكنه أن يغري
ذلك ؟!

وأما قوله تعاىل ﴿ :وات ُْل ما ُأ ِ
وح َي إِ َل ْي َك ِمن ِكت ِ
َـاب َر ِّب َك َل ُم َبدِّ َل لِك َِل َمتِ ِه
َ
َ
َو َلن َ ِ
تدَ ِمن ُدونِ ِه ُم ْلت ََحدً ا﴾ فالكالم حممول عىل الكلامت الكونية  ،فاألمر

كام سبق ،وإن محل عىل الكلامت الرشعية  ،أي القرآن الكريم الذي أوحي إىل

النبي  ،فال مبدل هلذا القرآن  ،فقد تكفل اهلل سبحانه بحفظه (((.
(((

موقع اإلسالم ويب سؤال وجواب للشيخ حممد صالح املنجد.
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﴿وات ُْل َما
وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل يف تعليقه عىل قول اهلل تعاىلَ :
ُأ ِ
وح َي إِ َل ْي َك ِم ْن ِكت ِ
َاب َر ِّب َك َل ُم َبدِّ َل لِك َِل َمـاتِ ِه﴾ الكهف . 27
عز وجل؛ فيبدل آية
(ال ُم َبدِّ َل لِك َِل َمـاتِ ِه) يعني  :ال أحد يبدل كلامت اهلل ،أما اهلل ّ
مكان آية  ،وقوله ﴿ :ال ُم َبدِّ َل لِك َِل َمـاتِ ِه﴾ يشمل الكلامت الكونية والرشعية ،

أما الكونية فال يستثنى منها يشء  ،ال يمكن ألحد أن يبدل كلامت اهلل الكونية،
إذا قىض اهلل عىل شخص باملوت ؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك  ،وإذا قىض
اهلل تعاىل بالفقر أو اجلدب؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك .

أما الكلامت الرشعية؛ فإهنا قد تبدل من قبل أهل الكفر والنفاق ،فيبدلون

الكلامت :إما باملعنى  ،وإما باللفظ إن استطاعوا  ،أو بكليهمـا (((.

واحلاصل  :أن كلامت اهلل تعاىل الكونية ال يستطيع أحد تبديلها ،وكذلك

كلامته الرشعية التي تكفل بحفظها وهي القرآن الكريم ،وهذا ال يعارض أن

اهلل سبحانه ينسخ منها ما شاء  ،وينزل آية مكان آية إذا أراد.
يـل لِك َِلم ِ
فالشاهد أن آية يونس ﴿الَ َت ْب ِد َ
ت اللِّ﴾ بدأت بقوله تعاىل :
َ
ياة الدُّ ْنيا و ِف ِ
ال ِ
اآلخ َر ِة الَ
﴿ ...ا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا َوكَانُو ْا َي َّت ُق َ
َ َ
شى ِف ْ َ
ون َل ُ ُم ا ْل ُب ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
يم﴾ يونس  ، 64فإن هذا الوعد ال يبدل
َت ْبد َيل لكَل َمت اللِّ َذل َك ُه َو ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظ ُ
وال خيلف وال يغري بل هو مقرر مثبت كائن ال حمالة ،ذلك هو الفوز العظيم.
وجاء يف كتاب الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز للواحدي:
﴿وإِ َذا َبدَّ ْلنَـا آ َي ًة َّمك َ
َان آ َي ٍة﴾ َأ ْي :رفعناها وأنزلنا غريها لنو ٍع من املصلحة
َ

ينزل﴾ من النَّاسخ واملنسوخ ﴿قالوا﴾
﴿واهلل أعلم﴾ بمصالح العباد يف ﴿بام َّ

(((

جمموع فتاوى إلبن عثيمني (. )370 / 8
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يعني :الك َّفار ﴿إنام أنت ٍ
مفرت﴾ َّ
اب تقوله من عندك ﴿ َب ْل َأ ْك َث ُر ُه ْم ال
كذ ٌ
َي ْع َل ُم َ
ون﴾ حقيق َة القرآن وفائد َة النَّسخ والتَّبديل (((.
﴿وإِذا َبدَّ ْلنا آ َي ًة َم َ
كان آ َي ٍة﴾َ ،ي ْعنِي
وذكر البغوي يف تفسريه «معامل التنزيل»َ :
َوإِ َذا ن ََس ْخنَا ُحك َْم آ َي ٍة َف َأ ْبدَ ْلنَا َمكَا َن ُه ُحك ًْم َ
﴿واللَُّ َأ ْع َل ُم بِام ُين َِّز ُل﴾َ ،أ ْع َل ُم
آخ َرَ ،

بِم هو َأص َلح ِل ِل ِق ِه فِيم ي َغي ويبدِّ ُل ِمن َأحك ِ
َام ِه (((.
ْ ْ
َ ُ ِّ ُ َ ُ َ
َ ُ َ ْ ُ َ

وقال ابن اجلوزي يف تفسريه :قوله تعاىل  :وإذا بدلنا آية مكان آية سبب نزوهلا

أن اهلل تعاىل كان ينزل اآلية فيعمل هبا مدة ثم ينسخها ،فقال كفار قريش :واهلل
ما حممد إال يسخر من أصحابه يأمرهم اليوم بأمر ويأتيهم غد ًا بمـا هو أهون
﴿وإِذا َبدَّ ْلنا آ َي ًة َم َ
كان آ َي ٍة﴾.
عليهم منه ،فنزلت هذه اآلية َ
واملعنى أنه إذا نسخنا آية بآية إما نسخ احلكم والتالوة ،أو نسخ احلكم مع بقاء
التالوة ،واهلل أعلم بام ينزل من ناسخ ومنسوخ وتشديد وختفيف فهو عليم

باملصلحة يف ذلك ،قالوا :إنام أنت مفرت أي كاذب بل أكثرهم ال يعلمون،
ال َلل
ف َق ْوله َت َع َال َ ﴿ :ما َنن َْسخ ِم ْن آ َية﴾ َي ْعنِي َج ّل َثن ُ
َاؤ ُه أن يغريها َبأ ْن ُ َ
ي ِّول ْ َ
احاَ ،و َل َيكُون َذلِ َك َّإل
ورا َوا َْل ْح ُظور ُم َب ً
ال َرام َح َل ًل َ ،وا ُْل َباح َم ْ ُظ ً
َح َرا ًما َو ْ َ

ال ْظر َو ْ ِ
ال ْط َلق َوا َْلنْع َو ْ ِ
احة َ ،ف َأ َّما ْالَ ْخ َبار َف َل َيكُون
ال َب َ
ِف ْالَ ْمر َوالن َّْهي َو ْ َ
فِيها ن ِ
َاسخ َو َل َمن ُْسوخ (((.
َ
(((
(((
(((

الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز للواحدي .

معامل التنزيل للبغوي .
زاد املسري يف علم التفسري إلبن اجلوزي .
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ُنسها ن َْأ ِ
ِ
ٍ
ِ
ت
َنس ْخ م ْن آ َية َأ ْو ن َ
ويبقى معنى كلمة ( ننسها ) الواردة يف اآلية ﴿ َما ن َ
بِ َخ ٍْي ِّمن َْها َأ ْو ِم ْث ِل َها﴾ ابلقرة  ، 106فمعناه  :نؤخرها كام قال بذلك ابن عباس،

وقـال جماهـد عـن أصحـاب ابن مسعـود ( :أو ننسئها) نثبـت خطهـا
ونبـدل حكمهـا وقـال عبيد بن عمري وجماهـد وعطـاء :نؤخـرها ونـرجئهـا
«تفسري ابن كثري» (((.

(((

تفسري إبن كثري رمحه اهلل .
159

اإلضاءة احلادية واألربعون

لماذا ختمت آية سورة النحل ( إ ِ َّن ال َّل َه َل َغ ُفو ٌر َّرحِ ي ٌم )
ان َل َ
نس َ
و آية سورة إبراهيم ( إ ِ َّن ا ِإل َ
ظلُو ٌم َك َّفا ٌر ) ؟ .
عجائب القرآن ال تنفد ،وخزائنه ال تنضب ،ويف كل كلمة رس ومعنى ملن
يتأمل ويتدبر ،ويف هذه اإلضاءة نقف عىل معنى بليغ خلتام آية يف سورة
إبراهيم وأخرى يف سورة النحل ،كلتا اآليتني جاءتا بصيغة واحدة تتحدى

اإلنسان أن حييص النعم التي تفضل اهلل هبا عىل عباده مؤمنهم وكافرهم ،برهم
وفاجرهم ،إال أن األوىل انتهت بعبارة مغايرة للثانية .

فام الرس ؟ ما الفرق بني ختام اآليتني ؟
ِ
وها إِ َّن ِ
نس َ
ان َل َظ ُلو ٌم
﴿وإِن َت ُعدُّ و ْا ن ْع َم َت اللِّ الَ ُ ْت ُص َ
أوالً :هي قوله تعاىل َ :
اإل َ
َك َّف ٌار﴾ إبراهيم . 34
ور
﴿وإِن َت ُعدُّ وا نِ ْع َم َة اللَِّ َل ُ ْ
ت ُص َ
ثاني ًا :هي قوله تعاىلَ :
وها إِ َّن اللََّ َل َغ ُف ٌ
ِ
يم﴾ انلحل . 18
َّرح ٌ
ّ
يتجل الفرق يف املقدمات التي سبقت كل آية ،ويف سياقها العام ،فقد جاءت
آية إبراهيم بعد ذكر (صفات اإلنسان ) فختمت اآلية بصفة اإلنسان وهي
اجلحود للنعم ﴿إِ َّن ِ
نس َ
ان َل َظ ُلو ٌم َك َّف ٌار﴾ ،وجاءت آية النحل يف سياق
اإل َ

(صفات اهلل) سبحانه وتعاىل ،فذكر ما يتعلق بصفات اهلل فناسب ذلك أن
ِ
يم﴾ .
ور َّرح ٌ
ختتم اآلية بكلمة﴿ :إِ َّن اللََّ َل َغ ُف ٌ
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لنتدّ بر باآليات التي سبقت آية سورة إبراهيم  :
﴿ َأ َل ْ ت ََر إِ َل ا َّل ِذي َن َبدَّ ُلوا نِ ْع َم َة اللَِّ ُك ْف ًرا َو َأ َح ُّلوا َق ْو َم ُه ْم َد َار ا ْل َب َو ِارَ ٢٨ج َهن ََّم
َي ْص َل ْو َنَا َوبِ ْئ َس ا ْل َق َر ُار َ ٢٩و َج َع ُلوا لَِّ َأنْدَ ا ًدا لِ ُي ِض ُّلوا َع ْن َسبِ ِيل ِه ُق ْل َت َ َّت ُعوا َفإِ َّن
َم ِصريك ُْم إِ َل الن ِ
َّار﴾ إبراهيم ٣٠ - ٢٨
َ

ِ
ِ
ِ
الس َم ِء
الس َم َوات َو ْالَ ْر َض َو َأن َْز َل م َن َّ
ثم عدّ د النعم فقال ﴿ :اللَُّ ا َّلذي َخ َل َق َّ
ماء َف َأ ْخرج بِ ِه ِمن ال َّثمر ِ
ات ِر ْز ًقا َلك ُْم َو َس َّخ َر َلك ُُم ا ْل ُف ْل َك لِت َْج ِر َي ِف ا ْل َب ْح ِر
َ َ
َ ََ
َ ً
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر َد ِائ َب ْ ِ
بِ َأ ْم ِر ِه َو َس َّخ َر َلك ُُم ْالَ ْنَ َار َ ٣٢و َس َّخ َر َلك ُُم َّ
ي َو َس َّخ َر َلك ُُم
ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار ﴾ إبراهيم .٣٣ - ٣٢

عز من قائل:
وحني انتهى من رسد صفات اإلنسان و نامذج من النعم  ،قال ّ
ِ
ِ
وها إِ َّن ْ ِ
الن َْس َ
ان
﴿و َآتَاك ُْم م ْن ك ُِّل َما َس َأ ْلت ُُمو ُه َوإِ ْن َت ُعدُّ وا ن ْع َم َة اللَِّ َل ُ ْت ُص َ
َ

َل َظ ُلو ٌم َك َّف ٌار ﴾ إبراهيم . 34

فناسب ذلك ما ذكر من صفات اإلنسان .

﴿و ْالَ ْن َعا َم
أما يف سورة النحل فقد حتدثت اآليات السابقة عن نعم اهلل أوالًَ :
حي َ
ف ٌء َو َمنَافِ ُع َو ِمن َْها ت َْأ ُك ُل َ
ون
َخ َل َق َها َلك ُْم فِ َيها ِد ْ
ج ٌال ِح َ
ون َو َلك ُْم فِ َيها َ َ
ني ت ُِر ُ

ون َ ٦و َ ْت ِم ُل َأ ْث َقا َلك ُْم إِ َل َب َل ٍد َل َتكُونُوا َبالِ ِغ ِيه إِ َّل بِ ِش ِّق ْالَ ْن ُف ِ
َس ُح َ
س
َو ِح َ
ني ت ْ َ
ْ
الي َل وا ْلبِ َغ َال و ْ ِ ِ
إِ َّن ربكُم َلرء ٌ ِ
ي ُل ُق َما
وها َو ِزينَ ًة َو َ ْ
ت َك ُب َ
يم َ ٧و ْ َ ْ َ
الم َري ل َ ْ
َ َ
وف َرح ٌ
َ َّ ْ َ ُ
السبِ ِ
َل َت ْع َل ُم َ
ون َ ٨و َع َل ا َّ
ج ِعنيَ . ٩
يل َو ِمن َْها َج ِائ ٌر َو َل ْو َشا َء َلَدَ اك ُْم َأ ْ َ
لل َق ْصدُ َّ
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ثم ذكر صفاته ّ
جل جالله:
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم َ
ون ١٠
ُ
ش ٌ
اب َومنْ ُه َش َج ٌر فيه تُس ُ
﴿ه َو ا َّلذي َأن َْز َل م َن َّ
الس َمء َما ًء َلك ُْم منْ ُه َ َ
َّخ َيل و ْالَ ْعنَاب و ِمن ك ُِّل ال َّثمر ِ
ُون والن ِ
ات إِ َّن ِف
الز ْر َع َو َّ
ُينْبِ ُت َلك ُْم بِ ِه َّ
َ َ ْ
َ
الز ْيت َ َ
ََ
َذلِ َك َلَ َي ًة لِ َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
ون َ ١١و َس َّخ َر َلك ُُم ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار َو َّ
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر
ات بِ َأم ِر ِه إِ َّن ِف َذلِ َك َلَي ٍ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع ِق ُل َ
ون َ ١٢و َما َذ َر َأ َلك ُْم ِف
َ
َوالن ُُّجو ُم ُم َس َّخ َر ٌ ْ
ْالَ ْر ِ
ض ُمْت َِل ًفا َأ ْل َوا ُن ُه إِ َّن ِف َذلِ َك َلَ َي ًة لِ َق ْو ٍم َي َّذك َُّر َ
ون َ ١٣و ُه َو ا َّل ِذي َس َّخ َر ا ْل َب ْح َر
َخ ِرجوا ِمنْه ِح ْلي ًة َت ْلبسونا وتَرى ا ْل ُف ْل َك مو ِ
ِ
ِ
اخ َر فِ ِيه
ََ
ل ًم َط ِر ًّيا َوت َْست ْ ُ
ُ َ َ ُ ََ َ َ
لت َْأ ُك ُلوا منْ ُه َ ْ
ِ
ون َ ١٤و َأ ْل َقى ِف ْالَ ْر ِ
َولِ َت ْب َت ُغوا ِم ْن َف ْض ِل ِه َو َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُر َ
اس َأ ْن َتِيدَ بِك ُْم
ض َر َو َ

ون  ١٥و َع َلم ٍ
ات َوبِالن َّْج ِم ُه ْم َ ْيتَدُ َ
َو َأ ْنَ ًارا َو ُس ُب ًل َل َع َّلك ُْم َ ْتتَدُ َ
ون َ ١٦أ َف َم ْن
َ َ
ي ُل ُق َأ َف َل ت ََذك َُّر َ
َْ
ي ُل ُق ك ََم ْن َل َ ْ
ون﴾ انلحل . ١٧ - ١٠

ِ
ِ
يم ،فهو حني
عندها قالَ﴿ :وإِ ْن َت ُعدُّ وا ن ْع َم َة اللَِّ َل ُ ْت ُص َ
ور َرح ٌ
وها إِ َّن اللََّ َل َغ ُف ٌ
ِ
يم﴾ وملـّا تك ّلم عن
ور َرح ٌ
تك ّلم عن صفات اهلل تعاىل والنعم قال ﴿إِ َّن اللََّ َل َغ ُف ٌ
صفات اإلنسان قال ﴿إِ َّن ْ ِ
الن َْس َ
ان َل َظ ُلو ٌم َك َّف ٌار﴾ فكل كلمة جاءت مناسبة
للسياق الذي وردت فيه.

ثمة مالحظة هنا :وهي الفرق بني كلمة ( النِعمة ) بكرس النون  ،و(النَعمة)

بفتحها يف القرآن .

يقول الدكتور فاضل السامرائى  :نِعمة بالكرس يف القرآن دائ ًام تأيت يف اخلري كام
ِ
ِ
يم.
﴿وإِن َت ُعدُّ و ْا ن ْع َم َة اللِّ الَ ُ ْت ُص َ
يف سورة النحل َ
ور َّرح ٌ
وها إِ َّن اللَّ َل َغ ُف ٌ
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أما نَعمة بالفتح  ،فإهنا مل ترد يف القرآن إال يف السوء والرش والعقوبات ،كقوله
الدخان ﴿و َنعم ٍة كَانُوا فِيها َف ِ
تعاىل يف سورة ِ
﴿و َذ ْر ِن
ني ﴾ ويف سورة ّ
اك ِه َ
املزمل َ
َ
َ َْ
ني ُأ ِ
ول النَّ ْع َم ِة َو َم ِّه ْل ُه ْم َق ِليالً﴾.
َوا ُْلك َِّذبِ َ

﴿وإِن َت ُعدُّ و ْا نِ ْع َم َة اللّ
ثم يقول :و داللة استخدام كلمة (نعمة) باإلفراد َ
ِ
يم﴾ فإن املفرد له قد يدل عىل اجلنس أو عىل
َال ُْت ُص َ
ور َّرح ٌ
وها إِ َّن اللَّ َل َغ ُف ٌ
الواحد .مث ً
ال تقول :احلصان أرسع من احلامر ،و تعني كل اجلنس ،األسد
أقوى من الكلب ،ال تعني به أسد ًا واحد ًا وإنمـا اجلنس ،وهكذا (((.

(((

موقع محبي الدكتور فاضل صالح السامرائي .
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اإلضاءة الثانية واألربعون

وهل يشك الرسول  بالرسالة ؟
ُنت ِف َش ٍّك ِّما َأ َنز ْلنَا إِ َلي َك َفاس َأ ِل ا َّل ِذين ي ْقرء َ ِ
َاب
قال تعاىلَ ﴿ :فإِن ك َ
َّ
ون ا ْلكت َ
ْ
ََ َ ُ
ْ
ِمن َقب ِل َك َ َقدْ جاء َك ْ ِ
َن ِم َن ا ُْل ْم َ ِ
ين﴾ يونس . 94
ت َ
ال ُّق من َّر ِّب َك َف َل َتكُون َّ
ْ
َ
َ َ

أشكـل فهم هذه اآلية عىل طوائف من الناس وقالوا  :كيف يقع الشك من
النبي  ؟ وكيف يؤمر بسؤال الذين يقرؤون الكتاب من قبله ؟
َأ َو كان رسول اهلل عليه الصالة والسالم يف ٍّ
شك مما أنزل اهلل إليه وبالرسالة
التي اصطفاه اهلل حلملها وتبليغها للناس ؟

باستعراض آراء أهل العلم نجد نفي ًا قاطع ًا هلذا الكالم مجلة وتفصيالً ،إذ ال

يعقل أن يشك رسول برسالته فهذا أمر بدهيي .

وقد حتدث ابن الق ّيم رمحه اهلل عن هذه املسألة باستفاضة يف كتابه «أحكام أهل

الذمة» فقال :أشكلت هذه اآلية عىل كثري من الناس ،وأورد اليهود والنصارى

عىل املسلمني فيها إيراد ًا وقالوا« :كان يف شك ،فأمر أن يسألنا» !..وليس فيها
بحمد اهلل إشكال ،فاآلية من أعالم نبوته عليه الصالة والسالم ،وليس فيها

ما يدل عىل وقوع الشك  ،وال السؤال أصالً؛ فإن الرشط ال يدل عىل وقوع
املرشوط ،بل وال عىل إمكانه ،فرسول اهلل  مل يشك ومل يسأل ،واخلطاب
وإن كان موجه ًا للنبي  إال أن املراد غريه ألن القرآن نزل عليه بلغة العرب،

وهم قد خياطبون الرجل باليشء ويريدون غريه  ،فاخلطاب موجه لألمة ممثلة
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بشخصه عليه الصالة والسالم .
ني﴾ األحزاب ،1
كقوله تعاىل َ ﴿ :يا َأ ُّ َيا النَّبِ ُّي ات َِّق ا ََّ
لل َوال تُطِ ِع ا ْلكَافِ ِري َن َوا ُْلنَافِ ِق َ

واملراد أتباعه هبذا اخلطاب  ،كام يقول أحدهم « :إياك أعني واسمعي يا جارة»

((( ــ انتهى كالمه ــ .

وقال أبو إسحاق  :إن اهلل تعاىل خياطب النبي  ،واخلطاب شامل للخلق،
َّاس
واملعنى  :وإن كنتم يف شك ،والدليل عىل ذلك قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ُّ َيا الن ُ
ِ
ِ ِ ِ
ون ِمن د ِ
ون اللَّ﴾ يونس .104
إِ ْن ُكنْت ُْم ِف َش ٍّك م ْن ديني َفال َأ ْع ُبدُ ا َّلذي َن َت ْع ُبدُ َ ْ ُ
ـ املصدر السابق ـ

وذكر ابن كثري يف تفسريه أن رسول اهلل مل يشك  ،ومل يسأل مستشهد ًا بقول

قتادة بن دعامة  :بلغنا أن رسول اهلل قال ( :ال أشك وال أسأل) (((.

وكذا قال السعدي يف تفسريه :يقول تعاىل لنبيه حممد  ،سيد املرسلني ،وإمام
َّاس إِ ْن ُكنْت ُْم ِف َش ٍّك ِم ْن ِدينِ ْي﴾ أي:
املتقني وخري املوقننيُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ُّ َيا الن ُ
ٍ
يف ٍ
لدي العلم اليقيني أنه احلق ،وأن
ريب واشتباه ،فإين لست يف شك منه ،بل ّ
ما تدعـون مـن دون اهلل باطـل ،ويل عىل ذلك األدلة الواضحة والرباهني

الساطعة (((.

وعن قتادة قال  :ذكر لنا أن رسول اهلل  قال( :ال أشك وال أسأل) ،وقد

ذكر ابن جريج ،عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال  :فإن كنت يف شك أنك

مكتوب عندهم فاسأهلم.
(((
(((
(((

أحكام أهل الذمة إلبن القيم .
تفسري إبن كثري رمحه اهلل .
تفسري السعدي ص ( )٣٧٢مكتبة الرشد .
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وهذا اختيار ابن جرير؛ قال  :يقول تعاىل لنبيه ( :فإن كنت يا حممد يف شك

من حقيقة ما أخربناك ،وأنزلنا إليك  -من أن بني إرسائيل مل خيتلفوا يف نبوتك

قبل أن أبعثك رسوالً إىل خلقي ؛ ألهنم جيدونك مكتوب ًا عندهم ،ويعرفونك

بالصفة التي أنت هبا موصوف يف كتبهم  -فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من

قبلك مثل عبد اهلل بن سالم  ،ونحوه من أهل الصدق واإليامن بك ،دون أهل
الكذب والكفر بك).

َّاس إِن كُنت ُْم ِف َش ٍّك ِّمن ِدينِي َف َل َأ ْع ُبدُ ا َّل ِذي َن
أما قوله تعاىل ُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ُّ َيا الن ُ
ون ِمن د ِ
ون اللَِّ َو َٰل ِك ْن َأ ْع ُبدُ اللََّ ا َّل ِذي َيت ََو َّفاك ُْم َو ُأ ِم ْر ُت َأ ْن َأك َ
َت ْع ُبدُ َ
ُون ِم َن
ُ
ني﴾ يونس .104
ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
َّاس﴾ يريد ك ّفار مكة،
فيقول القرطبي يف تفسريه  ،قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ُّ َيا الن ُ
إن كنتم يف ٍ
شك من ديني أي يف ٍ
ريب من دين اإلسالم الذي أدعوكم إليه،
فال أعبد الذين تعبدون من دون اهلل من األوثان التي ال تعقل ،ولكن أعبد اهلل
الذي يتوفاكم ويقبض أرواحكم  ،وأمرت أن أكون من املؤمنني أي املصدقني
بآيات اهلل (((.

(((

تفسري القرطبي رمحه اهلل .
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اإلضاءة الثالثـة واألربعون

آية تأمر بقبول الفداء من األسرى  ،وآية تأمر بقتلهم ! ..
حني قبل النبي  الفدية من األرسى يف غزوة ( بدر ) عاتبه ربه جل وعال،

وبني أن األوىل كان قتلهم فقال تعاىل :
ُون َله َأسى حتَّى ي ْث ِ
﴿ما ك َ ِ
خ َن ِف األَ ْر ِ
ض ت ُِريدُ َ
ون َع َر َض الدُّ ْن َيا
َان لنَبِ ٍّي َأ ْن َيك َ ُ ْ َ َ ُ
َ
ِ
ِ
يم﴾ األنفال 67
َواللَُّ ُي ِريدُ اآلخ َر َة َواللَُّ َع ِز ٌيز َحك ٌ
لكننا نجد يف السورة ذاهتا بعد آيتني توجيه ًا آخر لقبول الفدية من األرسى
وعدم قتلهم ،وذلك يف قوله تعاىل َ ﴿ :يا َأ ُّ َيا النَّبِ ُّي ُقل َِّلن ِف َأ ْي ِديكُم ِّم َن
س ٰى إِن َي ْع َل ِم اللَُّ ِف ُق ُلوبِك ُْم َخ ْ ًيا ُي ْؤتِك ُْم َخ ْ ًيا ِّمَّا ُأ ِخ َذ ِمنك ُْم َو َي ْغ ِف ْر َلك ُْم
ْالَ ْ َ
ِ
يم﴾ األنفال . 70
ور َّرح ٌ
َواللَُّ َغ ُف ٌ
و يف مكان آخر نجد ختيري ًا بني امل ِّن و الفداء .
ِ
ِ ِ
الر َق ِ
وه ْم َف ُشدُّ وا ا ْل َو َث َ
اق
اب َحت َّٰى إِ َذا َأ ْث َخنت ُُم ُ
ض َب ِّ
﴿ َفإ َذا َلقيت ُُم ا َّلذي َن َك َف ُروا َف َ ْ
ِ
ال ْر ُب َأ ْو َز َار َها  ﴾...حممد . 4
َفإِ َّما َمنًّا َب ْعدُ َوإِ َّما فدَ ا ًء َحت َّٰى ت ََض َع ْ َ
فكيف نوفق بني األمرين ؟ وما هو املوقف الرشعي من أرسى احلرب..؟
لدى مراجعة كتب التفسري ،و آراء أئمة التفسري نرى أن التعامل مع األرسى
اختلف باختالف الظروف واملراحل ،ففي كل مرحلة هلا حكٌم يناسبها

حفاظ ًا عىل هيبة الدولة ،وصون ًا هلا من أطامع أعداء الدين ،كام حدث يف

حروب (الر ّدة) التي جترأت هبا بعض القبائل عىل الدين بعد وفاة النبي ،
وادعى مسيلمة الكذاب وغريه النبوة  ،وامتنعوا عن دفع الزكاة  ،فكان موقف
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أيب بكر الصديق صارم ًا حازم ًا  ،وتبعه خالد بن الوليد يف الشدة واحلسم يف

هناية املعارك حني حارص مسيلمة وأتباعه يف حديقة  ،ورفض خالد استسالم
أحد منهم وواصل قتاهلم حتى فجر اليوم التايل ،وحصدهم عن بكرة أبيهم،

وسميت حديقة (املوت) التي قتل فيها مسيلمة وكل من معه .

فالشاهد أنه إذا التقى اجليشان فالواجب علينا بذل اجلهد يف قتل األعداء دون

أخذهم أرسى لئال يفيض ذلك إىل ضعفنا ورجحاهنم علينا  ،إذا كان هذا القتل

قبل أن نثخن يف األرض بالعزة والقوة التي ترهب أعداءنا  ،حتى إذا أثخناهم

يف املعركة جرح ًا وقتالً ،وتم لنا الرجحان عليهم فع ً
رجح األرس
ال  ،عندها ُي ّ
الذي عرب عنه بشد الوثاق؛ ألنه يكون حينئذ من الرمحة االختيارية ،وجعل
احلرب رضورة تقدر بقدرها ،ال رضاوة بسفك الدماء ،وال تلذذ ًا بالقهر
خينا اهلل تعاىل فيهم بني امل ّن عليهم وإعتاقهم بفك وثاقهم
واالنتقام ،ولذلك ّ

وإطالق حريتهم ،وإما بفداء أرسانا عند قومهم ودولتهم إن كان لنا أرسى
ٍ
عندهم
بمـال نأخذه منهم ،ومل يأذن لنا يف هذه احلال بقتلهم  ،فقد وضع
الشدة يف موضعها والرمحة يف موضعها .وإذا كان بيننا وبني دولة عهد يتضمن

اتفا ًقا عىل األرسى وجب الوفاء به وبطل التخيري بينه وبني غريه.

من هنا يت ّبني لنا عدم التعارض ،وأن املسلمني إذا كانت هلم الغلبة والقوة
ٍ
كرشط
والقهر عىل أعدائهم املحاربني  ،عندها يمكنهم القبول بالفداء
إلطالق رساح األرسى .
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وهذه طائفة من أقوال أهل العلم يف هذه املسألة :

َان لِنَبِ ٍّي َأ ْن َيك َ
جاء يف تفسري ابن كثري قوله عن هذه اآلية ﴿ َما ك َ
سى
ُون َل ُه َأ ْ َ
حتَّى ي ْث ِ
خ َن ِف األَ ْر ِ
ض  ﴾...نزلت بعد وقعة ( بدر ) فإن اهلل سبحانه عاتب
َ ُ

املؤمنني عىل االستكثار من األرسى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء ،أي ما كان

كافرا قدر عليه وصار يف يده للفداء أو للم ّن  ،ذلك أن قتل
لنبي أن حيتبس ً

أرسى املرشكني كان أوىل بالصواب من أخذ الفدية منهم وإطالقهم ،لذا
قال﴿ :حتَّى ي ْث ِ
خ َن ِف األَ ْر ِ
ض﴾ أي حتى يبالغ يف قتل األعداء املرشكني
َ ُ

ويقهرهم (((وذكر اإلمام القرطبي كالما شبيه ًا  ،فيقول عن قوله تعاىل:
ُون َله َأسى حتَّى ي ْث ِ
﴿ما ك َ ِ
خ َن ِف األَ ْر ِ
ض  ﴾...هذه اآلية
َ ُ
َ
َان لنَبِ ٍّي َأ ْن َيك َ ُ ْ َ
ّ
وجل ألصحاب نب ّيه  ،أي :ما كان
عز
نزلت يوم بدر ،عتاب ًا من اهلل ّ

ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل وهو قبول الفدية يف أول لقاء مع املرشكني.
﴿ ت ُِريدُ َ
والنبي  مل يأمر باستبقاء الرجال وقت احلرب،
ون َع َر َض الدُّ ْن َيا﴾
ّ

وال أراد ّ
قط عرض الدنيا  ،وإنام فعله من كان معه يف احلرب؛ فالتوبيخ
والعتاب إنام كان متوجه ًا بسبب من أشار عىل النبي  بأخذ ِ
الفدية .هذا
ّ
قول أكثر املفرسين ،وجاء ذكر النبي  يف اآلية حني مل َينْه عنه ،ولكنه عليه
ُ
ونزول النرص فرتك النّهي عن االستبقاء؛ ولذلك
السالم ش َغله َب ْغ ُت األمر
َّ

بكى هو وأبو بكر حني نزلت اآليات.

متى يكون قبول الفدية ؟
(((

تفسري إبن كثري رمحه اهلل .
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يقول سعيد بن جبري (((  :ال يكـون فـداء وال أسـر إال بعـد اإلثخـان والقتـل
ِ ِ
س ٰى إِن
بالسيف كمـا قـال تعـاىلَ ﴿ :يا َأ َُّيا النَّبِ ُّي ُقل َِّلن ف َأ ْيديكُم ِّم َن َْال ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ور
َي ْع َل ِم اللَُّ ِف ُق ُلوبِك ُْم َخ ْ ًيا ُي ْؤتك ُْم َخ ْ ًيا ِّمَّا ُأخ َذ منك ُْم َو َي ْغف ْر َلك ُْم َواللَُّ َغ ُف ٌ
ِ
يم﴾ األنفال . ٧٠
َّرح ٌ
قال أبوجعفر :يقول تعاىل ذكره :يا أهيا النبي ،قل ملن يف يديك ويف يدي
أصحابك من أرسى املرشكني الذين أخذ منهم الفداء :إن يعلم اهلل يف قلوبكم
إسال ًما ﴿ ُي ْؤتِك ُْم َخ ْ ًيا ِّمَّا ُأ ِخ َذ ِمنك ُْم﴾ من الفداء ( َو َي ْغ ِف ْر َلك ُْم) يقول :ويصفح

لكم عن عقوبة ُج ْرمكم بقتالكم نبي اهلل وأصحابه وكفركم باهلل (((.

يقول األمام الطربي :وقوله تعاىل يف سورة حممد  التي تسمى سورة
ِ
ِ ِ
الر َق ِ
وه ْم
اب َحت َّٰى إِ َذا َأ ْث َخنت ُُم ُ
ض َب ِّ
القتال أيض ًا َ ﴿:فإ َذا َلقيت ُُم ا َّلذي َن َك َف ُروا َف َ ْ
ِ
َف ُشدُّ وا ا ْل َو َث َ
ال ْر ُب َأ ْو َز َار َها﴾ أي :حتى
اق َفإِ َّما َمنًّا َب ْعدُ َوإِ َّما فدَ ا ًء َحت َّٰى ت ََض َع ْ َ
إذا غلبتموهم وقهرتم من مل ترضبوا رقبته منهم ،فصاروا يف أيديكم أرسى

( َف ُشدُّ وا ا ْل َو َث َ
اق) فشدّ وهم يف الوثاق كي ال يقتلوكم ،أو هيربوا منكم ،قال
ابن عباس  :وإنام أمروا بشد الوثاق لئال يفلتوا َ ،فإِ َّما َمنًّا َب ْعدُ َوإِ َّما فِدَ ا ًء.

وقال احلسن أيض ًا :يف اآلية تقديم وتأخري ،فكأنه قال :فرضب الرقاب حتى
وه ْم َف ُشدُّ وا ا ْل َو َث َ
اق﴾،
﴿حت َّٰى إِ َذا َأ ْث َخنت ُُم ُ
تضع احلـرب أوزارهـا  ،ثم قالَ :
وقوله تعاىل َ ﴿ :فإِ َّما َمنًّا َب ْعدُ َوإِ َّما فِدَ ا ًء ﴾ يقول( :فإذا أرسمتوهم بعد اإلثخان،
فإما أن متنوا عليهم بعد ذلك بإطالقكم إياهم من األرس ،وحترروهم بغري
(((
(((

نيل املرام من تفسري آيات األحكام  -صديق حسن خان .
تفسري الطربي (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) .
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عوض وال ٍ
ٍ
فدية ،وإما أن يفادوكم فداء بأن يعطوكم من أنفسهم عوضا حتى

تطلقوهم ،وختلوا هلم السبيل) اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي (((.

يقول الدكتور مصطفى مسلم (((  :عاتب اهلل سبحانه وتعاىل أنبياءه يف مواقف

خمتلفة ،واختص تعاىل نبيه حممد ًا  باستخدام ألطف األلفاظ وأرقها،

ليعرف الناس مقداره عند ربه ،فكانت هذه اللغة تعلم الناس التأدب يف
احلديث مع النبي فهو عظيم القدر ال خياطب إال بلغة االحرتام واألدب،

ومن أمثلة ذلك عتابه عز وجل لرسوله يف بشأن أخذ الفداء من أرسى بدر،

جاء بصيغة الغيبة أوالً ،ثم بذكر إباحة ذلك هلم مبارشة ،ومل يكتف باإلباحة

باألكل من الغنيمة ،بل وصفه باحلالل الطيب ،وختم بالنص عىل املغفرة

والرمحة حتى ال يبقى أثر لتحرج النفس ،فكان ذلك ختفيف ًا من وطأة العتاب
َان لِنَبِ ٍّي َأن َيك َ
وشدته عىل نفس رسول اهلل ،قال تعاىلَ ﴿ :ما ك َ
سى
ُون َل ُه َأ ْ َ
حتَّى ي ْث ِ
خ َن ِف ْالَ ْر ِ
ض ت ُِريدُ َ
ون َع َر َض الدُّ ْن َيا َواللَُّ ُي ِريدُ ْال ِخ َر َة َواللَُّ َع ِز ٌيز
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم َ ٦٨ف ُك ُلوا
َاب ِّم َن اللَِّ َس َب َق َل َّسك ُْم ف َيم َأ َخ ْذت ُْم َع َذ ٌ
يم َّ ٦٧ل ْو َل كت ٌ
اب َعظ ٌ
َحك ٌ
ِ
ِمَّا َغنِ ْمت ُْم َح َ
يم﴾ األنفال .69 - 67
ـور َّرح ٌ
ـلالً َط ِّيبـ ًا َواتَّقـُوا اللََّ إِ َّن اللََّ َغ ُف ٌ
 نسـخ اآليـة :

وه ْم َف ُشدُّ وا ا ْل َو َث َ
اق َفإِ َّما َمنًّا
﴿حتَّى إِ َذا َأ ْث َخنْت ُُم ُ
ومن العلامء من ذهب إىل أن اآلية َ
َب ْعدُ َوإِ َّما فِدَ ا ًء﴾ منسوخة بقوله تعاىلَ ﴿ :فا ْق ُت ُلوا ا ُْل ْ ِ
وه ْم﴾
ش ِك َ
ني َح ْي ُث َو َجدْ ُت ُ ُ

ال ْر ِ
ش ْد ِبِ ْم َم ْن َخ ْل َف ُه ْم ﴾ .
وقوله َ ﴿ :فإِ َّما َت ْث َق َفن َُّه ْم ِف ْ َ
ب َف َ ِّ
(((
(((

اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي (اجلزء الثامن) .
األساليب القرآنية يف عتاب رسول اهلل للدكتور مصطفى مسلم .
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 هنا فائدة :

ملاذا قدم سبحانه ( امل ّن ) عىل ( الفداء ) يف قوله تعاىل :
ِ
﴿ َفإِ َّما َمنًّا َب ْعدُ َوإِ َّما فدَ ا ًء﴾ حممد 4

ألن يف اآلية الكريمة إشارة إىل ترجيح حرمة النفس عىل طلب املال ،فاملجاهد
يف سبيل اهلل يقاتل إلعالء كلمة اهلل ،ال للمغنم املادي والكسب الدنيوي (((.

(((

آيات األحكام للصابوين (. )449 / 2
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اإلضاءة الرابعة واألربعون

آية تؤكد التفاضل بين الرسل  ،وآية ( ال نفرق بينهم ) !
ما الفرق بني اآليات التي تؤكد التفاضل بني الرسل واألنبياء ...
واآليات التي تبني أن املسلم ال يفرق بينهم ؟

ِ
الر ُس ُل
لنتأمل اآليات التي تذكر التفاضل بني الرسل ،قال تعاىل﴿ :ت ْل َك ُّ
ِ
ٍ
َف َّض ْلنَا َب ْع َض ُه ْم َع َ ٰل َب ْع ٍ
يسى
ض ِّمن ُْهم َّمن َك َّل َم ا ُ
للَّ َو َر َف َع َب ْع َض ُه ْم َد َر َجات َوآ َت ْينَا ع َ
ابن مريم ا ْلبين ِ
وح ا ْل ُقدُ ِ
َات َو َأ َّيدْ نَا ُه بِ ُر ِ
س  ﴾..ابلقرة . 253
ْ َ َ ْ َ َ َ ِّ
﴿و َل َقدْ َف َّض ْلنَا
وكذلك تفضيل األنبياء بعضهم عىل بعض كام قال تعاىل َ :
ني َع َل َب ْع ٍ
ورا﴾ اإلرساء . 55
َب ْع َض النَّبِ ِّي َ
ض َوآ َت ْينَا َد ُاو َد َز ُب ً

أما اآلية التي تذكر عدم التفريق بينهم فهي هناية سورة البقرة ...
ُون ك ٌُّل آمن بِاللَِّ وم ِ
الر ُس ُ
ول بِ َم ُأ ِنز َل إِ َل ْي ِه ِمن َّر ِّب ِه َوا ُْل ْؤ ِمن َ
آلئكَتِ ِه
َ َ
َ َ
قال تعاىل ﴿:آ َم َن َّ
َو ُكتُبِ ِه َو ُر ُس ِل ِه َال ُن َف ِّر ُق َب َْي َأ َح ٍد ِّمن ُّر ُس ِل ِه﴾ابلقر ة 285 .
كأنمـا األصل املساواة يف املنزلة ،وعدم التفضيل بني رسول وآخر ،فكيف
نجمع بني األمرين ؟

وجه سؤال مشابه للشيخ صالح الفوزان يف موقعه اإللكرتوين ،هذا نصه :ال

نختلف يف منزلة الرسول  وال يف مكانته العظيمة التي تفوق كل النبيني
ي َأ َح ٍد
واملرسلني واخللق أمجعني ،ولكن توقفت عند قوله تعا 
ىل:﴿الَ ُن َف ِّر ُق َب ْ َ
ِّمن ُّر ُس ِل ِه﴾ ،فمـا هو تفسري هذه اآلية؟ وما املقصود منها؟
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فقال الشيخ  :جيب اإليامن بجميع الرسل عليهم الصالة والسالم من أوهلم

إىل آخرهم وحمبتهم وتوقريهم واحرتامهم واجب ،ألهنم أفضل اخللق ،وهو
ركن من أركان اإليامن؛ كام قال النبي  اإليام ن (أن تؤمن باهلل ومالئكته

وكتبه ورسله) رواه اإلمام مسلم (((.

وأما التفريق بني الرسل فهو يعني اإليامن ببعضهم والكفر ببعضهم كام فعلت
اليهود وكام فعلت النصارى  :فاليهود موقفهم من الرسل أهنم آمنوا بالبعض

وكفروا بالبعض ،حيث كفروا بعيسى وبمحمد عليهام الصالة والسالم،
ول بِ َم الَ
والبعض اآلخر من الرسل قتلوه؛ كام قال تعاىل: ﴿ َأ َف ُك َّل َم َجاءك ُْم َر ُس ٌ
ْبت ُْم َف َف ِري ًقا ك ََّذ ْبت ُْم َو َف ِري ًقا َت ْق ُت ُل َ
ون﴾ابلقرة 87
اس َتك َ ْ
َ ْت َوى َأن ُف ُسك ُُم ْ

فاليهود َّفرقوا بني الرسل  ،فكفروا ببعضهم وقتلوا بعضهم ،وحتى الذين

صحيحا؛ ألهنم ال يؤمنون إال بام يوافق أهواءهم مما
آمنوا به مل يؤمنوا به إيامنًا
ً

جاء به ،وما خالف أهواءهم كفروا به وتركوه.

ل . أما أهل اإليامن
والنصارى أيض ًا كفروا بمحمد ؛ فهم ّفرقوا بني الرس 
الر ُس ُ
ول بِ َم
الصحيح فإهنم آمنوا بجميع الرسل من أوهلم إىل آخره م: ﴿آ َم َن َّ
ُون ك ٌُّل آمن بِاللَِّ وم ِ
ُأ ِنز َل إِ َل ْي ِه ِمن َّر ِّب ِه َوا ُْل ْؤ ِمن َ
ي
آلئكَتِ ِه َو ُكتُبِ ِه َو ُر ُس ِل ِه الَ ُن َف ِّر ُق َب ْ َ
َ َ
َ َ
ِِ
ٍ
كافرا باجلميع؛ ألن
َأ َحد ِّمن ُّر ُسل ه﴾ فالذي كفر ببعض وآمن ببعض يكون ً
كفر به معه من الدليل ومن احلجة والربهان عىل نبوته مثل ما مع الرسل
الذي َ

كفرا ببقيته م .
الذين آمن هبم ،فكفره به يكون ً
(((

رواه مسلم يفصحيحهمن حديث عمر بن اخلطاب .
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وكذلك التفريق بني الرسل يعني تفضيل بعضهم عىل بعض من باب املفاخرة
أيضا ،بمعنى  :ال تفاضلوا بينهم
والتنقيص من حق بقية األنبياء؛ فهذا ال جيوز ً

عىل وجه االفتخار وتنقيص املفضول  ،لذا ورد النهي عن تفضيل نبينا عىل
واحلمية ،أو
موسى أو يونس بن متى صىل اهلل عليهم وسلم عىل وجه العصبية
ّ

غري ذلك من األسباب ...
ار ُح ال َّط َح ِ
َو َقال َش ِ
او َّي ِة( :ا َْلن ِْه ُّي َعنْ ُه :ال َّت ْف ِضيل إِ َذا ك َ
َان َع َل َو ْج ِه ا ْل َع َصبِ َّي ِة
س َ ،أو َع َل وج ِه ِ
وا ْل َف ْخ ِر و ْ ِ ِ
االنْتِ َق ِ
اص لِ ْل َم ْف ُضول) (((.
َ ْ
الَم َّية َو َه َوى النَّ ْف ِ ْ
َ
َ
ِ
ض اللَُّ َعنْ ُهَ ،ق َال( :بينمـا هيودي
فقد روى البخاري ومسلم َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة َر َ
يعرض سلعته أعطي هبا شيئ ًا كرهه ،فقال ال والذي اصطفى موسى عىل البرش،
فسمعه رجل من األنصار فقام فلطم وجهه ،وقال تقول والذي اصطفى

موسى عىل البرش والنبي  بني أظهرنا ،فذهب إليه ،فقال أبا القاسم إن يل
ذمة وعهد ًا فام بال فالن لطم وجهي؟ فقال مل لطمت وجهه؟ فذكره ،فغضب
النبي  حتى رئي يف وجهه ،ثم قال ال تفضلوا بني أنبياء اهلل ،فإنه ينفخ يف
الصور فيصعق من يف الساموات ومن يف األرض إال من شاء اهلل ،ثم ينفخ فيه

أخرى فأكون أول من بعث ،فإذا موسى آخذ بالعرش ،فال أدري أحوسب

بصعقتـه يـوم الطـور أم بعـث قبيل ،وال أقـول إن أحـد ًا أفضـل مـن يونـس

بن متى) ((( .

(((
(((

املوسوعة الفقهية (اجلزء . )٤٠
رواه البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه .
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وليس هذا هني ًا عن عموم التفضيل؛ ألنه ثابت بنصوص الكتاب والسنة ،فال

شك أن الرسل يتفاضلون  ،وهذا فضل من اهلل سبحانه وتعاىل.
الر ُس َل َأ ْف َض ُل ِم ْن َب ِق َّي ِة
)و َل ِخ َل َ
كمـا جاء يف تفسري ابن كثري قولهَ :
ف َأ َّن ُّ
ْالَنْبِي ِ
اءَ ،و َأ َّن ُأ ِ
ول ا ْل َع ْز ِم ِمن ُْه ْم َأ ْف َض ُل ُه ْمَ ،و ُه ُم ْ
ُور َ
ون ن ًَّصا) يف قوله
َ
الَ ْم َس ُة ا َْل ْذك ُ
ِ
ني ِمي َثا َق ُه ْم َو ِمن َْك َو ِم ْن ن ٍ
وسى
﴿وإِ ْذ َأ َخ ْذنَا ِم َن النَّبِ ِّي َ
تعاىلَ :
يم َو ُم َ
ُوح َوإِ ْب َراه َ
ِ
يسى ا ْب ِن َم ْر َي َم﴾ األحزاب . 7
َوع َ
ِ
وسى
قال رمحه اهللَ :و َل ِخ َل َ
يمُ ،ث َّم ُم َ
ف َأ َّن ُم َ َّمدً ا  َأ ْف َض ُل ُه ْم ُ ،ث َّم َب ْعدَ ُه إِ ْب َراه ُ
َع َل ا َْل ْش ُه ِ
فضل بعض الرسل عىل بعض كام قال تعاىل:
ور) ،خيرب تعاىل أنه ّ
ِ
الر ُس ُل َف َّض ْلنَا َب ْع َض ُه ْم َع َ ٰل َب ْع ٍ
ضِّ ،من ُْهم َّمن َك َّل َم اللَُّ َو َر َف َع َب ْع َض ُه ْم
﴿ت ْل َك ُّ
ات وآ َتينَا ِعيسى ابن مريم ا ْلبين ِ
ٍ
وح ا ْل ُقدُ ِ
َات َو َأ َّيدْ نَا ُه بِ ُر ِ
س ﴾..
َ ْ َ َ ْ َ َ َ ِّ
َد َر َج َ ْ
يعني  :موسى وحممدا  وكذلك آدم  ،كام ورد به احلديث املروي يف صحيح
ابن حبان عن أيب ذر  (ورفع بعضهم درجات) كام ثبت يف حديث اإلرساء

عز
حني رأى النبي  األنبياء يف الساموات بحسب تفاوت منازهلم عند اهلل ّ
وجل  .وجاء يف كتاب «الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز» للواحدي:
بالرسالة (((.
َأ ْي :مل نجعلهم سوا ًء يف الفضيلة وإن استووا يف القيام ِّ

وذهب السعدي يف تفسريه لسورة البقرة هلذا املعنى أن الباري خيربأنه
فاوت بني الرسل يف الفضائل اجلليلة والتخصيصات اجلميلة ،بحسب ما

من اهلل به عليهم ،وقاموا به من اإليامن الكامل ،واليقني الراسخ ،واألخالق
العالية ،واآلداب السامية ،والدعوة ،والتعليم ،والنفع العميم.

(((

الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز للواحدي .
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فمنهم من اختذه خليالً ،ومنهم من كلمه تكليمـ ًا ،ومنهم من رفعه فوق

اخلالئق درجات صص((( ،ومجيعهم ال سبيل ألحد من البرش إىل الوصول إىل

فضلهم الشامخ.

وخص عيسى ابن مريم  أنه آتاه البينات الدالة عىل أنه رسول اهلل حق ًا،
ّ

وعبده صدق ًا ،وأن ما جاء به من عند اهلل ك ّله حق ،فجعله ُيربئ األكمه
وييي املوتى بإذن اهلل ،وك ّلم الناس يف املهد صبي ًا ،وأيده
واألبرصُ ،
بروح القدس ،أي :بروح اإليمـان ،فجعل روحانيته فائقة روحانية غريه،

فحصل له بذلك القوة والتأييد ،وإن كان أصل التأييد هبذه الروح عاما

لكل مؤمن ،بحسب إيامنه ،كام قال :وأيدّ هم بروح منه لكن ما لعيسى

أعظم مما لغريه ،هلذا خصه اهلل بالذكر ،وقيل :إن روح القدس -هنا-

جربيل  ،أيده اهلل بإعانته ومؤازرته ،لكن املعنى هو األول .وجاء

يف (املوسوعة الفقهية ) (:)49 /40
ما ورد َع ِن النَّبِي  ِ
اض َل ِة َب ْين َُه ْمَ ،ف ِقيلَ :ه َذا ك َ
َان َق ْبل
(م َن الن َّْه ِي َع ِن ا ُْل َف َ
َ ََ َ
ِّ
ات ال َّت ْف ِضيلَ ،و َق ْبل َأ ْن َي ْع َل َم بِ َأ َّن ُه َس ِّيدُ َو َل ِد آ َد َم)َ .ف َع َل َه َذا:
َأ ْن َتن ِْزل َع َل ْي ِه آ َي ُ
اضعَِ ،و ِقيل
ال َّت ْف ِضيل اآلْ َن َج ِائ ٌزَ ،و ِقيل  :إِن ََّمـا َقا َل ُه النَّبِ ُّي  َع َل َسبِيل الت ََّو ُ
الَ ْو ِ
ال ُي َؤ ِّد َي إِ َل َأ ْن ُي ْذك ََر َب ْع ُض ُه ْم بِ َم الَ
أيض ًا( :إِنَّمـا َنَى َع ِن ْ
ض ِف َذلِ َك لِ َئ َّ
َينْ َب ِغيَ ،و َي ِقل ْ ِ
تا ُم ُه ِعنْدَ ا ُْل َم َر ِاة) .
اح َ
خال ِ
ني ا َْل ْف ُضول ،بِ ِ
َو َقال ا ْب ُن َعطِ َّي َة َوا ْب ُن َت ْي ِم َّي َة ( :إِن ََّمـا ُ ِن َي َع ْن َت ْع ِي ِ
َف َما َل ْو
ُف ِّضل ِم ْن َغ ْ ِي َت ْع ِيني) .
(((

تفسري السعدي ص (. )٩٩
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اإلضاءة اخلامسة واألربعون

نت ُق َ
أَأ َ َ
اس اتَّخِ ذُونِي وَأُمِّ َي إ ِ َلـهَ ي ِْن ؟
لت لِلن َّ ِ
كيف يسأل الرب ّ
جل وعال عبده ؟

من أسمـاء اهلل اجلليلة (العليم) وصفته املشتقة منه (العلم) ،فمن أسامئه

(العليم والعامل والعالّم) ،وكلها صيغ مبالغة يف سعة علم اهلل -سبحانه وتعاىل
كمـا قال تعاىل ُ ﴿ :قل َّل يع َلم من ِف السمو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ب إِ َّل اللَُّ َو َما
ض ا ْل َغ ْي َ
َّ َ َ
َْ ُ َ
ان ُي ْب َع ُث َ
ون َأ َّي َ
َي ْش ُع ُر َ
ون﴾ انلمل . 65

قال ابن كثري :أي يعلم مجيع الكائنات املشاهدات لنا والغائبات عنا فال خيفى
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وكبري ،حتى
وصغري
وحقري
جليل
عليه يشء يف األرض ،وال يف السامء من

ّ
والرس عنده عالنية ،واألمر
الذر يف الظلامت ،و يعلم ما يف الضامئر واحلنايا،
ّ
ِ
س ا ْل َق ْو َل َو َم ْن َج َه َر بِ ِه َو َم ْن
كله عنده سواسية ،قال تعاىلَ :
﴿س َوا ٌء منْك ُْم َم ْن َأ َ َّ
َخ ٍ
ار ٌب بِالن ََّه ِ
ف بِال َّل ْي ِل َو َس ِ
ُه َو ُم ْست ْ
ار ﴾ الرعد . 1
﴿و ِعندَ ُه َم َفاتِ ُح ا ْل َغ ْي ِ
ب َوا ْل َب ْح ِر َو َما
وقالَ :
ب َل َي ْع َل ُم َها إِ َّل ُه َو َ ،و َي ْع َل ُم َما ِف ا ْل َ ِّ
تَس ُق ُط ِمن ور َق ٍة إِ َّل يع َلمها و َل حب ٍة ِف ُظ ُلم ِ
ت ْالَ ْر ِ
ض َو َل َر ْط ٍ
ب َو َل َيابِ ٍ
س
َ ْ ُ َ َ َ َّ
َ
ََ
ْ
َاب ُّمبِ ٍ
إِ َّل ِف ِكت ٍ
ني﴾ األنعام . 59
يعلم دبيب النملة السوداء عىل الصخرة الصامء  ،يف الليلة الظلامء .
ِ
ِ
السا َع ِة َو ُين َِّز ُل ا ْل َغ ْي َث َو َي ْع َل ُم َما ِف
وكذا قوله ّ
عز وجل ﴿ :إِ َّن اللََّ عندَ ُه ع ْل ُم َّ
ِ
ب َغدً ا َ ،و َما تَدْ ِري َن ْف ٌس بِ َأ ِّي َأ ْر ٍ
وت،
ض َت ُ ُ
ْالَ ْر َحا ِم َو َما تَدْ ِري َن ْف ٌس َّما َذا َتكْس ُ
ِ
يم َخبِ ٌري﴾ لقمان . 34
إِ َّن اللََّ َعل ٌ
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ولكن كيف نو ّفق بني هذه اآليات  ،وبني تساؤالت الرب جل وعال لعيسى

عليه السالم  ،وللمالئكة ؟!

ففي موضع يسأل سبحانه عيسى  .
ويف موضع آخر يسأل املالئكة .

ويف موضع ثالث يقول  :اآلن خ ّفف عنكم وعلم أن فيكم ضعف ًا !!! ...
َّاس َّ ِ
ِ
ات ُذ ِ
لت لِلن ِ
ون
نت ُق َ
يسى ا ْب َن َم ْر َي َم َء َأ َ
قال تعاىل َ :
﴿وإِ ْذ َق َال اللُّ َيا ع َ
ي ِمن د ِ
َو ُأ ِّم َي َِال ْ ِ
ُون ِل َأ ْن َأ ُق َ
ون اللِّ َق َال ُس ْب َحان ََك َما َيك ُ
ول َما َل ْي َس ِل بِ َح ٍّق إِن
ُ
َ
نت َع َّ
ال ُم
ُنت ُق ْل ُت ُه َف َقدْ َع ِل ْم َت ُه َت ْع َل ُم َما ِف َن ْف ِس َو َال َأ ْع َل ُم َما ِف َن ْف ِس َك إِن ََّك َأ َ
ك ُ
َّاس َّ ِ
ي ِمن د ِ
ات ُذ ِ
ون َو ُأ ِّم َي اِ َل ْ ِ
لت لِلن ِ
ون اللِّ ؟
نت ُق َ
ا ْل ُغ ُيوب﴾ المائدة َ . 116أ َأ َ
ُ
َ
ون ِمن د ِ
ون اللَِّ َف َي ُق ُ
ش ُه ْم َو َما َي ْع ُبدُ َ
ول
ُ
وسأل سبحانه املالئكة َ :
﴿و َي ْو َم َ ْ
يُُ
ِ
ِ ِ
السبِ َيل﴾ الفرقان . 17
َء َأنت ُْم َأ ْض َل ْلت ُْم ع َبادي َٰه ُؤ َلء َأ ْم ُه ْم َض ُّلوا َّ
﴿ ء َأنتُم َأ ْض َل ْلتُم ِعب ِ
ادي َٰه ُؤ َل ِء ﴾ ؟!
ْ َ
َ ْ
وقال تعاىلْ :
ف اللَُّ َعنْك ُْم َو َع ِل َم َأ َّن فِيك ُْم َض ْع ًفا َفإِ ْن َي ُك ْن ِمنْك ُْم
﴿ال َن َخ َّف َ
ف َي ْغ ِل ُبوا َأ ْل َف ْ ِ
ِما َئ ٌة َصابِ َر ٌة َي ْغ ِل ُبوا ِما َئت ْ ِ
ي بِإِ ْذ ِن اللَِّ َواللَُّ َم َع
َي َوإِ ْن َي ُك ْن ِمنْك ُْم َأ ْل ٌ
ف اللَُّ َعنْك ُْم َو َع ِل َم َأ َّن فِيك ُْم !
الصابِ ِري َن ﴾ ،األنفال ْ ، 66ال َن َخ َّف َ
َّ
حيث يبدو يف ظاهر األمر أن الرب ّ
جل وعال يسأله عباده ومالئكته يف أمور
من الدنيا  ،وقد أثار بعض امللحدين والنصارى شبهات حول هذه اآليات.

وقالوا :اهلل ال يعلم الغيب دائام بشهادة القرآن !
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َّاس َّ ِ
ي ِمن د ِ
ات ُذ ِ
ـه ْ ِ
لت لِلن ِ
ون
نت ُق َ
واستشهدوا باآلية السابقةَ ﴿ :ء َأ َ
ُ
ون َو ُأ ِّم َي إِ َل َ

اللِّ﴾ فقالوا :هل اهلل ال يعلم إن كان عيسى عليه السالم قال للناس اختذوين
وأمي إهلني من دون اهلل ؟ تعاىل اهلل عام يقولون علو ًا كبري ًا ،كام ذكروا اآلية:
ْ
ف اللَُّ َعنك ُْم َو َع ِل َم َأ َّن فِيك ُْم َض ْع ًفا﴾ وركزوا عىل كلمة (اآلن) كأن
﴿ال َن َخ َّف َ

العلم تعلق بزمان الحق ،وحاشى هلل أنه علم فقط يف هذه اللحظة وهو الذي

علم ما كان وما يكون ،وما مل يكن لو كان كيف سيكون  ،فكيف نفهم مراد
اهلل من هذه اآليات ؟!

واجلواب عىل ذلك أن اهلل سبحانه علم قبل خلق الفعل ،وبعد حدوث الفعل

مشاهدْ قد حدث ،وهلذا
ووجوده  ،فعلم من الغيب ما مل حيدث بعد ،وعلم
َ
﴿و َما َج َع ْلنَا ا ْل ِق ْب َل َة
نظائر يف غري ما موضع من كتاب اهلل تعاىل كقوله تعاىلَ :
ا َّلتِي ُكن َْت َع َليها إِ َّل لِنَع َلم من يتَّبِع الرس َ ِ
ِ
ب َع َل َع ِق َب ْي ِه﴾ وكذا يف
ول م َّ ْن َينْ َقل ُ
َْ
ْ َ َ ْ َ ُ َّ ُ
اآليات التي وردت يف سورة األنفال وهي تتحدث عن قوة املسلمني يف غزوة
(بدر) فقد َ َع ِل َم جل وعال ضعفهم أزالً ،و َع ِل َمه مشاهدة فلام َ
بان ضعفهم
واقع ًا مشاهدة (اآلن) رتّب اهلل عليه احلكم  :أن خ ّفف عنهم ...

وذكر األلويس يف تفسريه فائدة لطيفة يف (روح املعاين ) تعليق ًا عىل قوله
﴿و َل َقدْ َف َتنَّا ٱ َّل ِذي َن ِمن َق ْب ِل ِه ْم َف َل َي ْع َل َم َّن ٱللَُّ ٱ َّل ِذي َن َصدَ ُقو ْا َو َل َي ْع َل َم َّن
تعاىلَ :
ني﴾ العنكبوت . 3
ٱ ْل َك ِٰذبِ َ
فقال :أي علم ظهور ،يظهر للعباد الصادق من الكاذب باالمتحان (((.
(((

روح املعاين لأللويس .
180

وقالوا :إن له تعلق ًا باليشء قبل الوقوع وحال الوقوع وبعده وقال الطيبي:
املعنى اآلن خ ّفف اهلل تعاىل عنكم ملا ظهر متعلق علمه أي كثرتكم التي هي

موجب ضعفكم بعد ظهور قلتكم وقوتكم (((.
وجاءت عبارة َ ﴿ :و َع ِل َم َأ َّن فِيك ُْم َض ْع ًفا ﴾ يف موضع احلال .

أي :خ ّفف اهلل عنكم وقد علم من قبل أن فيكم ضعف ًا ،فالكالم كاالعتذار

عىل ما يف احلكم السابق من املشقة بأهنا مشقة اقتضاها استصالح حاهلم،
ومجلة احلال املبتدئة بفعل ميض يغلب اقرتاهنا بـ (قد) .

فليس املراد من هذه اآلية ما تومهه هؤالء من أن اهلل جيهل بواقع عباده ،إن
هذا املعنى غري مراد قطع ًا  ،فالقرآن ميلء باآليات الرصحية والواضحة يف إفادة

أن اهلل يعلم من عباده ما ُي ّسون وما ُيعلنون ،ويعلم من أقواهلم وأفعاهلم ما

يتجاهرون هبا وما يتكتمون عليها ،ويعلم من هو املصلح من عباده ومن هو
املفسد من موارد علم اهلل التي أثبتتها آيات القرآن ،ومعنى (علم) أو (لنعلم)

بمعنى ان اهلل أبدى وأظهر ما كان يكنه من علمه اخلاص الذي مل يطلع عليه
رسول فاستبدل باألمر أمر ًا ،و يؤيد هذا الفهم بأن املراد هو التمييز واإلظهار
ول آمنَّا بِاللَِّ َفإِ َذا ُأ ِ
﴿و ِم َن الن ِ
وذ َي ِف اللَِّ َج َع َل فِ ْتنَ َة
هو قوله تعاىلَ :
َّاس َمن َي ُق ُ َ
ِ
َّاس َك َع َذ ِ
الن ِ
َص ِّمن َّر ِّب َك َل َي ُقو ُل َّن إِنَّا ُكنَّا َم َعك ُْم َأ َو َل ْي َس اللَُّ
اب اللَِّ َو َلئن َجا َء ن ْ ٌ
بِ َأ ْع َل َم بِ َم ِف ُصدُ ِ
ني ﴾ العنكبوت .10
ور ا ْل َعا َلِ َ
رصحت أن اهلل تعاىل أعلم بام يف صدور العاملني قالت:
فاآلية بعد أن ّ
ني ﴾ مما يؤكد أن املراد من قوله
﴿و َل َي ْع َل َم َّن اللَُّ ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َو َل َي ْع َل َم َّن ا ُْلنَافِ ِق َ
َ
علم َن اهلل﴾ ليس هو العلم بعد اجلهل ،ويؤيد هذا أيضا قوله
تعاىل﴿ :ول َي ّ

(((

التحرير والتنوير (. )٧٠ ،١٠
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وركُم ولِيمحص ما ِف ُق ُلوبِكُم واللَُّ َع ِليم بِ َذ ِ
تعاىلِ ِ :
ات
ْ َ
َ
ٌ
﴿ول َي ْبت ََل اللَُّ َما ِف ُصدُ ِ ْ َ ُ َ ِّ َ َ
الصدُ ِ
ويمحص ما
ور ﴾ فهو يبتيل ما يف صدورهم وهو من مكنون الغيب
ّ
ُّ
(عليم بذات الصدور) فإذا
يف قلوهبم وهو من مكنون الغيب ،ثم يقول أنه
ٌ

كان يعلم ما يف صدورهم فلامذا االبتالء والتمحيص ؟ لو مل يكن الغرض منه
التمييز واإلظهار ،وليس حتصيل العلم .

يقول اإلمام بن كثري يف تفسري هذه اآلية ( :هذا أيض ًا مما يخاطب اهلل به عبده

ورسوله عيسى إبن مريم  قائ ً
ال له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه

إلهين من دون الله ،يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي

إلهين من دون الله؟ وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس

األشهاد .هكذا قاله قتادة وغيره ،واستدل قتادة على ذلك  )..بقوله تعالى:
﴿ َق َال ال َّله ه َذا يوم ينْ َفع الص ِ
اد ِقي َن ِصدْ ُق ُه ْم ﴾ المائدة .((( ١١٩
ُ َ َ ْ ُ َ ُ َّ
وجاء يف كتاب« :جو ِ
اه ُر ال َبال َغة يف ا َمل َعاين وال َب َيان وال َب ِديع» فصل عن
َ َ
أنواع االستفهام ،وذكر منها  :اإلنكار كقوله تعاىل﴿ :أ َغ َري اهللِ تَدْ ُع َ
ون﴾
واإلنكار إذا وقع يف اإلثبات جيعله نفي ًا ،كقوله تعاىلَ ..﴿ :أ ِف اهللِ َش ٌّك
َفاطِ ِر السمـاو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ض﴾؟ أي :ال شك فيه ،وإذا وقع يف النفي
َّ َ َ
ِ
جيعله إثبات ،كقوله تعاىلَ ﴿ :أ َل َ ِ
آوى ﴾ أي :وجدناك ،ثم
يدْ َك َيت ًيم َف َ
ْ
ب ِْ
نس ُ
ت َك ُسدً ى﴾،
ي َس ُ
اإلنكار قد يكون للتكذيب نحو ﴿ َأ َ ْ
ان َأن ُي ْ َ
ال َ
ون َما َتن ِْحت َ
أو يكون للتوبيخ واللوم عىل ما وقع نحوَ ﴿ :أ َت ْع ُبدُ َ
ُون ﴾.
مما سبق نعلم نوع االستفهام املستخدم يف تلك اآلية ،وهو االستفهام اإلنكاري
النايف (((.

(((
(((

تفسري إبن كثري رمحه اهلل .
جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع .
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اإلضاءة السادسة واألربعني

هل ما يصيبنا من مصائب وفتن من الله،
أم مــن عنـد أنفسنــا؟
يقول املوىل ّ
جل وعال يف حمكم التنزيل :
﴿و َما َأ َصا َبك ُْم ِم ْن ُم ِصي َب ٍة َفبِ َم ك ََس َب ْت َأ ْي ِديك ُْم َو َي ْع ُفو َع ْن كَثِ ٍري﴾ الشورى . 30
َ
ويف موطن آخر يقول سبحانه َ ﴿ :ما َأ َصا َب َك ِم ْن َح َسن ٍَة َف ِم َن اللَّ َو َما َأ َصا َب َك
ِم ْن َس ِّي َئ ٍة َف ِم ْن َن ْف ِس َك﴾ النساء . 79
ِ
لل َلنَا﴾ اتلوبة . 51
َب ا َُّ
ويف مكان ثالث يقول تعاىلُ ﴿ :ق ْل َل ْن ُيصي َبنَا إِ َّل َما َكت َ

فاآلية األوىل تقول أن ما أصابنا إنام هو بسبب ذنوبنا ،وبام كسبت أيدينا،

واآلية الثانية تقول  :ما أصابنا من حسنة فمن اهلل  ،وما أصابنا من سيئة فمنا ،
واآلية الثالثة تقول  :ما يصيبنا إال ما كتبه اهلل لنا !

فكيف نوفق بني هذه اآليات ؟ وقل مثل هذا يف اآليات التي تتحدّ ث عن
ونُ ْم َأ َل ْ َنكُن َّم َعك ُْم َقا ُلوا َب َ ٰل
(الفتنة) ،فتارة تنسب لنا كقوله تعاىل ُ ﴿ :ينَا ُد َ
ِ
ِ
ان َحت َّٰى َجا َء َأ ْم ُر اللَِّ
َو َٰلكنَّك ُْم َفتَنت ُْم َأن ُف َسك ُْم َوت ََر َّب ْصت ُْم َو ْار َت ْبت ُْم َو َغ َّر ْتك ُُم ْالَ َم ُّ
ور﴾ احلديد . 14
َو َغ َّركُم بِاللَِّ ا ْل َغ ُر ُ
قوله َ ﴿ :فتَنت ُْم َأن ُف َسك ُْم ﴾ نسبت اآلية الفتنة للناس  ...وتارة تنسبها للرب
ّ
جل وعال  ،كام قال موسى عليه الصالة والسالم:
﴿ ...إِ ْن ِه َي إِ َّل فِ ْتنَت َُك ت ُِض ُّل ِ َبا َمن ت ََشا ُء َو َ ْت ِدي َمن ت ََشا ُء﴾ األعراف . 155
فكيف نو ّفق بني األمرين ؟ هل الفتنة من عندنا ،أم من عند اهلل ّ
جل وعال ؟
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ُس ِئل الشيخ عبدالعزيز بن باز يف برناجمه (فتاوي نور عىل الدرب) عن هذه
املسألة ،و كيف نوفق بني هذه اآليات ؟

فقال رمحه اهلل :ليس هناك تعارض ،فاهلل جل وعال ّبي لنا أن ما أصابنا هو
ِ
َب
بأسباب كسبنا ،وأن ما يقع هو بقضائه وقدرهُ ﴿ ،ق ْل َل ْن ُيصي َبنَا إِ َّل َما َكت َ

اللَُّ َلنَا﴾ اتلوبة  ، 51فقد سبق علمه وقدره بكل يشء ،ولكنه سبحانه ع ّلق ما
كسب
أصابنا مما يرضنا أنه بأسباب معاصينا وإن كانت مكتوبة مقدّ رة لكن لنا
ٌ
ولنا ٌ
عمل ،ولنا االختيار ،فكل يشء يقع بقدر من الطاعات واملعايص.

ٍ
معاص فهو من كسبنا ومن عملنا ،ونحن مؤاخذون به ،إذا
فمـا وقع منا من
﴿و َما َأ َصا َبك ُْم
فعلناه ،وعندنا عقولنا فنحن مؤاخذون به ،وهلذا قال سبحانهَ :
ِم ْن ُم ِصي َب ٍة َفبِ َم ك ََس َب ْت َأ ْي ِديك ُْم َو َي ْع ُفو َع ْن كَثِ ٍري﴾ الشورى . 30
ويف اآلية األخرىَ ﴿ :ما َأ َصا َب َك ِم ْن َح َسن ٍَة َف ِم َن اللَِّ َو َما َأ َصا َب َك ِم ْن َس ِّي َئ ٍة َف ِم ْن
َن ْف ِس َك﴾ النساء  ، 79فال تنايف بني القدر وبني العمل ،فالقدر سابق وهلل احلجة

البالغة ،واألعمـال أعمـالنا.

فالزنا ورشب اخلمر وترك الصالة والعقوق وقطيعة الرحم من أعاملنا ،ونحن
اختيارا ولنا ً
عمل
نستحق عليها العقوبة بسبب تفريطنا وتقصرينا؛ ألن لنا
ً

ُينسب إلينا ،وإن كان َس َبق يف علم اهلل كتابته وتقديره ،فالقدر ليس حج ٌة

عىل فعل املعايب واملنكرات ،فاهلل له احلكمة البالغة فيام مىض به قدره وعلمه
وكتابته ،ونحن مسؤولون عن أعاملنا وعن أخطائنا وتقصرينا ومؤاخذون

بذلك إال أن يعفو ربنا عنا.
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ٍ
منافاة بني اآليتني ،فإحدامها تّدل عىل أن أعمـالنا من كسبنا
وهبذا تعلم أنه ال

وأنا نستحق عليها العقوبة؛ ألهنا أعامل فعلناها باختيارنا ،واآلية األخرى

تدّ ل عىل أنه مىض يف علم اهلل كتابتها وتقديرها.

ففي احلديث الذي يرويه مسلم يف (صحيحه) عن عبد اهلل بن عمرو بن

العاص قال :سمعت رسول اهلل  يقول( :كتب اهلل مقادير اخلالئق قبل أن
خيلق الساموات واألرض بخمسني ألف سنة ،قال( :وعرشه عىل املاء) (((.

(قدر اهلل املقادير قبل أن خيلق الساموات واألرض
رواه الرتمذي بلفظ:
َّ
بخمسني ألف سنة) (((.
اب ِم ْن ُم ِصي َب ٍة ِف األَ ْر ِ
ض َوال ِف
ويف اآلية األخرى يقولَ ﴿ :ما َأ َص َ
َأ ْن ُف ِسكُم إِ َّل ِف ِكت ٍ ِ
َب َأ َها إِ َّن َذلِ َك َع َل اللَِّ َي ِس ٌري﴾ احلديد .22
َاب م ْن َق ْب ِل َأ ْن ن ْ َ
ْ
سابق وأعمـالنا حمصاة علينا
سابق سبحانه ،وقدره ٌ
سابق وعلمه ٌ
فكتاب اهلل ٌ

ومنسوب ٌة إلينا ومكتوب ٌة علينا وهي من كسبنا وعملنا واختيارنا ،فنجزى عىل
الط ّيب اجلزاء احلسن من الطاعات وأنواع اخلري والذكر ،ونستحق العقاب

عىل سيئتها من العقوق والزنا والرسقة وسائر املعايص واملخالفات ،واهلل
املستعان .

َات والسي ِ
السن ِ
ئات َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
ون﴾ األعراف .168
﴿و َب َل ْون ُ
َ َّ ِّ
أما قولهَ :
َاه ْم بِ ْ َ َ
ني كانوا إذا أصابتهم
أي امتحناهم واختربناهم بالرساء والرضاء ،فاملنافق 
حسن ٌة مثل النرص والرزق والعافي ة  ،قالوا: هذا من اهلل ،وإذا أصابتهم سيئ ٌة
(((
(((

رواه مسلم يف صحيحه من حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص .
رواه الرتمذي .
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مثل رضب ومرض وخوف من العدو قالوا  :هذا من عندك يا حممد أنت الذي

جئت هبذا الدين الذي عادانا الناس ألجله ،وابتلينا هبذه املصائب ألجله،
ِ
ون ي ْف َقه َ ِ
ون َحديث ًا﴾ النساء 78
فقال اهلل تعاىل: ﴿ َف َم ِل َه ُؤالء ا ْل َق ْو ِم ال َيكَا ُد َ َ ُ

نرص
أنت إنمـا أمرهتم باملعروف وهنيتهم عن املنكر ،وما أصابك من نعمة: ٌ
ورزق فمن اهلل ،نعمة أنعم اهلل هبا عليك ،وما أصابك من ٍ
سيئة: ٍ
ٌ
فقر
وعافي ٌة

ٍ
ٍ
ٍ
وخوف
وذل
ومرض وغري ذلك ،فمن نفسك وذنوبك وخطاياك .
وقال تعاىل:﴿ َأ َو ََّلا َأ َصا َب ْتك ُْم ُم ِصي َب ٌة َقدْ َأ َص ْبت ُْم ِم ْث َل ْي َها ُق ْلت ُْم َأنَّى َه َذا ُق ْل ُه َو ِم ْن
ِعن ِْد َأ ْن ُف ِسك ْ
ُم﴾آل عمران 165 .
وقال تعاىل: ﴿وإِ ْن ت ُِصبهم سي َئ ٌة بِم َقدَّ م ْت َأي ِدهيِم َفإِ َّن ْ ِ
الن َْس َ
ور﴾
َ
ان َك ُف ٌ
ْ ْ
َ
ْ ُ ْ َ ِّ َ

الشورى 48  ،فاإلنسان إذا أصابته املصائب بذنوبه وخطاياه كان هو الظامل
لنفسه ،فإذا تاب واستغفر جعل اهلل له من كل ه ٍم فرج ًا ومن كل ٍ
ضيق خمرج ًا،
ورزقه من حيث ال حيتسب.

السم مرض أو مات ،فهو الذي
السم  ،فإذا أكل اإلنسان
ّ
والذنوب مثل أكل
ّ

يمرض ّ
ّ
ويتعذب ويموت ،واهلل خالق ذلك كله ،وإنام مرض بسبب
ويتأمل

أكله ،وهو الذي ظلم نفسه بأكل الس م. فإن رشب الرتياق النافع عافاه اهلل،
فالذنوب كأكل السم ،والرتياق النافع كالتوبة النافعة ،والعبد فقري إىل اهلل

تعاىل يف كل حال ،فهو بفضله ورمحته يلهمه التوبة ،فإذا تاب ،تاب اهلل عليه،
وإذا سأله العبد ودعاه استجاب لدعائه.
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وما يقال عن ( املصائب )  ،يقال عن ( الفتن ) كام يف اآلية السابقة :
ِ
ِ
ان ﴾....
﴿ٰ َو َٰلكنَّك ُْم َفتَنت ُْم َأن ُف َسك ُْم َوت ََر َّب ْصت ُْم َو ْار َت ْبت ُْم َو َغ َّر ْتك ُُم ْالَ َم ُّ
قال بعض السلف :أي فتنتم أنفسكم باللذات واملعايص والشهوات
وقت إىل ٍ
(وتربصتم) أي  :أخرتم التوبة من ٍ
وقت ،و كذلك اآلية األخرى
ّ
ّ
التي ذكرناها يف بداية احلديث ،وهي قوله تعاىل ...﴿ :إِ ْن ِه َي إِ َّل فِ ْتنَت َُك ت ُِض ُّل
ِ َبا َمن ت ََشا ُء َو َ ْت ِدي َمن ت ََشا ُء﴾ األعراف .١٥٥

يقول اإلمام القرطبي :

إن هي إال فتنتك :أي ما هذا ّإل اختبارك وامتحانك .وأضاف الفتنة إىل اهلل
﴿وإِ َذا َم ِر ْض ُت َف ُه َو َي ْش ِف ِ
ني﴾
عز وجل ومل يضفها إىل نفسه ،كام قال إبراهيم َ :

فأضاف املرض إىل نفسه والشفاء إىل اهلل تعاىل :وإنمـا استفاد ذلك موسى
 من قوله تعاىل لهَ ﴿ :ق َال َفإِنَّا َقدْ َف َتنَّا َق ْو َم َك ِمن َب ْع ِد َك َو َأ َض َّل ُه ُم
الس ِ
ام ِر ُّي﴾ طه  ، ٨٥فلمـا رجع إىل قومه ورأى العجل منصوب ًا للعبادة وله
َّ

خوار قال إن هي إال فتنتك تضل هبا أي بالفتنة من تشاء وهتدي من تشاء (((.
ٌ

(((

تفسري القرطبي رمحه اهلل .
187

اإلضاءة السابعة واألربعون

هل يسأل الله العباد يوم القيامة ،أم ال يسألهم ؟
ورد يف القرآن الكريم قوله تعاىل:
ني َ ٩٢ع َّمـا كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ احلجر . 93- 92
ج ِع َ
﴿ َف َو َر ِّب َك َلن َْس َأ َلن َُّه ْم َأ ْ َ
الر ْ َ
ان﴾ َّ
ويف موضع يقول تعاىلَ ﴿ :ف َي ْو َم ِئ ٍذ ال ُي ْس َئ ُل َع ْن َذنْبِ ِه إِن ٌْس َوال َج ٌّ
ح ِن 39
فكيف نجمع بني اآليتني ؟
ني﴾ أي َ :ي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ﴿ َع َّم كانُوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾
ج ِع َ
قوله تعاىل َ ﴿ :ف َو َر ِّب َك َلن َْس َأ َلن َُّه ْم َأ ْ َ
ِف الدُّ ْن َيا ،يقول ابن عباس ريض اهلل عنهام :ال يسألون سؤال االستفهام  ،ألنه

تعاىل عامل ٌ بكل أعامهلم ،وإنام يسألون سؤال التقريع والتوبيخ ،يقال هلم:
ملِ فعلتم كذا ؟
أما َق ْولِ ِه َت َع َالَ ﴿ :ف َي ْو َم ِئ ٍذ ال ُي ْس َئ ُل َع ْن َذنْبِ ِه إِن ٌْس َوال َج ٌّ
ان﴾ وهو سؤال
اس ِف ْال َيت ْ ِ
استعالمَ .و َق َال ِعك ِْر َم ُة َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
َي :إِ َّن َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َي ْو ٌم طويل
ض ا َْلو ِاق ِ
فيه مواقف خمتلفة ُي ْس َأ ُل َ
ف َو َل يسألون يف بعضها ،نظري ذلك
ون ِف َب ْع ِ َ
ْ َ
﴿ه َذا َي ْو ُم َل َينْطِ ُق َ
ون﴾ ال ُم ْر َسل ِت . 35
َق ْو ُل ُه َت َع َالَ :
تت َِص ُم َ
َو َق َال ِف آ َي ٍة ُأ ْخ َرىُ ﴿ :ث َّم إِ َّنك ُْم َي ْو َم ا ْل ِقيا َم ِة ِعنْدَ َر ِّبك ُْم َ ْ
ون﴾ الزمر .((( 31
ومما يستأنس به يف هذا املقام ما جاء يف قصة الفاروق  مع ٌ
رجل من أهل
العراق قدم إىل املدينة وجعل يثري الشبهات بني عامة املسلمني يف األسواق

(((

كتاب معامل التنزيل للحسني بن مسعود البغوي (اجلزء الرابع) .
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ويف منتدياهتم  ،وقال  :لدي مسائل ،اهلل يقول يف القرآنَ ﴿ :ف َو َر ِّب َك َلن َْس َأ َلن َُّه ْم
نيَ ،ع َّم كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ ويقول يف آية أخرى ﴿ َف َي ْو َم ِئ ٍذ ال ُي ْس َئ ُل َع ْن َذنْبِ ِه
ج ِع َ
َأ ْ َ
إِن ٌْس َوال َج ٌّ
ان﴾.

فهل يسألنا اهلل  ،أم ال يسألنا ؟

َف َحار الناس واضطربوا وعجزوا عن الرد !! ثم تركهم وذهب لتجمع آخر

وطرح ذات املسألة ،حتى وصل أمره إىل عمر فأتى به  ،وقال له :ما لديك؟

اطرح عيل مسائلك  ،فقرأ عليه اآليتني ثم قال  :أخربنا يا عمر هل اهلل يسألنا

ٌ
طويل ،يوم تعرض
أم ال يسألنا ؟ فقال له عمر   :إن يوم القيامة يو ٌم

فيه الصحف ،ففي موطن ُيعنّف العايص ،يقال له :زنيت  ،رسقت ،كذبت،
وال يطلب منه أن جييب عىل هذه األسئلة ألهنا ثابتة عليه ،هنا قالَ ﴿ :ف َي ْو َم ِئ ٍذ
ال ُي ْس َئ ُل َع ْن َذنْبِ ِه إِن ٌْس َوال َج ٌّ
ان﴾ ،ويف موطن تعرض عليهم صحفهم ...
ويسأل ،ويقال له :ملاذا زنيت ؟ ملاذا رسقت ؟ ملاذا فعلت ؟

فهو يف مواطن ُيعنّف ليعرف جاللة رشه و فجوره ،ويف موطن أخرى حياسب،

ثم قال له  :هل فهمت ؟ قال الرجل  :نعم

فلمـا أجابه عمر  قال له  :ملا كان عندك مسائل ملاذا مل ِ
تأت إيل ؟ ملاذا مل
تذهب البن عمر أو ابن عباس أو عيل؟ ملاذا ذهبت إىل األسواق ولعامة الناس

وجاهلهم وجعلت تشككهم يف القرآن لتفتنهم يف أمرهم ؟!!

جيب  ،فقال عمر   :اجلدوه  ،فجلدوا ظهره ورضبوا
َف َسكَت الرجل ومل ُ

رأسه رضبات بسيطة  ،ثم قال له عمر   :هل بقي برأسك يشء ؟ قال:
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ال واهلل يا أمري املؤمنني ما بقي يف رأيس يشء  ،وملا توىل عثمـان  قام

ينضم إليهمَ ،ف َح َك
عليه اخلوارج وأوباش الناس وطلبوا من عثمـان  أن ّ

ظهره وقال  :أما أنا فقد أدبنّي أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب فواهلل ال أدخل

معكم يف شبهة بعد ذلك ! ...

(((

(((

اإلصابة يف متييز الصحابة ( )458 / 3بترصف .
190

اإلضاءة الثامنة واألربعون

ما الفرق بين عبارة (إن شاء الله)
و(بإذن الله) في القرآن الكريم ؟
وردت عبارة (إن شاء اهلل) وعبارة (بإذن اهلل) يف مواطن كثرية من القرآن

فام الفرق بينهام ؟

لقد تباينت آراء علامء اللغة حول هذه املسألة  ،فريى بعضهم أن عبارة (إن
شاء اهلل) ختتص باملستقبل ،وعبارة (بإذن اهلل) ختتص باملايض واملضارع بينمـا
يرى آخرون أنه ال فرق بني العبارتني  ،ولكل فريق أدلته ،لذا  :نعرض أقوال

الفريقني .

 الفريق األول قال  :إن اآليات التي جاءت هبا عبارة (بإذن اهلل) ،تروي أحداث َا

وقعت يف املايض  ،أي أهنا حدثت بمشيئة اهلل  ،ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل:
وت ﴾ ابلقرة . 251
وهم بِإِ ْذ ِن اللَِّ َو َقت ََل َد ُاوو ُد َجا ُل َ
﴿ َف َه َز ُم ُ

فقالوا  :ال يقال  :فهزموهم إن شاء اهلل  ،وكذا قوله تعاىل :
﴿ َ ...و َما ُهم بِ َض ِّاري َن بِ ِه ِم ْن َأ َح ٍد إِ َّل بِإِ ْذ ِن اللَِّ  ﴾ ..ابلقرة . 102

فال يقال :وما هم بضارين به من أحد إن شاء اهلل  ،وأيضا قوله تعاىل :
﴿ كَم ِّمن فِ َئ ٍة َق ِلي َل ٍة َغ َل َب ْت فِ َئ ًة كَثِ َري ًة بِإِ ْذ ِن اللَِّ ﴾ ابلقرة . 249
فال يقال  :كم من فئة قليلة هزمت فئة كثرية إن شاء اهلل  ،ومنها قوله:
﴿ ُق ْل َمن ك َ
َان عَدُ ًّوا ِِّل ْ ِب َيل َفإِ َّن ُه ن ََّز َل ُه َع َ ٰل َق ْلبِ َك بِإِ ْذ ِن اللَِّ ﴾ ابلقرة . 97
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وقوله تعاىل َ ﴿ :أ ِّن َأ ْخ ُل ُق َلكُم ِّم َن ال ِّط ِ
ني ك ََه ْي َئ ِة ال َّط ْ ِي َف َأن ُف ُخ فِ ِيه َف َيك ُ
ُون َط ْ ًيا
ِ
ِ
َى بِإِ ْذن اللَِّ ﴾ آل عمران 49
بِإِ ْذن اللَِّ َو ُأ ْب ِر ُئ ْالَك َْم َه َو ْالَ ْب َر َ
ص َو ُأ ْح ِيي ا َْل ْوت ٰ

وأشاروا إىل اآلية التي تتحدث عن السحر يف سورة البقرة وقالوا :
ين بِ ِه ِم ْن َأ َح ٍد إِ َّل
﴿و َما ُهم بِ َض ِّار َ
إهنا جاءت بصيغة الفعل املضارع َ :
بِإِ ْذ ِن اللَِّ﴾ ابلقرة  ، 102أي أنه إذا (وقع) الرضر فام وقع إال بمشيئة اهلل تعاىل،
فاملقصود أن عبارة بإذن اهلل ختتص بام حدث يف املايض .

أما األحداث أو الظروف التي قد تقع يف املستقبل فقد جاءت اآليات بـ ﴿إن
َشاء اهلل﴾  ،مثل قوله تعاىل ﴿ و َل َت ُقو َلن لِ َش ٍء إِ ِّن َف ِ
اع ٌل َذلِ َك َغدً ا  ٢٣إِ َّل َأ ْن
َ
َ
َّ ْ

َي َشا َء اللَُّ ﴾ الكهف  ، ٢٤- 23ومنها قوله تعاىل َ ﴿ :قا ُلوا ا ْد ُع َلنَا َر َّب َك ُي َب ِّي َّلنَا َما
ِه َي إِ َّن ا ْل َب َق َر ت ََشا َب َه َع َل ْينَا َوإِنَّا إِن َشا َء اللَُّ َُل ْهتَدُ َ
ون ﴾ ابلقرة . 70
ِ
ني ﴾ يوسف . 99
ص إِن َشا َء اللَُّ ِآمنِ َ
وقوله َ ﴿ :و َق َال ا ْد ُخ ُلوا م ْ َ
وقوله َ ﴿ :ق َال ست ِ
َجدُ ِن إِن َشا َء اللَُّ َصابِ ًرا َو َل َأ ْع ِص َل َك َأ ْم ًرا ﴾ الكهف .69
َ
للُ ِمن الص ِ
ني﴾ القصص 27
ال َ
﴿و َما ُأ ِريدُ َأ ْن َأ ُش َّق َع َل ْي َك َست َِجدُ ِن إِن َشا َء ا َّ َ َّ
وقولهَ :
ِ
وكذلك قوله  ﴿ :ست ِ
الصابِ ِري َن ﴾ الصافات . 102
َجدُ ِن إِن َشا َء اللَُّ م َن َّ
َ
ومن ثم :فاألفعال التي ينوى املسلم أن يقوم هبا يف املستقبل عليه أن يقول (إن

شاء اهلل) ،وال يمنع هذا من القول أنه لو حدث يشء يف املستقبل فبإذن اهلل،
كأن نقول  :إذا ذهبت اىل املسجد غد ًا بإذن اهلل ،واآليات التي تتحدث عن
عيسى عليه السالم جاءت بصيغ الفعل املايض والفعل املضارع مع (بإذن اهلل):
﴿ َأ ِّن َقدْ ِج ْئ ُتكُم بِآ َي ٍة ِّمن َّر ِّبك ُْم َأ ِّن َأ ْخ ُل ُق َلكُم ِّم َن ال ِّط ِ
ني ك ََه ْي َئ ِة ال َّط ْ ِ
ي
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َف َأن ُف ُخ فِ ِ
ِ
ُون َ
يه َف َيك ُ
ص َو ُأ ْح ِيي ا َْل ْوت َٰى
يا بِإِ ْذن اللَِّ َو ُأ ْب ِر ُئ ْالَك َْم َه َو ْالَ ْب َر َ
طًْ
بِإِ ْذ ِن اللَِّ﴾ آل عمران .49

ومل يقل  :إين خلقت لكم من الطني كهيئة الطري فنفخت فيها فكانت طري ًا

بإذن اهلل ،ألن بداية اآلية جاءت بصيغة املايض  :أنّى قد جئتكم بآية من

ربكم ،وألن األفعال الثانية بصيغة املضارع ،فنفهم أن تلك املعجزات من
املسيح كانت قد وقعت أمام القوم ألهنا انتهت بكلمة املايض (بإذن اهلل)،

وأنه لو طلب بنو إرسائيل منه تكرارها مرة أخرى لفعل عيسى ليثبت صدق

تأييد اهلل تعاىل له ،لذا جاءت بصيغة املضارع ،وهذا من البالغة القرآنية .
إذ ًا ،فـعبارة (بإذن اهلل) بعد كل معجزة تثبت أهنا وقعت يف املايض  ،والتأكيد

عىل أهنا ستقع ال حمالة يف املستقبل إذا طلب بنو إرسائيل تكرارها .

 ويرى الفريق اآلخر :أنه ال فرق بني األمرين ( :إن شاء اهلل) و(بإذن اهلل)

وذكروا هلذا عدة أسباب عدة  ،أمهها :
أوالً  :أن معنى العبارتني متقارب ،فالتعليق عىل مشيئة اهلل ،يشابه التعليق
عىل إذنه سبحانه ،حيث إن ك ً
ال من املشيئة العامة ،واإلذن الكوين القدري

من خصائص وصفات الربوبية املستحقة للخالق ّ
جل وعال  ،وما شاءه اهلل،
أذن بكونه حقيقة  ،وما ِ
فقد ِ
أذن به سبحانه  ،فقد شاء خل َقه وإجيا َده  ،وهكذا
يرتادف استعامل كل منهمـا.

ثاني ًا  :أن االستعامل القرآين لكل من هذين اللفظني أيضا متقارب  ،ومل نجد
﴿و َما ك َ
َان َلنَا َأ ْن
فرق ًا بينهمـا يف املعنى أو يف السياق  ،قال تعاىل يف ( اإلذن ) َ :
ن َْأتِيكُم بِس ْل َط ٍ
ان إِلَّ بِإِ ْذ ِن اللَِّ ﴾ إبراهيم . 11
َ ْ ُ
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َان لِرس ٍ
ت بِآ َي ٍة إِلَّ بِإِ ْذ ِن اللَِّ لِك ُِّل َأ َج ٍل
ول َأ ْن َي ْأ ِ َ
وكذا قوله سبحانه َ :
﴿و َما ك َ َ ُ
ِ
َاب﴾ الرعد . 38
كت ٌ
وقال يف ( املشيئة )َ ﴿ :تبار َك ا َّل ِذي إِ ْن َشاء جع َل َل َك َخيا ِمن َذلِ َك جن ٍ
َّات
َ
ًْ ْ
َ َ َ
َ َ
ِ
ِ
ورا﴾ الفرقان ، 10بل ويف القرآن الكريم
َ ْت ِري م ْن َ ْتت َها ْالَ ْنَ ُار َو َ ْ
ي َع ْل َل َك ُق ُص ً

بعض اآليات التي ورد فيها اللفظان يدالن عىل معنى متقارب يف آية واحدة،
َان لِ َب َ ٍ
﴿و َما ك َ
ش َأ ْن ُي َك ِّل َم ُه اللَُّ إِلَّ َو ْح ًيا َأ ْو ِم ْن
وذلك يف قول اهلل جل وعال َ :
ِ
ِ
ِِ
ِ
َو َر ِاء ِح َج ٍ
اب َأ ْو ُي ْر ِس َل َر ُس ً
يم﴾ الشورى51
ول َف ُيوح َي بِإِ ْذنه َما َي َشا ُء إِ َّن ُه َع ٌّل َحك ٌ
وقوله سبحانه ﴿ :وكَم ِمن م َل ٍك ِف السَّمو ِ
ات َل ُت ْغنِي َش َفا َعت ُُه ْم َش ْي ًئا إِلَّ ِم ْن
َ َ
َ ْ ْ َ
َب ْع ِد َأ ْن َي ْأ َذ َن اللَُّ َلِ ْن َي َشا ُء َو َي ْر َض ﴾ انلجم . 26
يفرق
شاح احلديث من ّ
ثالثـ ًا  :مل نجد لدى املفرسين أو علامء العقيدة أو ُ ّ

بني اإلستعاملني ،بل وجدنا عندهم من يفرس املشيئة بإذن اهلل سبحان ،ويقول

العالمة الطاهر بن عاشور رمحه اهلل « :املراد باملشيئة إذن اهلل له» (((.

وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل ( :إذن اهلل نوعان  :كوين  ،ورشعي) ؛ وسبق
بياهنام يف قوله تعاىل َ ﴿ :فإِ َّن ُه ن ََّز َل ُه َع َ ٰل َق ْلبِ َك بِإِ ْذ ِن اللَِّ ﴾ ابلقرة  ، 97ولدى
الفقهاء باب يسمى باب (االستثناء)َ ،ي ِر ُد يف حديثهم عن األيامن والنذور
والطالق وغريها ،وهو «كل تعليق عىل مشيئة اهلل ونحوه مما ُيبطِل احلكم».
وقالوا  :إن قولك (بإذن اهلل) استثناء كقولك ( إن شاء اهلل ) (((.

(((
(((

التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور .
املوسوعة الفقهية (. )٢٧٨ / ٧
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اإلضاءة التاسعة واألربعون

هل يشمل الهالك كل القرى  ،أم القرى الظالمة فقط ؟!
جاء يف بعض نصوص الكتاب أن السنن الكونية اقتضت أن هتلك كل القرى
ٍ
ُوها َق ْب َل َي ْو ِم
﴿وإِن ِّمن َق ْر َية إِ َّل ن َْح ُن ُم ْه ِلك َ
قبل يوم القيام كمـا قال تعاىل َ :
ِ ِ
َان َٰذلِ َك ِف ا ْل ِكت ِ
وها َع َذا ًبا َش ِديدً ا ك َ
ورا﴾ اإلرساء .58
ا ْلق َيا َمة َأ ْو ُم َع ِّذ ُب َ
َاب َم ْس ُط ً
إال أننا نرى يف موضع آخر ،أن اهلالك مقيد بالقرى الظاملة فقط ،ولن ينال
﴿و َما ك َ
َان َر ُّب َك لِ ُي ْه ِل َك
القرى التي أهلها مصلحون  ،كمـا قال ّ
عز وجلَ :
﴿و َما ك َ
ا ْل ُق َرى بِ ُظ ْل ٍم َو َأ ْه ُل َها ُم ْص ِل ُح َ
َان َر ُّب َك ُم ْه ِل َك
ون﴾ هود  ، 117وقوله تعاىل َ :
ا ْل ُق َر ٰى َحت َّٰى َي ْب َع َث ِف ُأ ِّم َها َر ُس ً
ول َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِنَا َو َما ُكنَّا ُم ْه ِل ِكي ا ْل ُق َر ٰى إِ َّل
َو َأ ْه ُل َها َظ ُ
الِ َ
ون﴾ القصص . 59
فكيف نوفق بني اآليات ؟!
رجح معظم املفرسين أن اهلالك مقيد بالقرى الظاملة كام يف اآلية السابقة ،وهي
ّ

قرى الك ّفار الذين جحدوا واستكربوا وأعرضوا ،ومتادوا يف غيهم وطغياهنم

ورشكهم  ،فاستحقوا العذاب األليم قبل قيام الساعة.

ويبدو أن هذا الرأي أقرب إىل الصواب ،لتضافر اآليات التي تؤيد هذا املعنى
﴿وما ُكنَّا ُم ْه ِل ِكي ا ْل ُقرى إِ َّل َو َأ ْه ُلها ُ
ظالِ َ
ون﴾ فقد ب ّينت
ومنها اآلية السابقة َ :

تفش الظلم بني أهل هذه القرى ،دون إنكار من أحد
أن الع ّلة يف اهلالك هي ّ
عجز ًا ،أو ختاذالً ،أو تواطؤ ًا مع الظامل.
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﴿وا َّت ُقوا فِ ْتنَ ًة َّل
لذاَ :شدّ د القرآن الكريم عىل خطورة هذا األمر بقوله تعاىل َ :
ِ
ِ
ِ
اص ًة َوا ْع َل ُموا َأ َّن اللََّ َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب﴾ األنفال ،25
تُصي َب َّن ا َّلذي َن َظ َل ُموا منك ُْم َخ َّ

وحـذر الشـارع احلكيـم مـن الركـون إىل الظـالـم ،فيشمــل العــذاب
اجلميع﴿ :و َل تَر َكنُوا إِ َل ا َّل ِذين َظ َلموا َفتَمسكُم النَّار وما َلكُم من د ِ
ون اللَِّ
ِّ ُ
َ َّ ُ ُ َ َ
َ ُ
َ ْ
ِ
ِ
ُنص َ
ون﴾ هود  ، 113فيستوي حينها الظامل ومن سانده أو
م ْن َأ ْول َيا َء ُث َّم َل ت َ ُ

سكت عىل ظلمه ،كام جاء يف حديث أنس عنه قال :قال رسول اهلل :
ْص َأ َخ َ
اك َظ ً
الِا َأ ْو َم ْظ ُلو ًما) قالوا :يا رسول اهلل ،هذا ننرصه مظلو ًما ،فكيف
(ان ُ ْ
ننرصه ظاملا؟ قال( :ت َْأ ُخ ُذ َف ْو َق َيدَ ْي ِه) ((( «صحيح البخاري» .
ويف رواية يف «صحيح الرتمذي» عن أنس ريض اهلل عنه عن النبي  قال:
ْص َأ َخ َ
اك َظ ً
الِا َأ ْو َم ْظ ُلو ًما) ،قلنا :يا رسول اهلل ،نرصته مظلوم ًا ،فكيف
(ان ُ ْ

َ
نرص َك إ َّيا ُه) (((.
أنرصه ظا ًملا؟ قالَ ( :ت ُك ُّف ُه عن الظل ِم
فذاك ُ
ويؤيد هذا قوله سبحانه﴿ :ذلِ َك َأ ْن َل ْ َي ُك ْن َر ُّب َك ُم ْه ِل َك ا ْل ُقرى بِ ُظ ْل ٍم َو َأ ْه ُلها
غافِ ُل َ
ون﴾ األنعام . 131
 هناك رأيان يف تفسري كلمة الظلم :

األول :أن املقصود بالظلم الرشك  :أي هيلكها برشك وكفر أهلها ،كمـا قال
ِ
ِ
﴿و َأ ْه ُل َها َغافِ ُلون﴾ يقول :مل
يم﴾ لقمان َ ،13
الش َك َل ُظ ْل ٌم َعظ ٌ
لقمـان﴿ :إ َّن ِّ ْ

يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رس ً
ال تنبههم عىل حجج اهلل عليهم،

وتنذرهم عذاب اهلل يوم معادهم إليه ،ومل يكن بالذي يأخذهم َغ ْفلة فيقولوا:
﴿ َما َجا َءنَا ِم ْن َب ِش ٍري َوال ن َِذ ٍير﴾.

(((
(((

صحيح البخاري برقم (. )٦٩٥٢
صحيح الرتمذي .
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الثاين :يرى أن املقصود باآلية ﴿ذلِ َك َأ ْن َل ْ َي ُك ْن َر ُّب َك ُم ْه ِل َك ا ْل ُقرى بِ ُظ ْل ٍم
َو َأ ْه ُلها غافِ ُل َ
بالرسل
ون﴾ أن اهلل مل يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكري ُّ
واآليات والعرب ،فيظلمهم بذلك ،واهلل غري ظال ٍم لعبيده.

ُ
القول األول بأن اهلل مل يكن
قال أبو جعفر :وأوىل القولني بالصواب عندي،

ليهلكهم برشكهم ،دون إرسال الرسل إليهم ،واإلعذار بينه وبينهم ،فقوله:
﴿ َٰذلِ َك َأن َّل ْ َيكُن َّر ُّب َك ُم ْه ِل َك ا ْل ُق َر ٰى بِ ُظ ْل ٍم َو َأ ْه ُل َها َغافِ ُل َ
ون﴾ األنعام  ، 131جاء
عقيب قولهَ ﴿ :أ َل ْ َي ْأتِك ُْم ُر ُس ٌل ِمنْك ُْم َي ُق ُّص َ
ون َع َل ْيك ُْم آ َي ِات﴾ ففي هذا دليل
واضح عىل أن معنى اآلية  :إنام فعلنا ذلك من أجل أنَّا ال هنلك القرى بغري
ٍ
تذكري وتنبيه (((.

وقال الطاهر بن عاشور عنها يف كتابه «التحرير والتنوير» عن قوله تعاىل:
ِ ِ
ٍ
ِ
وها َع َذاب ًا َش ِديد ًا
ُوها َق ْب َل َي ْو ِم ا ْلق َيا َمة َأ ْو ُم َع ِّذ ُب َ
﴿وإِ ْن م ْن َق ْر َية إِ َّل ن َْح ُن ُم ْه ِلك َ
َ
َان َذلِ َك ِف ا ْل ِكت ِ
ك َ
اب
َاب َم ْس ُطور ًا﴾ ملا هدّ د املرشكني يف قوله﴿ :إِ َّن َع َذ َ
َر ِّب َك ك َ
َان َم ْ ُذور ًا﴾ وحتدّ اهم بقولهُ ﴿ :ق ِل ا ْد ُعوا ا َّل ِذي َن َز َع ْمت ُْم ِم ْن ُدونِ ِه َفال
َي ْم ِلك َ
الض َعنْك ُْم َوال َ ْت ِويالً﴾ اإلرساء  ، 56جاء برصيح التهديد بأن
ُون ك َْش َ
ف ُّ ِّ

كل قرية مثل قريتهم يف الرشك اليعدوها عذاب االستئصال ،وهو يأيت عىل
القرية وأهلها ،أو عذاب االنتقام بالسيف والذل واألرس واخلوف واجلوع،

كل ذلك يف الدنيا .

(((

تفسير الطبري رحمه هللا .
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﴿و َما ك َ
َان َر ُّب َك لِ ُي ْه ِل َك ا ْل ُق َرى
فاملراد :القرى الكافر أهلها ،لقوله تعاىلَ :
بِ ُظ ْل ٍم َو َأ ْه ُل َها ُم ْص ِل ُح َ
﴿و َما ُكنَّا ُم ْه ِل ِكي ا ْل ُق َرى إِ َّل َو َأ ْه ُل َها
ون﴾ ،وقوله تعاىلَ :
َظ ُ
الِ َ
ون﴾ القصص  ،59وحـذف الصـفـة فـي مـثـل هـذا معــروف ،كقوله
تعاىلَ ...﴿ :وك َ
َان َو َرا َء ُهم َّم ِل ٌك َي ْأ ُخ ُذ ك َُّل َس ِفين ٍَة َغ ْص ًبا﴾ الكهف . 79
دت َأ ْن َأ ِعي َب َها.﴾..
أي  :كل سفينة صاحلة ،بقرينة قولهَ ...﴿ :ف َأ َر ُّ

وليس املقصود شمول ذلك القرى املؤمنة ،ألن ذلك معارض آليات أخرى،
وألنه ٍ
مناف لغرض حتذير املرشكني من االستمرار عىل الرش.

فلو س ّلمنا أن هذا احلكم ال تنفلت منه قرية من القرى بحكم سنة اهلل يف مصري

كل حادث إىل الفناء ،ملا س ّلمنا أن يف ذكر ذلك هنا فائدة.

والتقييد بكونه قبل يوم القيامة زيـادة يف اإلنـذار والوعيـد ،كقولـه تعاىل:
اب ْال ِخ َر ِة َأ َشدُّ َو َأ ْب َق ٰى﴾ طه  ، ١٢٧وهبذا يت ّبني أن أي قرية تتصف
﴿و َل َع َذ ُ
َ

معرضة لإلهالك والتدمري من قبل رب العاملني ،أو للعذاب
بصفات الكافرين
ّ

واالنتقام عىل أيدي املؤمنني ،مهام كانت قوهتا .واهلل أعلم (((.

﴿وإِن ِّمن َق ْر َي ٍة إِ َّل
ومال السعدي يف تفسريه إىل الرأي ذاته فقال يف اآلية َ :
ِ ِ
َان َٰذلِ َك ِف ا ْل ِكت ِ
وها َع َذا ًبا َش ِديدً ا ك َ
َاب
ُوها َق ْب َل َي ْو ِم ا ْلق َيا َمة َأ ْو ُم َع ِّذ ُب َ
ن َْح ُن ُم ْه ِلك َ

ورا﴾ قال :أي ما من قرية من القرى املكذبة للرسل ال بد أن يصيبها
َم ْس ُط ً
هالك قبـل يـوم القيامـة أو عـذاب شديـد ،كتـاب كتبه اهلل وقضـاء أبرمـه،

ال بـد من وقوعه (((.
(((
(((

التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور .
تفسري السعدي رمحه اهلل ص ( ، )٤٦٣مكتبة الرشد .
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املفسين من يرى أن الوعيد يشمل كل القرى ،وذلك يوم القيامة،
وهناك من ّ

وأن املقصود كل القرى سواء أكانت للمؤمنني أم للكافرين ،يعلق الطربي يف

تفسريه عىل اآلية السابقة بقوله  :يقول تعاىل ذكره :وما من قرية من القرى إال
نحن مهلكو أهلها بالفناء ،فمبيدوها استئصاالً قبل يوم القيامة ،أو ّ
معذبوها،
ٍ
ببالء من ٍ
قتل بالسيف ،أو غري ذلك من صنوف العذاب عذابا شديد ًا،
إما

ٍ
ِ
عز ّ
ُوها
واستشهد بقول جماهد ،يف قول اهلل ّ
﴿وإِ ْن م ْن َق ْر َية إِال ن َْح ُن ُم ْه ِلك َ
وجل َ
ِ ِ
وها﴾ بالقتل والبالء ،قال  :كل
﴿أو ُم َع ِّذ ُب َ
َق ْب َل َي ْو ِم ا ْلق َيا َمة﴾ قال :أي مبيدوها ْ
قرية يف األرض سيصيبها بعض هذا (((.

وروى عن مقاتل أنه قال( :اهلالك للصاحلة ،والعذاب للطاحلة . ) ...

ٍ
بموت
وقال قتادة  :قضاء من اهلل كمـا تسمعون ليس منه بدّ  ،إما أن هيلكها
ٍ
ٍ
مستأصل إذا تركوا أمرهّ ،
وكذبوا رسله.
بعذاب
وإما أن هيلكها
َان َذلِ َك ِف ا ْل ِكت ِ
وقوله تعاىل﴿ :ك َ
ورا﴾ يعني يف الكتاب الذي كتب
َاب َم ْس ُط ً
فيه ّ
كل ما هو كائن ،وذلك اللوح املحفوظ.

(وإِ ْن ِم ْن
ومن املفرسين الذين ذهبوا إىل ذلك األلويس -رمحه اهلل -فقد قالَ :
َقري ٍة ) الظاهر العموم ،ألن إِ ْن نافيةِ ،
وم ْن زائدة الستغراق اجلنس ،أي :وما
َْ
من قرية من القرى ﴿إِ َّل ن َْح ُن ُم ْه ِلكُوها َق ْب َل َي ْو ِم ا ْل ِقيا َم ِة﴾ بإماتة أهلها حتف
أنوفهم َأ ْو ُم َع ِّذ ُبوها َعذاب ًا َش ِديد ًا بالقتل وأنواع البالء ،ويقول القرطبي :قبل
يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديد ًا (((.

وقال ابن مسعود :إذا ظهر الزنا والربا يف أهل قرية أذن اهلل يف هالكهم.
(((
(((

تفسري الطربي رمحه اهلل .
روح املعاين لأللويس .
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اإلضاءة اخلمسـون

لماذا دعا نوح  على قومه  ...؟!
الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم
حني نعقد مقارنة بني موقف بعض ُ
مع أقوامهم ،نجد تفاوت ًا يف احللم  ،والصرب  ،وتباين ًا يف الشدّ ة واللني ،كام

هو احلال يف قصة نوح ،وقصة إبراهيم عليهام السالم ،وقد ّبي لنا املصطفى
 هذا التفاوت يف تشبيه أبوبكر بإبراهيم وعيسى عليهام السالم ،وتشبيه

عمر ٍ
بنوح وموسى عليهام السالم ،كمـا جاء ذلك يف قصة أسارى (بدر) حني

استشـار النبي  أبوبكر وعمر ،فلام سمع منهام ،قال « :إن اهلل ليلني قلوب

رجال فيه حتى تكون ألني من اللني ،ويشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد
من احلجارة ،وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال َ ﴿ :ف َم ْن تَبِ َعنِي َفإِ َّن ُه
ِ
ِمنِّي َو َم ْن َع ِ
يم﴾ إبراهيم  ،36وكمثل عيسى إذ قال:
ور َرح ٌ
صان َفإِن ََّك َغ ُف ٌ
ِ
ِ
ْت ا ْلع ِز ُيز ْ ِ
يم﴾ المائدة .118
﴿إِ ْن ُت َع ِّذ ْ ُب ْم َفإِ َّنُ ْم عبا ُد َك َوإِ ْن َت ْغف ْر َل ُ ْم َفإِن ََّك َأن َ َ
الك ُ
َ
ب ال ت ََذ ْر َع َل ْالَ ْر ِ
ض ِم َن
﴿ر ِّ
وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قالَ :
ِ
﴿ر َّبنَا ا ْ
ط ِم ْس َعىل
ا ْلكاف ِر َ
ين َد َّيار ًا﴾ نوح  ، 26وكمثل موسى إذ قالَ :
ِ
ِ
َأم ِ
اشدُ ْد َعىل ُق ُل ِ
وال ْم َو ْ
يم﴾
وبِ ْمَ ،فال ُي ْؤمنُوا َحتَّى َي َر ُوا ا ْل َع َ
ذاب ْالَل َ
ْ
يونس  . 88رواه اإلمام أمحد والرتمذي (((.

(((

ً
مطوال
أخرجه أمحد ( )٣٦٣٢وإبن أيب شيبة ( ،)٣٧٨٤٥وأبويعيل ()٥١٨٧
باختالف يسري وأبوداود (. )٣٠٢٦
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وهذا ما نلمسه يف قصص األنبياء ،إذ جتلت سمة احللم يف أروع صورها يف
ِ
ِ
اهيم َ ِ
يب﴾
يم َأ َّوا ٌه ُّمن ٌ
لل ٌ
شخصيـة إبراهيـم  ،وامتـدحه اهلل هبا﴿ :إِ َّن إِ ْب َر َ َ
شنَا ُه بِ ُغ َل ٍم َح ِلي ٍم﴾ الصافات ،101
وبرشه بغالم حيمل ذات الصفة ﴿ َف َب َّ ْ
هود ّ ، 75
كرامة له ،فاحللم من خصال الداعية الرباين اجلميلة ،ومن سجاياه الفريدة
ٍ
ضجر
التي تعينه عىل حتمل وعثاء الطريق  ،و متده بالصرب عىل األذى ،بال
ٍ
كلل وال ٍ
وال ٍ
قنوط ،فال يستوحش لقلة السالكني وال ييأس لكثرة
ملل ،وال

اهلالكني ،بل يميش برفق ولني ورمحة بالناس أمجعني ،كام حدث إلبراهيم

عليه السالم مع أبيه ...

رتحم( :ألستغ ّفرن لك) !
فالوالد هيدّ د( :ألرمجنّك) والولد ي ّ
﴾ وكذا قول النبي
ُم 
يب َع َل ْيك ُ
وكمـا فعل يوسف  مع إخوته ﴿الَ َت ْث َر َ

حممد  ألهل مكة ( :أذهبوا فأنتم الطلقاء) ((( قابلوا اإلساءة باإلحسان،

والزالت بالعفو والغفران.

ولكن رأينا يف قصة نوح  اسلوب ًا مغاير ًا ،وهنج ًا خمتلف َا ،بدأ بالرفق واللني،

وانتهى بالشدّ ة و هبجران قومه ،بل والدعاء عليهم !
ُوح َّر ِّب ال ت ََذ ْر َع َل األَ ْر ِ
ض ِم َن ا ْلكَافِ ِري َن َد َّي ًارا﴾ نوح . 26فهل َن َفدَ
﴿و َق َال ن ٌ
َ
َص ُبه ،وضاق هبم ذرع ًا حتى اضطر للدعاء عليهم باهلالك ،بدل أن يدعو

هلـم ؟!  ...فاستجاب اهلل له ،فأغرق أهـل األرض مجيعهم إال ما شـاء اهلل!
﴿مَّا َخطِي َئ ِاتِ ْم ُأ ْغ ِر ُقوا  ﴾...نوح .25
ِّ
(((

ضعفه األلباين يف الضعيفة ( )١١٦٣ولكن تسمية من أطلقهم النبي  وختىل عنهم
يوم الفتح بالطلقاء ثابت يف السنة .
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يستعرض قصة نوح  ،وتوايل األحداث جيد أن هلذا الدعاء مقدّ مات
من
ّ
ومربرات ومسو ّغات منطقية ،فقد َلبِث فيهم ألف ٍ
سنة إال مخسني عام ًا،
ّ

يدعوهم بكل السبل وكل األوقات لي ً
ال وهنار ًا ،وبكل احلاالت رس ًا وجهار ًا

الصد واإلعراض ،بل والسخرية واالزدراء  ،ومل ييأس ومل يثنه
فلم جيد إال ّ
ذلك عن مواصلة اجلهد ،فام آمن معه إال قليل أما األكثرون فقد ّ
كذبوه

وسخروا منه واهتموه باجلنون وحالوا بينه وبني تبليغ رسالة ربه وهددوه
ِ
ِ
ُوح َل َتكُو َن َّن ِم َن
بالرجم إن مل ينته ،كمـا قال تعاىلَ ﴿ :قا ُلوا َلئن َّل ْ تَنتَه َيا ن ُ
ا َْلرج ِ
ني﴾ الشعراء  ،116لكنه مل يبال بتهديدهم  ،فواصل دعوته هلم حتى إذا
وم َ
ْ ُ

ضاق ذرع ًا باستكبارهم ،واستهزائهم جلأ إىل ربه هبذه الشكوى ،قال سبحانه:
﴿ َق َال َر ِّب إِ ِّن َد َع ْو ُت َق ْو ِمي َل ْي ًل َو َنَ ًارا َ ٥ف َل ْم َي ِز ْد ُه ْم ُد َع ِائي إِ َّل فِ َر ًارا َ ٦وإِ ِّن
ِ
ُك َّل َم َد َع ْو ُ ُت ْم لِ َت ْغ ِف َر َل ُ ْم َج َع ُلوا َأ َصابِ َع ُه ْم ِف آ َذ ِ ِ
صوا
اس َت ْغ َش ْوا ث َي َ ُ
ان ْم َو ْ
اب ْم َو َأ َ ُّ
س ْر ُت
استِ ْك َب ًارا ُ ٧ث َّم إِ ِّن َد َع ْو ُ ُت ْم ِج َه ًارا ُ ٨ث َّم إِ ِّن َأ ْع َل ُ
ْبوا ْ
اس َتك َ ُ
َو ْ
نت َل ُ ْم َو َأ ْ َ
ِ
س ًارا﴾ نوح . 9-5
َل ُ ْم إ ْ َ
يقول سيد قطب رمحه اهلل :فإذا مل يستطيعوا الفرار ألن الداعي واجههم
مواجهة ،وحتني الفرصة ليصل إىل أسامعهم بدعوته ،كرهوا أن يصل

صوته إىل أسامعهم ،وكرهوا أن تقع عليه أنظارهم وأرصوا عىل الضالل،
وتم لِت ِ
َغف َر َلُم
واستكربوا عن االستجابة لصوت اهلدى واحلق َ
﴿وإِنِّ ُك َّل َم َد َع ُ ُ
انم واست َ ِ
ِ
َكبوا استِك َبار ًا﴾
َج َع ُلوا َأ َصابِ َع ُهم ِف آ َذ ِ َ
صوا َواست َ ُ
َغشوا ث َي َ ُ
ابم َو َأ َ ٌّ
وهي صورة إلرصار الداعية عىل الدعوة ،وحتني كل فرصة ليبلغهم إياها،
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ولكنهم ُي ّصون عىل الضالل ،وتربز من ثنايا إرصارهم مالمح طفولة برشية

عنيدة ،تظهر يف وضع األصابع يف اآلذان ،وسرت الرؤوس والوجوه بالثياب،
﴿ج َع ُلوا َأ َصابِ َع ُهم
والتعبري يرسم بكلامته صورة عناد طفويل وهو يقول :إهنم َ
ِف آ َذ ِ ِ
يسدوهنا بأطراف
انم﴾ وآذاهنم ال تسع أصابعهم كاملة ،إنام هم ّ
األصابع ،ويف عنف بالغ ،كأنمـا حياولون أن جيعلوا أصابعهم كلها يف آذاهنم

لعدم ترسب الصوت إليها بتات ًا ،وهي صورة غليظة لإلرصار والعناد ،كام أهنا
صورة بدائية ألطفال البرشية الكبار!

(((

هل هناك إعراض أكثر من هذا ؟ استخفوا بأنفسهم قبل أن يستخفوا برسوهلم،
ووصل هبم اجلحود والعناد إىل تغطية رؤوسهم باملالبس وآذاهنم باألصابع،

حركات يستحي أن يفعلها حتى األطفال !!...
فلام نزل قوله تعاىل ﴿ :و ُأ ِ
وح َي إِ َل ن ٍ
ُوح َأ َّن ُه َل ْن ُي ْؤ ِم َن ِم ْن َق ْو ِم َك إِال َم ْن َقدْ
َ
آ َم َن َفال َت ْبت َِئ ْس بِ َم كَانُوا َي ْف َع ُل َ
ون﴾ هود  ، 36وعلم نوح  من عالّم الغيوب
سبحانه وتعاىل أن قومه ال خري يرجى فيهم  ،وأيقن أنه لن يؤمن إال من قد

آمن ،وإهنم لن يلدوا إال فاجر ًا كفار ًا هنالك دعا نوح  عليهم حني
خيش عىل القلة املؤمنة من أن يفتنها الكفار ،فال يعبد اهلل يف األرض
ُوح َّر ِّب َل ت ََذ ْر َع َل ْالَ ْر ِ
ض ِم َن ا ْلكَافِ ِري َن َد َّي ًارا
﴿و َق َال ن ٌ
أحد ،فقالَ :
 ٢٦إِن ََّك إِن ت ََذر ُهم ُي ِض ُّلوا ِع َبا َد َك َو َل َي ِلدُ وا إِلَّ َف ِ
اج ًرا َك َّف ًارا﴾ نوح  26ـ.27
ْ ْ
ليخلص اهلل املؤمنني من رشهم وآذاهم.

(((

يف ظالل القرآن لسيد قطب رمحه اهلل (. )٣٧١٢/٦
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وهذا ما فعله موسى  مع فرعون وقومه حني يئس من استجابتهم،
﴿وإِ ِّن َلَ ُظن َُّك
فتغريت لغة اخلطاب من الرفق إىل املواجهة :فقال لفرعونَ :
َيا فِ ْر َع ُ
ورا﴾ اإلرساء  ، 102والظن هنا بمعنى التحقيق ،والثبور :اهلالك
ون َم ْث ُب ً
واخلرسان.

يقول القرطبي أيض ًا يف تفسري سورة هود عند ذكر دعاء موسى عىل فرعون:

(وقد استشكل بعض الناس هذه اآلية فقال :كيف دعا عليهم وحكم الرسل
استدعاء إيامن قومهم ،فاجلواب أنه ال جيوز أن يدعو نبي عىل قومه إال بإذن

من اهلل ،وإعالم أنه ليس فيهم من يؤمن وال خيرج من أصالهبم من يؤمن..

كمـا جاءت الرشيعة أيض ًا بجواز دعاء املظلوم عىل ظامله ولو كان الظامل مسل ًام
ولكن رشيطة أال يعتدي يف دعائه ) ((( .

ومن املفيد أن نضيف هنا ما ذكره الشيخ نارص بن سليامن العمر من معنى

مجيل يتعلق هبذا املوضوع ،يقول الشيخ حفظه اهلل :لقد استوقفني قول اهلل
﴿و َل ُتَاطِ ْبنِي ِف ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا إِ َّنُ ْم ُم ْغ َر ُق َ
ون﴾ قال
تعاىل لنبيه نوح  َ :
﴿و َل ُتَاطِ ْبنِي﴾ وال تسألني يف العفو عن هؤالء ،فهذا اخلطاب يف
املفرسونَ :
ظاهر السياق بعد أن دعا  عىل قومه وذلك بعد أن آيس منهم وذلك قبل
أن يصنع الفلك ،كام يف سورة املؤمنونَ ﴿ :ق َال رب انْص ِن بِمـَا ك ََّذب ِ
ون ،٢٦
ُ
َ ِّ ُ ْ
ِ
ِ ِ
اس ُل ْك
َف َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْيه َأن ْ
ُّور َف ْ
اصنَ ِع ا ْل ُف ْل َك بِ َأ ْع ُيننَا َو َو ْح ِينَا َفإِ َذا َجا َء َأ ْم ُرنَا َو َف َار ال َّتن ُ
ي ا ْثن ْ ِ
فِ َيها ِم ْن ك ٍُّل َز ْو َج ْ ِ
َي َو َأ ْه َل َك إِ َّل َم ْن َس َب َق َع َل ْي ِه ا ْل َق ْو ُل ِمن ُْه ْم َو َل ُتَاطِ ْبنِي
ِف ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا إِ َّنُ ْم ُم ْغ َر ُق َ
ون﴾ المؤمنون .٢٧ - ٢٦
(((

تفسري القرطبي رمحه اهلل .
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ِ ِ
اصنَ ِع ا ْل ُف ْل َك﴾ وختم ذلك
فذكر دعوته عليهم قبل قولهَ ﴿ :ف َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْيه َأن ْ
﴿و َل ُتَاطِ ْبنِي ِف ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا﴾ !
بقولهَ :
 السؤال الذي قد يرد هنا :

جراء ذنوهبم قد تس ّبب فيه دعاؤه  عليهم،
إذا كان العذاب النازل بالقوم ّ
﴿و َل ُتَاطِ ْبنِي ِف ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا إِ َّنُم ُّم ْغ َر ُق َ
ون﴾ هود . 37
فام وجه قوله تعاىلَ :

أي بطالب العفو عنهم ،وهو قد خاطب عليه السالم ر ّبه عز وجل بإهالكهم!

والذي يظهر يف جوابه أن يقال :هلل تعاىل أقدار خيلقها قد هتول من يطلبها ويلح

يف الدعاء هبا ،وإن كان من أعلم اخللق به سبحانه ،فاهلل تعاىل ّ
أجل وأكرب من

أن حتيط بأفعاله األفهام ،وخلق اهلل تعاىل عظيم ،وتدبريه عجيب ،وقدرته
ال تبلغ العقول! ومع ذلك فليس أثر علم اليقني كأثر حق اليقني ،وفرق بني

أن تعلم موت فالن ،وبني أن حترض معاجلته السكرات! وكذلك إذا البس
الداعي باالنتصار من ظامل أحواالً وأهواالً مل تكن منه عىل بال .

﴿وك ََذلِ َك
وجت ّلت لعينيه مظاهر من بطش اهلل تعاىل مصدقات قوله سبحانهَ :
َأ ْخ ُذ رب َك إِ َذا َأ َخ َذ ا ْل ُقرى و ِهي َظ َِ
ِ
يم َش ِديدٌ ﴾ هود  ، 102فربمـا
َ ِّ
َ َ َ
ال ٌة إِ َّن َأ ْخ َذ ُه َأل ٌ

أخذته الرأفة أو اعرتته الشفقة ،فعاود اخلطاب بالتخفيف!
﴿و َل ُتَاطِ ْبنِي ِف ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا إِ َّنُ ْم ُم ْغ َر ُق َ
ون﴾ .
فلعل قوله تعاىلَ :
إيذان ًا بالعذاب األليم  ،وهلذه النكتة نظائر يف األنبياء واألمم ،منها ما أخرب
ْت َخ ْ ُي
﴿و َزك َِر َّيا إِ ْذ نَا َدى َر َّب ُه َر ِّب َل ت ََذ ْر ِن َف ْر ًدا َو َأن َ
اهلل تعاىل عنه كام يف قولهَ :
ني﴾ األنبياء . 89
ا ْل َو ِارثِ َ
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وذلك حني شاب رأسه ورق عظمه وكربت سنه..
ِ
الر ْأ ُس َش ْي ًبا َو َل ْ َأ ُك ْن بِدُ َع ِائ َك َر ِّب
﴿ َق َال َر ِّب إِ ِّن َو َه َن ا ْل َع ْظ ُم منِّي َو ْاش َت َع َل َّ
ِ
ِ
ِ
َش ِقيا  ٤وإِ ِّن ِخ ْف ُت ا َْلو ِ ِ
ب ِل ِم ْن َلدُ ن َْك
ال م ْن َو َرائي َوكَانَت ا ْم َر َأ ِت َعاق ًرا َف َه ْ
َ
ًّ
َ َ
ث ِم ْن ِ
َولِ ًّيا َ ٥ي ِر ُثنِي َو َي ِر ُ
اج َع ْل ُه َر ِّب َر ِض ًّيا﴾ مريم  ،٦-٤فلمـا
وب َو ْ
آل َي ْع ُق َ
جاءته البرشى بعدها بغالم اسمه «حييى» َ ﴿ :ق َال َر ِّب َأنَّى َيك ُ
ُون ِل ُغ َل ٌم
َت امر َأ ِت َع ِ
ِ
اق ًرا َو َقدْ َب َل ْغ ُت ِم َن ا ْل ِك َ ِب ِعتِ ًّيا﴾ ــ مريم ــ ويف اآلية األخرى:
َوكَان ْ َ

﴿ َفنَا َد ْت ُه ا َْل َل ِئ َك ُة َو ُه َو َق ِائ ٌم ُي َص ِّل ِف ا ْلِ ْح َر ِ
ش َك بِ َي ْح َيى ُم َصدِّ ًقا
اب َأ َّن اللََّ ُي َب ِّ ُ
بِك َِلم ٍة ِمن اللَِّ وسيدً ا وحصورا ونَبِيا ِمن الص ِ
ني َ ،ق َال َر ِّب َأنَّى َيك ُ
ُون ِل
ال َ
َ َ ِّ َ َ ُ ً َ ًّ َ َّ
َ َ
ُغ َلم و َقدْ ب َل َغنِي ا ْل ِكب وامر َأ ِت َع ِ
اق ٌر﴾ آل عمران  ، ٩٢مع أنه كان قبلها يدعو!
َُ َ َْ
ٌ َ َ َ

ربام ظن إجابته تقع من جهة غري جهة إصالح زوجه! لكن اهلل تعاىل عىل ما
يشاء قدير ،وفضله يتجاوز طمع أوليائه فيه مع علمهم به !

وقل مثل ذلك فيام وقع إلبراهيم عليه الصالة والتسليمَ ﴿ :ق َال َأ َب َّش ُت ُ ِ
ون
ْ
ِ
ِ
شن َ
ش َ
ني
ال ِّق َف َل َت ُك ْن ِم َن ا ْل َقانِطِ َ
َاك بِ ْ َ
َع َل َأ ْن َم َّسن َي ا ْلك َ ُ
ون َ ٥٤قا ُلوا َب َّ ْ
ب َفبِ َم ُت َب ِّ ُ
الضا ُّل َ
ون﴾ احلجر  . ٥٦ - 54وقد ثبت يف
ح ِة َر ِّب ِه إِ َّل َّ
َ ٥٥ق َال َو َم ْن َي ْقن َُط ِم ْن َر ْ َ
الصحيح من حديث أنس  قال بينام رسول اهلل  خيطب يوم اجلمعة إذ

جاء رجل فقال  :يا رسول اهلل ،قحط املطر فادع اهلل أن يسقينا .فدعا فمطرنا،
فام كدنا أن نصل إىل منازلنا فام زلنا نمطر إىل اجلمعة املقبلة.
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قال فقام ذلك الرجل أو غريه فقال يا رسول اهلل ادع اهلل أن يرصفه عنا! فقال

رسول اهلل  ( :اللهم حوالينا وال علينا) .قال :فلقد رأيت السحاب يتقطع

يمين ًا وشمـاالً يمطرون وال يمطر أهل املدينة (((ــ رواه البخاري ــ .

فيا أخا اإلسالم! إذا دعوت اهلل باخلري فأحسن الدعاء ثم ّ
أمل فوق ما تتخيل،
فالرب أكرم ،وعطاؤه أجزل ،وفضله عظيم ،ومننه كثرية ونعمه تعد وال حتىص
ّ

سبحانه وبحمده  ،وإذا دعوته بغري ذلك فقيد وحترز وحاذر أن تصادف ساعة
إجابة أخذتك فيها حلظة غضب قد تأسف عىل انتصارك بعد فيها ،وتود أن لو
قد عفوت أو اقتصدت وساحمت (((.

ــ انتهى كالم الشيخ نارص العمر ــ .

(((
(((

رواه البخاري رقم ( )٩٨٢من حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنهام .
املوقع اإللكرتوين للشيخ نارص بن سليامن العمر .
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الخـاتـمــــة
إن ما تقدّ م ال يعدو أن يكون خواطر واجتهادات عرضتها عليك قارئي

الكريم ،وهي اجتهادات حتتمل اخلطأ والصواب ،فإن أصبت فمن اهلل،
وإن أخطأت فمن نفيس ومن الشيطان  ،سائ ً
عز وجل أن جيعل فيها
ال املوىل ّ

صالحا لإلسالم واملسلمني ،هذا واهلل أعلم وأصيل وأسلم عىل رسول اهلل
ً
حممد  وعىل آله وصحبه أمجعني ،وعىل من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين،

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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