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  : التفسري

�Ο!9#� :روف مقطَّعات لتقطُّعها يف النطق، ويتراوح عددها بني واحد ومخسة تسمى هذه احل

ا، ل، م، ص، ر، ك، ه، ي، ع، ط، س، ح، ق، ن، : ومن ناحية النوع هي أربعة عشر حرفًا. حروف
  .يردان يف بداية سورتني بشكل منفرد، والبقية منها ترد مثىن مثىن أو أكثر) ق، ن(واألخريان منها 

إا أسرار هللا، وليس لنا أن نبحث عن : فقال بعضهم..  يف هذه احلروفوقد اختلف املفسرون
وإذا كان . إا للتحدي بأن القرآن رغم تألُّفه من هذه احلروف كالم معجز: وقال البعض. حقيقتها

؟ وقال بعضهم القرآن مثل منهام مل يستطع العرب أن يؤلفواكالم اإلنسان يؤلَّف من هذه احلروف فل :
لكن هذه املعاين ال تصلح . سم الذي أقسم به اهللا على موضوع السورةكما قيل إا القَ. اء السورإا أمس

  . ألن تكون دافعا لوضع املقطعات يف بداية السور
إن األلف يدل على اهللا، والالم : وفسرها بعضهم بأا ملخص لكالم ذي مغزى ومعىن، يقولون مثالً

ي هذا الكالم أنزله اهللا على حممد بواسطة جربيل، هذا املعىن يصدق ، أ�على جربيل، وامليم على حممد 

  . ولكنه ال يصدق على مجيع املقطعات��Ο!9#على 

وقال البعض إا تدل على صفات اهللا اليت تبينها السورة بعدها، وهي احلروف األوىل أو األهم من 
قرآن وأكثر اتفاقا مع ما يشهد به القرآن وهذا املعىن األخري أصح وأجدر بعظمة ال. هذه الصفات اإلهلية

  . نفسه ذا الشأن
إا من ناحية قيمتها العددية تشري إىل آجال احلوادث اليت وردت األنباء حبدوثها يف : وقال البعض

هذا املعىن أقرب إىل الصحة أيضا، وعلى األقل . السورة، أو أن السورة ختص بالذكر أحوال تلك األيام
  .  اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليه يصدقه كما سأذكرفإن سكوت رسول

ترمجة سيل  (�وقد زعم بعض املستشرقني أا تدل على أمساء الذين ألفوا هذه السورة بأمر حممد 
فاأللف عندهم يدل على أيب بكر، والعني تدل على علي أو عمر، والسني يدل على ). نقالً عن غويليس

  . شري إىل أيب هريرة رضي اهللا عنهمسعد، والطاء على طلحة، واهلاء ت
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وهذا مما يشهد على جهل املستشرقني، ولكن بالرغم من هذا اجلهل فإن كل واحد منهم يعد نفسه 
واألغرب من ذلك أم أرادوا باهلاء أبا هريرة مع أنه أسلم قبل وفاة رسول اهللا . نابغة يف مسائل اإلسالم

ه املبتدئتان ذه احلروف مكيتان، وقد مت نزوهلما قبل  بثالث سنوات فقط، بينما سورتا مرمي وط�
  . إسالم أيب هريرة خبمس عشرة سنة

ومما جيب أن نأخذه يف االعتبار أن هذه السورة لو كانت من تأليف الصحابة رضي اهللا عنهم لكان 
ا دام فم). نعوذ باهللا من ذلك( قد أشهد بنفسه هؤالء األشخاص على كذبه �يعين ذلك أن رسول اهللا 

قد استطاع أن يكتب سائر القرآن من عنده فلماذا كلف الصحابة تأليف هذه السورة خاصة، وكيف 
وإذا افترضنا أنه فعل ذلك فلم أقام احلجة على نفسه بوضع أمساء هؤالء .. أشهدهم على هذا االفتراء

  ! وهذا مما ال يفعله حىت من فقد عقله! الكتاب يف أول السور؟
روى البخاري يف كتاب .  أيضا يشهد على كون هذه احلروف وحيا�ول اهللا مث إن حديث رس

من قرأ حرفا من : "�قال رسول اهللا : التاريخ ونقله الترمذي واحلاكم عن عبد اهللا بن مسعود قال

 حرف، ولكن ألف حرف، والم ��Ο!9#ال أقول . كتاب اهللا فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا

  ). لترمذي أبواب فضائل القرآن، باب ما جاء يف من قرأ حرفا من القرآنا(حرف، وميم حرف 
علما أن املراد من احلرف هنا الكلمة، ألن احلرف قبل تدوين النحو كان يستعمل للكلمة أيضا، 

وإذن كيف . ولكن بعد التدوين اختص استعماله حبروف اهلجاء أو باأللفاظ اليت ليس هلا معىن مستقل
  .  هذه احلروف للداللة على أمساء الذين زعم أم قد ألفوا هذه السورميكن الظن بأن

مث األغرب من ذلك أم يزعمون أن هذه احلروف كعالمات لألمساء، لكن أصحاب هذا الزعم 

ا ملا فكيف تكون هذه احلروف رمز. ، الذي ال يدل على اسم ما* ) يل حممدرمأَ: (��Ο!9#ترمجوا 

  يزعمون؟ 

  . من الوحي��Ο!9# بني أن �بن عبد اهللا الذي سيأيت أيضا يشهد بأن رسول اهللا وحديث جابر 

                                                 
 الن هذه اجلملة غري صحيحة لغوياً، وصواا.. طبق باللغة العربية، وثانيا على دجلهم وتلبيسهم يف الدين على جهلهم املالًوأيدل )  يل حممدأمر(قوهلم   *
  . الناشر). م(مع ) حممد(، و)ل(مع ) يل(، و)أ(مع  )أمر(ولكنهم اختلقوها كذبا وخطًا ليتطابق ).  حممدأمرين(
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. سبق أن ذكرت أن من معاين هذه احلروف داللتها على آجال احلوادث اليت تنبئ ا السورة
 فلم ينكره، وكأنه �كان قد أبدى وكرر رأيه هذا عند رسول اهللا .. وصاحب هذا الرأي عامل يهودي

  . ولذلك فإن هذا املعىن أيضا جدير باالنتباه ويفتح آفاقا جديدة للمتدبرين.  ماصدقه إىل حد
واحلديث الذي يذكر هذا املعىن، رواه البخاري وابن إسحاق يف تارخيهما، كما رواه ابن جرير عن 

  وهو�مر أبو ياسر بن أخطب يف رجال من يهود برسول اهللا : "وهو.. ابن عباس عن جابر بن عبد اهللا

≈=Ο!9#� ∩∪ y7Ï9≡sŒ Üيتلو فاحتة سورة البقرة  tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù �  بن فأتى أخاه حيي

 ∪∩ �Ο!9#تعلمون واهللا، لقد مسعت حممدا يتلو فيما أنزل عليه : أخطب يف رجال من اليهود، فقال

y7Ï9≡sŒ Ü=≈ tG Å6ø9$# يف أولئك النفر. نعم: أنت مسعت؟ فقال: ؟ فقال� ييإىل رسول اهللا فمشى ح 

≈=Ο!9#� ∩∪ y7Ï9≡sŒ Üيا حممد، أمل يذكر أنك تتلو فيما أنزل عليك : ، فقالوا� tG Å6ø9$# Ÿ؟ قال� :

لقد بعث اهللا من قبلك األنبياء، ما نعلمه : نعم، قالوا: أجاءك ذا جربيل من عند اهللا؟ قال: بلى، قالوا
األلف : فقال حيي بن أخطب وأقبل على من كان معه! بين لنيب منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غريك

أفتدخلون يف دين نيب إمنا مدة ملكه . واحدة والالم ثالثون وامليم أربعون، فهذه إحدى وسبعون سنة
: قال. يا حممد، هل مع هذا غريه:  فقال�وأجلُ أمته إحدى وسبعون سنة؟ مث أقبل على رسول اهللا 

األلف واحدة والالم ثالثون وامليم أربعون : هذه أثقل وأطول: قال. املص: وما ذاك؟ قال: قال. نعم
وما ذاك؟ : قال. نعم: هل مع هذا يا حممد غريه؟ قال. والصاد تسعون، فهذه إحدى وستون ومائة سنة

فهذه إحدى وثالثون سنة . األلف واحدة والالم ثالثون والراء مائتان. هذا أثقل وأطول: قال. الر: قال
األلف واحدة والالم ثالثون وامليم : فهذه أثقل وأطول: قال. املر. نعم: هل مع هذا غريه؟ قالف. ومائتان

لقد لَبِس علينا أمرك يا حممد حىت ما : مث قال. فهذه إحدى وسبعون سنة ومائتان. أربعون والراء مائتان
ما يدريكم : معه من األحبارمث قاموا، فقال أبو ياسر ألخيه حيي ومن . ندري أقليالً أُعطيت أم كثريا
إحدى وسبعون وإحدى وستون ومائة وإحدى وثالثون ومائتان وإحدى : لعله قد جمع هذا حملمد كلُّه

تفسري فتح ." (لقد تشابه علينا أمره: فقالوا. وسبعون ومائتان، فذلك سبع مائة وأربع وثالثون سنة
  )البيان

، �حلروف اآلجال أيضا، وصرحوا بذلك لرسول اهللا يتبني من هذا احلديث أن اليهود أرادوا ذه ا
ولكن استدالهلم ذه احلروف على أجل األمة احملمدية صريح البطالن، ألن أجل هذه األمة . فلم ينكره
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فبالنظر إىل .  عند استدالهلم ال خيلو من حكمة�ومع ذلك فإن سكوت رسول اهللا . ممتد إىل يوم القيامة
ميكن أن نقول بأن هذه احلروف من حيث قيمتها العددية تشري إىل ذلك ذلك وإىل مواضيع السورة 

وذلك بأن تقع تلك احلوادث بعد البعثة النبوية إما .. الزمن الذي أنبئ عن أحداثه يف تلك السورة خاصة
  . خالل اية هذه املدة أو أا تبدأ من عندها

ات البقرة خالصة ملا جرى بعد البعثة خالل وإذا أقمنا وزنا هلذه احلقيقة فمن الواضح جدا أن حمتوي
تويف حضرة معاوية يف ستني للهجرة، وإذا زدنا على ذلك ثالث عشرة سنة قبل .. إحدى وسبعني سنة

فبهذا حتدد . وأعلن معاوية بيعة يزيد قبل وفاته بسنة أو سنتني. اهلجرة تصري هذه املدة ثالثا وسبعني سنة
  . ى وسبعني سنة، ألن تفاقم الفتنة كان يف هذه السنةفترة بداية ازدهار اإلسالم بإحد

ü�Èوسورة مرمي تبدأ بـ ÿè‹γ والسورة تتضمن . اليت جمموعها مائة ومخسة وتسعون  �2!

 بعد البعثة ١٩٥والتاريخ يشهد أن املسيحية يف هذه السنة، أي . ازدهار النصرانية الثاين بعد رقي اإلسالم
 يف نفس السنة اليت دبر فيها، ألول مرة يف تاريخ اإلسالم، عزل امللك وهذه. النبوية، بدأت تسترد قوا

العباسي املعتصم باهللا أثناء حماربته الروم، وجعل مكانه عباس بن املأمون ملكاً، وذلك كي يضعف 
اإلسالم ضد النصرانية، ويف هذه األيام نفسها هاجم النصارى واستردوا بعض املناطق من األندلس، ويف 

اته بلغت الشقاوة باملسلمني أن تآمر خلفاء األندلس مع ملك الروم على اخلالفة العباسية، الزمن ذ
والعباسيون بدورهم عززوا عالقات الصداقة مع ملك اإلفرنج على حساب الدولة اإلسالمية األندلسية، 

لو فكرنا بنفس وأرى أننا . وهكذا مهدوا الطريق الزدهار النصرانية بإدخال النصارى يف سياسة املسلمني
  . األسلوب يف سائر السور، تبينت لنا معانيها من الناحية الزمنية أيضا

واآلن أسرد حبث املقطعات الذي يتأسس على التفسري الذي فسر به سيدنا علي وابن عباس رضي اهللا 
 بد عنهم، وهو أن املقطعات تتضمن عدة أسرار، منها ما يتعلق بأشخاص هم على صلة بالقرآن حبيث ال

من ذكرهم فيه، ولكن املقطعات إىل جانب ذلك تعمل عمل القفل، فال ميكن لرجل أن يدرك معاين 
  . القرآن إال بفتحها، وبقدر ما تنفتح له هذه األقفال يتمكن من اإلطالع على معانيه

ف فإذا ابتدأت سورة حبرو. وحبثي ذا الصدد يدل على أن معاين القرآن تتجدد بتجدد هذه احلروف
منها فاعلم أن السور اليت تليها وال تبدأ مبقطّع جديد تابعة للسورة السابقة يف املوضوع، وإن املتماثلة يف 

ا للمبدأ املذكور، يستمر املوضوع  طبقً،وعندي. املقطَّعات متفقة يف املوضوع ومنخرطة يف سلك واحد

مث آل . اليت تبتدئ ا البقرة ��Ο!9#هذه السورة كلها مرتبطة بـ فإن الواحد من البقرة إىل التوبة، 
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بعد . عمران تبدأ بنفس احلروف، مث النساء واملائدة واألنعام خالية من املقطعات، فكأا تابعة ملا قبلها

بعد ذلك األنفال . �ص� حباهلا، لكن زيد يف آخرها ��Ο!9#، وفيها �املص�ذلك تبدأ األعراف بـ 

أما الصاد الذي زيد يف .  إىل براءة��Ο!9#ر املوضوع املتعلق بـ والرباءة خاليتان من املقطعات، فيستم

آخر األعراف فيشري إىل موضوع التصديق، األعراف واألنفال والتوبة تبحث يف ازدهار اإلسالم ورقيه، 
لكن األعراف تشري إىل موضوع التصديق بصورة مبدئية، واألنفال والتوبة تذكرانه مفصالً ولذلك قد 

  . زيد هنا الصاد

�� مث سورة يونس تبدأ بـ . حباهلا، لكن الراء حلت حمل امليم) الـ(، وبقيت ��Ο!9#بدالً من  �9#!

 ��Ο!9#ألن البحث من سورة البقرة إىل التوبة كان من وجهة نظر علمية، فمعىن .. فهنا تغري املوضوع

خيية ويقتصر على لكن البحث من سورة يونس إىل الكهف حيمل طابع احلوادث التار. أنا اهللا أعلم

��االستنتاج من تلك احلوادث، ألجل ذلك قال اهللا عز وجل  ، أي أنا اهللا أرى وأعرض عليكم هذا �9#!

فهذه السورة كلها تبحث يف صفة الرؤية، والسور . الكالم معتمدا على رؤييت لتاريخ مجيع أمم األرض
  . اليت قبلها ختتص بصفة العلم

جياز ما يزعمه بعض املفسرين من أن املقطعات مهملة وأا وضعت أرى من املناسب أن أذكر هنا بإ
احلق أن املقطعات نفسها تبطل زعمهم، ألننا إذا تعمقنا يف القرآن كله، . قبل السور بدون جدوى

، مث النساء ��Ο!9#، مث آل عمران تبدأ ب ��Ο!9#البقرة تبدأ بـ . وجدنا املقطعات مرتبة ترتيبا وثيقا

مث سور يونس . ، مث األنفال والرباءة خاليتان�املص�مث تبدأ األعراف بـ . نعام بال مقطعاتواملائدة واأل

��وهود ويوسف تبدأ بـ  مث زيد امليم إليها يف الرعد، لكن الزيادة ختتلف عما مضى، إذ الصاد يف . �9#!

 وضع امليم بعد الراء، األعراف بعد امليم، وهنا وضع امليم قبل الراء، فلو كانت الزيادة عن غري قصد لكن
 .لكن توسط امليم بني الالم والراء يدل على أن هذه احلروف تؤدي معىن خاصا

��متقدمة، وتليها السور املبتدئة بـ  ��Ο!9#كذلك عندما جند أن السور املبتدئة ب  يتضح .. �9#!

تمع امليم والراء، وتقدمي امليم وأيضا يف سورة الرعد اج. لنا متاما أن امليم متقدم على الراء من ناحية املعىن
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على الراء أكد بأن هذه احلروف وضعت ملعان خاصة، وكذلك جند أن املتقدمة منها معنى متقدمة يف 
بعد الرعد استهلت إبراهيم واحلجر بالراء، لكن النحل والكهف ما ابتدأتا ا، فكأما . الترتيب أيضا

�Èرمي تفتح بـ مث سورة م. تابعتان يف املوضوع ملا قبلهما ÿè‹γ ، مث "طه"، مث سورة طه بـ  �2!

مث الشعراء ". طه"األنبياء واحلج واملؤمنون والنور والفرقان كلها خالية من املقطعات، وكأا تابعة لـ 

وبعد ذلك سورة . حباله وزيد عليه السني وامليم مكان اهلاء" طه"، فبقي الطاء من � Οû¡Û �تبدأ بـ 

مث عادت سورة القصص مبتدئة . � û§Û � الذي حذف منه امليم أبقى � û§Û �النمل تبدأ بـ 

بعد ذلك بدأت سورة . ، كأن حرف امليم أضيف إىل موضوع السورة، أو أعيد� Οû¡Û �بـ 

إنين وإن مل . ( وتكرر حبث علم اهللا من ناحية أخرى، وألجل ضرورة جديدة ��Ο!9#العنكبوت بـ 

يف السور  ��Ο!9#أن خطاب : ، قلت��Ο!9#ذا سئلت عن تكرار أكن هنا بصدد حبث الترتيب، لكن إ

  . األوىل كان للكفار، أما يف العنكبوت فاخلطاب موجه للمؤمنني

. مث األحزاب وسبأ وفاطر بال مقطعات. ��Ο!9#مث بعد العنكبوت، الروم ولقمان والسجدة تبدأ بـ 

 �مث سورة. مث الصافات بال مقطعات. سنيبعد ذلك سورة يس تبدأ بالياء وال. وكأا تابعة ملا قبلها

üÉ مث سورة غافر وحم والسجدة .  تبدأ بالصاد، والزمر خالية من املقطعات، وهي تابعة ملا قبلها�

وبعدها الزخرف تبدأ أيضا بـ . �عسق�، لكن زيد يف األخرية حرف � üΝm  �والشورى تبدأ بـ 

�  üΝm والفتح �أ بنفس احلروف، مث سورة حممد  مث الدخان واجلاثية واألحقاف كلها تبد� 

تبدأ بالقاف، مث يستمر موضوع واحد  � úX 4  �واحلجرات بال مقطعات وتابعة ملا قبلها، مث سورة

  . إىل آخر القرآن
وتعويض البعض يدل على أن الذي وضعها مل يضعها إال . فكرر احلروف املتجانسة مث حذَف البعض

  . لغاية
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فالسورة األوىل تستهل بـ . عات أرى من األفضل أن نرجع للقرآن نفسهولتحديد معاين املقط

�Ο!9#� ،آية املقطعوجاءت بعد هذا :� y7Ï9≡sŒ  Ü=≈ tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰ èδ 

zŠÉ) −F ßϑ ù=Ïj9 � . جاء بعد هذا املقطعمث يف آل عمران: � ª!$# Iω tµ≈ s9Î) āω Î) uθ èδ ÷‘ y⇔ø9$# ãΠθ•‹s) ø9$# 

∩⊂∪ tΑ̈“ tΡ š�ø‹n=tã |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ysø9$$Î/ $]%Ïd‰ |ÁãΒ $yϑ Ïj9 t÷t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ tΑ t“Ρr&uρ sπ1 u‘öθ −G9$#  

Ÿ≅‹ÅgΥ M}$# uρ �.  

Ÿω |=÷ƒ �ومما جتب مالحظته هنا أن  u‘  Ïµ‹Ïù � و � ,ysø9$$Î/ �  مبعىن واحد، فالكتاب الذي ذكر

  . ل عمران يف البقرة هو نفس الكتاب الذي وصف باحلق يف آ� Ο!9#$ �بعد 

üÈýϑ �مث األعراف تبتدئ بـ  ≈=ë  �: ، وتال هذه احلروف آية� 9#! tG Ï. tΑÌ“Ρé& y7ø‹s9Î) Ÿξsù 

ä3tƒ ’Îû x8Í‘ ô‰ |¹ Ólt� ym çµ÷ΖÏiΒ u‘ É‹ΖçF Ï9 Ïµ Î/ 3“t� ø.ÏŒ uρ šÏΨÏΒ÷σ ßϑ ù=Ï9 �.  

Ÿω |=÷ƒ �هنا أيضا ذكر نفس الكتاب املوصوف بـ  u‘  Ïµ‹Ïù � فقوله تعاىل ،� Ÿξsù ä3tƒ ’Îû 

x8Í‘ ô‰ |¹ Ólt� ym يدل على نفس امليزة�  .  

 Å¡ymr& â¨$̈Ζ9$#=| �:  أيضا، ويليها قوله عز وجل��Ο!9#مث بعد عدة سور تبدأ العنكبوت بـ 

βr& (# þθ ä. u�øIãƒ βr& (# þθ ä9θ à) tƒ $̈ΨtΒ# u öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ãΖtF ø ãƒ ∩⊂∪ ô‰s) s9uρ $̈ΖtF sù tÏ%©!$# ÏΒ öΝ Îγ Î=ö6 s% ( 
£yϑ n=÷èu‹n=sù ª! $# šÏ%©!$# (#θè%y‰ |¹ £yϑ n=÷èu‹s9uρ tÎ/ É‹≈ s3ø9$# � . ا تدل علىهذه اآليات أيض

فهنا نفس البحث الذي . كتاب حق، ألن االختبار أو االبتالء ال يكون إال جلالء الشك وإبطال الريب
منني، حيث تشري إليه البقرة باختالف بسيط وهو أن اخلطاب يف البقرة عام، وهنا خطاب خاص باملؤ

  .  قيل هلم كيف يستحقون معاملة املقربني وال يزال الشك خيالط قلبهم
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 Ο!9# ∩⊄∪ ÏMt7Î=äñ$: يقول اهللا عز وجل.. ويف سورة الروم نفس البحث وإن أصبح غاية يف الدقة

ãΠρ”�9$# ∩⊂∪ þ’ Îû ’oΤ÷Š r& ÇÚ ö‘ F{$# Ν èδ uρ -∅ ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ óΟÎγ Î6n=yñ šχθ ç7Î=øóu‹y™ � .. أي أن كالم

كأن اهللا عز وجل حتدى هنا جبزء من كالمه واستغىن عن الكل .  الروم وسيتحقق بال شكبصدداهللا نزل 

∅-: يف قوله تعاىل) س(و ) من(وأكد حتققه حبريف  ÏiΒ Ï‰÷èt/ óΟÎγ Î6n=yñ šχθ ç7Î=øóu‹y™.  

≈y7ù=Ï? àM  �:  ويليها قول اهللا عز وجل��Ο!9#مث تبدأ لقمان أيضا بـ  tƒ#u É=≈tG Å3ø9$# ÉΟ‹Å3ptø:$# 

∩⊂∪ “W‰ èδ ZπuΗ÷qu‘ uρ tÏΖÅ¡ósßϑ ù=Ïj9 ∩⊆∪ t Ï%©!$# tβθ ßϑ‹É) ãƒ nο4θ n=¢Á9$# tβθ è?÷σ ãƒuρ nο4θ x. ¨“9$# Ν èδ uρ 

Íοt� ÅzFψ$$Î/ öΝ èδ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ ∩∈∪ y7Í×‾≈ s9'ρ é& 4’ n? tã “W‰ èδ ÏiΒ öΝ ÎγÎn/ §‘ ( y7Í×‾≈ s9'ρ é&uρ ãΝ èδ 

tβθ ßsÎ=ø ßϑ ø9$# ∩∉∪ �.  

  .  تدل على أمر يقيين، فكأنه تكرار ملوضوع البقرةوصفة احلكيم أيضا

ã≅ƒ �:  أيضا، ويليها قول اهللا عز وجل��Ο!9#بعد ذلك سورة السجدة تبدأ بـ  Í”∴s? É=≈ tG Å6ø9$# 

Ÿω |=÷ƒ u‘ ÏµŠÏù ÏΒ Éb>§‘ tÏϑ n=≈ yè ø9$# � .ا ذكر الكتاب الذيريب فيه الهنا أيض .  

 تبعها موضوع خاص يؤدي إىل علم يقيين ال ��Ο!9#ذكر فهذه اآليات كلها توضح جليا أنه أينما 

فمع هذه احلقيقة الناصعة كيف ميكن أن نتوهم ونقول أن هذه احلروف مهملة ال دف . يساوره ريب

والشيء الذي يبطل الشك هو العلم .  ترمز إىل إزالة الشك ومتكني اليقني��Ο!9#إىل شيء؟ فاحلق أن 

أي من أراد استئصال الشك واحتراز اليقني ".. أنا اهللا أعلم"أي  ��Ο!9#الكامل الذي يدل عليه معىن 

  . وليدرس ما أنزلت إليه من الكتاب.. فليتوجه إىل ما ألقيت إىل الرسول من الكالم
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��اآلن أتناول البحث عن  إذا أمعنا النظر يف السورة املبتدئة ذه احلروف وجدناها تبتدئ . �9#!

� �: ورة يونس بقوله عز وجلفقد استهلت س.. ببحث واحد !9# 4 y7ù=Ï? àM≈ tƒ# u É=≈ tG Å3ø9$# 

ÉΟ‹Å3ptø:$# ∩⊄∪ tβ% x. r& Ä¨$̈Ζ=Ï9 $�6 yftã ÷βr& !$uΖø‹ym÷ρ r& 4’ n< Î) 9≅ ã_u‘ öΝ åκ ÷]ÏiΒ ÷βr& Í‘ É‹Ρr& }̈ $̈Ζ9$# 

Î�Åe³o0 uρ šÏ%©!$# (# þθãΖtΒ# u ¨βr& óΟßγs9 tΠ y‰ s% A−ô‰ Ï¹ y‰ΨÏã öΝ Íκ Íh5u‘ 3 tΑ$s% tβρã� Ï≈ x6ø9$# āχÎ) 

# x‹≈ yδ Ö�Ås≈ |¡s9 îÎ7•Β ∩⊂∪ �  

� �:  مث يقول اهللا عز وجل يف سورة هود !9# 4 ë=≈ tG Ï. ôMyϑ Å3ômé& …çµ çG≈tƒ# u §Ν èO ôMn=Å_Á èù ÏΒ 

÷βà$©! AΟŠÅ3ym A��Î7yz ∩⊄∪ āω r& (#ÿρ ß‰ ç7÷ès? āωÎ) ©! $# 4 Í_ ‾ΡÎ) /ä3s9 çµ ÷ΖÏiΒ Ö�ƒÉ‹ tΡ ×��Ï±o0 uρ ∩⊂∪ Èβr&uρ 

(#ρã� Ï øótF ó™$# ö/ä3−/ u‘ §Ν èO (# þθç/θ è? Ïµø‹s9Î) Νä3÷è ÏnG yϑ ãƒ $�è≈ tG ¨Β $�Ζ|¡ym #’ n< Î) 9≅ y_r& ‘ wΚ|¡•Β ÏN÷σãƒ uρ 

¨≅ ä. “ÏŒ 9≅ ôÒ sù …ã&s#ôÒ sù ( βÎ)uρ (#öθ ©9uθ s? þ’ ÎoΤÎ* sù ß∃% s{ r& ö/ä3ø‹n=tæ z># x‹ tã 5Θöθ tƒ A��Î6 x. ∩⊆∪ � .  

≈y7ù=Ï? àM 4 #9!� �: مث ورد يف سورة يوسف tƒ#u É=≈ tG Å3ø9$# ÈÎ7ßϑ ø9$# ∩⊄∪ !$‾ΡÎ) çµ≈ oΨø9t“Ρr& $ºΡ≡u ö� è% 

$wŠÎ/ t� tã öΝ ä3‾=yè ©9 šχθ è=É) ÷ès? ∩⊂∪ ßøtwΥ �Èà) tΡ y7ø‹n= tã z|¡ômr& ÄÈ |Ás) ø9$# !$yϑ Î/ !$uΖø‹ym÷ρ r& 

y7ø‹s9Î) #x‹≈ yδ tβ# u ö� à) ø9$# βÎ) uρ |MΨà2 ÏΒ Ï&Î#ö7s% zÏϑ s9 šÎ=Ï≈ tó ø9$# ∩⊆∪ � .  

�ýϑ �: دمث جاء يف سورة الرع !9# 4 y7ù=Ï? àM≈ tƒ#u É=≈ tG Å3ø9$# 3 ü“Ï%©!$# uρ tΑÌ“Ρé& y7ø‹s9Î) ÏΒ y7Îi/ ¢‘ 

‘,ysø9$# £Å3≈ s9uρ u�sY ò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ ∩⊄∪ ª! $# “Ï%©!$# yì sùu‘ ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9$# Î�ö�tó Î/ 

7‰ uΗxå $pκ tΞ÷ρ t� s? ( §Ν èO 3“uθ tG ó™$# ’ n?tã Ä¸ ö� yè ø9$# ( t� ¤‚y™uρ }§ôϑ ¤±9$# t� yϑ s) ø9$# uρ ( @≅ä. “Ì� øgs† 
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9≅ y_L{ ‘ wΚ|¡•Β 4 ã�În/ y‰ ãƒ t� øΒF{ $# ã≅ Å_Á x ãƒ ÏM≈ tƒ Fψ$# Ν ä3‾=yès9 Ï !$s) Î=Î/ öΝä3În/ u‘ tβθãΖÏ%θ è? ∩⊂∪ � .

  . هنا اجتمع موضوع امليم والراء

≈=ë 4 #9!� �: مث ورد يف سورة إبراهيم tG Å2 çµ≈oΨø9t“Ρr& y7ø‹s9Î) ylÌ� ÷‚çG Ï9 }̈ $̈Ζ9$# zÏΒ 

ÏM≈ yϑ è=—à9$# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9$# ÈβøŒÎ* Î/ óΟÎγ În/u‘ 4’ n< Î) ÅÞ≡u�ÅÀ Í“ƒÍ“ yè ø9$# Ï‰‹Ïϑ ptø:$# ∩⊄∪ «!$# “Ï%©!$# …ã&s! $tΒ 

†Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# 3 ×≅ ÷ƒ uρuρ šÌ� Ï≈s3ù=Ïj9 ôÏΒ 5># x‹ tã >‰ƒ Ï‰ x© ∩⊂∪ � .  

� �: مث يف سورة احلجر !9# 4 y7ù=Ï? àM≈ tƒ# u É=≈ tG Å6ø9$# 5β# u ö�è%uρ &Î7•Β ∩⊄∪ $yϑ t/ •‘ –Š uθ tƒ 

t Ï%©!$# (#ρã� x Ÿ2 öθ s9 (#θ çΡ% x. tÏϑ Î=ó¡ãΒ ∩⊂∪ öΝ èδö‘ sŒ (#θè=à2ù' tƒ (#θ ãè −G yϑ tG tƒ uρ ãΛ ÏιÎγ ù=ãƒ uρ ã≅ tΒF{$# 

( t∃öθ |¡sù tβθçΗs>ôètƒ ∩⊆∪ !$tΒuρ $uΖõ3n=÷δ r& ÏΒ >π tƒö� s% āω Î) $oλ m; uρ Ò>$tG Ï. ×Πθè=÷è ¨Β ∩∈∪ $̈Β ß,Î7ó¡n@ 

ôÏΒ >π ¨Βé& $yγ n=y_r& $tΒuρ tβρ ã�Ï‚ø↔tF ó¡tƒ ∩∉∪ � .  

إذا أمعنا يف هذه املواضع، تبني أن البحث يدور حول موضوعني اثنني، التاريخ القدمي وخصوصا 
عقاب ارمني وخلق الكون، واالستفهام اإلنكاري يف سورة يونس يدل على أن األنبياء بني بشري ونذير 

 يتطور يف مدى وبين يف سورة هود أن كل قوم يف تطور دائم، وأنه ال بد أن. لن تنقطع بعثتهم قط
بعد ذلك أشار يف سورة يوسف إىل . ووضح بذكر اخللق أن تقدم العامل خاضع لقانون االرتقاء. معني

��و ��Ο!9#يف سورة الرعد مجع موضوعي ) ميم(مث بإضافة . تاريخ العامل بصورة واضحة ، حيث �9#!

مث يف سورة إبراهيم .  يف خلق الكونإىل أن القرآن كالم يقيين، مث دعا إىل النظر والتفكري) ميم( بـأشار
كرر التوجيه إىل التفكري يف قوانني القدرة، مبينا أنكم لو فعلتم ذلك فستجدون فيه آثار يد اخلالق 

ومن البني أن قانون الكون وحوادثه . ويف سورة احلجر دعانا إىل التفكري يف القانون القدمي. احلكيم
 ال يستطيع أحد التحري عن احلقيقة إال إذا كانت ظواهر الكون املختلفة مرتبطة بالرؤية، واحلق أنه

��و ��Ο!9#فعالقة هذه السور بالرؤية واضحة كما تشهد ا كلمتا . وقوانينه منكشفة أمامه !9#� 
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فال التاريخ القدمي غائب عين وال خلق الكون وقوانينه خافية . اللتان قيل فيهما أنين أنا اهللا أعلم وأرى
  . يت هي اليت ميكن أن تغنيكم عن كل شيء آخر يف إدراك احلقائق املتعلقة بالعلم والرؤيةفهداي.. علي

وجدير بالذكر أيضا أن املقطعات، وإن كانت معانيها تتغري بتغري األحرف، لكنها متفقة يف أمر واحد 
مة وهو أن السور اليت تفتتح باملقطعات يستهل موضوعها بالوحي، ومعظم هذه السور تصرح بكل
  . الكتاب و القرآن، وبعضها تشري إىل كتاب قدمي مثل سورة مرمي، أو إىل كالم خاص مثل سورة الروم

تدل على الصفات اإلهلية وكل حرف ميثل الصفة ) أوال(هذان املعنيان املذكوران أي أن املقطعات 
وع عدد هذه احلروف ، وجمم)اآلجال(تدل على قيمتها العددية ) ثانيا(اليت تبحث فيها السورة، وأا 

حيدد احلوادث الواقعة إىل مدى املقدار من الزمن، كالمها صحيح، وليس من الالزم أن يكون أحدمها 
كما روي ابن أىب .. ويوافقين يف هذا الرأي بعض العلماء من صدر اإلسالم أيضا. صحيحا دون الثاين

حرف إال وهو مفتاح اسم من أمساء  ليس فيها …: "حامت عن أىب جعفر الرازي عن أىب العالية يقول
أي أن ". اهللا، وليس فيها حرف إال وهو يف آالئه وبالئه، وليس منها حرف إال وهو يف مدة قوم وآجاهلم

. يف هذه احلروف إشارة إىل كل الصفات اإلهلية، واحلوادث من أزمنة خمتلفة، والكالم اإلهلي املعجز
  . وقد نقله ابن جرير بلفظ آخر وصدقه.  والصدقورأي أيب العالية يف غاية الروعة والصواب

ملاذا اختار القرآن الكرمي هذا األسلوب املبهم؟ وملاذا مل يبني هذه املعاين : ميكن أن يقال عن املقطعات
بكلمات واضحة كي يفهمها العرب وغريهم على حقيقتها؟ فاجلواب أن هذا األسلوب ليس غريبا عند 

". قلنا قفي لنا فقالت قاف: "كما قال أحدهم.. لعرب كانوا يستعملونهالعرب، بل إن كبار الشعراء ا
  : وقال آخر. وقفت" قاف"ويعين قوله 

وإنْباخلري خريات فا      وال أريد الشـر إال أن تا شر   
  ". تشاء"بدل " تا"و بـ " رفش"بدل " ف"فالشاعر قد اكتفى هنا بـ 

 مؤمن بشطر كلمة لقي اهللا عز وجل وكتب بني عينيه من أعان على قتل: �ويف حديث رسول اهللا 
مكان أقتل، فجزاؤه مبا ذكر " أق: "أي أنه إذا قال. .)ابن ماجة، كتاب الديانات. (آيس من رمحة اهللا
  . من اليأس واحلرمان

فالعرب متمسكون ذا األسلوب املرتبط بالقرينة يف النظم والنثر، ومن األمثال الرائعة هلذا األسلوب 
  . واألمم الغربية قد بالغت اليوم يف استعمال هذا األسلوب. ما اختاره القرآن من املقطعات

وهناك مئات بل آالف من احلروف اليت تتقدم خمتلف الكلمات، والناس يفقهون معناها وال 
  . يستغربوا
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   :شرح الكلمات

 7Ï9≡sŒ �: نقل عن الزجاج.. هذا: اسم إشارة للبعيد، أحيانا يستعمل للقريب مبعىن: ذلك

Ü=≈ tG Å6ø9$# � إذ إن .. وميكن استعماله للقريب مع داللته على البعيد). تاج العروس( أي هذا الكتاب

  ). تح البيانف(اإلشارة إىل القريب بالبعيد إمنا يراد منه البعد املعنوي داللة على علو املرتبة 
فإذا كانت للتعريف فهي إما عهدية وإما . تفيد التعريف عالوة على املعاين األخرى" ال: "الكتاب

أي يفهمه - أو يكون ذهنيا -أي قد سبق ذكره- جنسية، فالعهدية إما أن يكون معهودها ذكْريا 
استغراقية، وهي ما تخلُفُه واجلنسية إما . أي يكون حاضرا موجودا أمامهما- أو حضورياً -املتحاوران

، أي الكامل يف "أنت الرجلُ"، أي كلُّ إنسان، و"خلق اإلنسان ضعيفا"حقيقةً أو جمازا، حنو " كُلّ"
. حنو اإلنسان أفضل من احليوان- حقيقةً وال جمازا " كُلّ"الرجولية؛ وإما لتعريف احلقيقة، وهي ال ختلفها 

  )األقرب(
ب فيه، ومسي به جلمعه مسائل خمتلفة مع أبواب وفصول، ومنه مسيت كتمصدر، وهو ما ي: كتابالو

ل ويطلق الكتاب على املرتَّ.  والقدر؛ الفرض؛كماحلُ: والكتاب. ب فهو كتابكتوكل ما ي. التوراة كتابا
  )األقرب (.من اهللا تعاىل، وعلى ما يكتبه الشخص ويرسله من املكتوب

اختالف املواضع، فيطلق لفظ الكتاب على وحي التشريع فهذه الكلمة خيتلف معناها حسب 
الشتماله على فروض وأحكام، وقد يطلق على كل وحي حق صادق لكونه إهلاما، وإن مل يدون بصورة 

  . كتاب
  ). األقرب(الظنة والتهمة؛ الشك؛ واحلاجة؛ وريب املنون : الريب: ريب

(βÎ �:ففي سورة البقرة. وقد وردت كلمة ريب يف عدة مواضع من القرآن الكرمي uρ öΝ çFΖà2 ’ Îû 

5=÷ƒ u‘ $£ϑ ÏiΒ $uΖø9̈“ tΡ 4’ n? tã $tΡÏ‰ ö7tã (#θ è?ù' sù ;οu‘θ Ý¡Î/ ÏiΒ Ï&Î#÷VÏiΒ � .ويف . فالريب هنا مبعىن الشك

yγ$ �: سورة احلج •ƒ r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# βÎ) óΟçFΖä. ’Îû 5=÷ƒ u‘ zÏiΒ Ï] ÷èt7ø9$# � ..أي يف شك من البعث .



 ٢٨

Πr&  tβθ �: ورمث يف سورة الط ä9θ à) tƒ Ö�Ïã$x© ßÈ −/u�tI ‾Ρ Ïµ Î/ |=÷ƒ u‘ Èβθ ãΖyϑ ø9$# � أي نتربص به 

  . دوائر الزمن واهلالك

 8í$̈Ζ̈Β �: كما جاء يف قوله تعاىل.. ومل ترد هذه الكلمة يف القرآن إال للداللة على معىن مذموم

Î�ö�y‚ù=Ïj9 7‰ tG ÷è ãΒ A=ƒÌ� •Β �) وقوله). ٢٦: ق: � y7Ï9≡x‹ Ÿ2 ‘≅ÅÒ ãƒ ª! $# ôtΒ uθ èδ Ô∃Ì� ó¡ãΒ 

ë>$s?ö� •Β  � )فالريب ال تدل على الشك الذي يزيد اإلنسان حبثا وتدقيقا، بل هو الشك ). ٣٥: غافر

Ÿω �: الذي ينشأ عن سوء الظن والتعصب ويبعد اإلنسان عن احلق، كما جاء يف قوله تعاىل uρ z>$s?ö� tƒ 

t Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# uρ �)شريفويف احلديث ال). ٣٢:املدثر" :دما يريبك إىل ما ع 

ويظهر من احلديث أيضا أن الريب شك ناشئ عن الوهم أو ). الترمذي، أبواب صفة القيامة" (ال يريبك
  . الوسوسة، وليس مما يساعد اإلنسان على البحث والتدقيق

هواهلدى بالقرآن تدل على . داية الداللة بلطفواهل). األقرب(اهلدى هو الرشاد، البيان، الداللة : ىد
  : معان أربعة

من العقل والفطنة واملعارف الضرورية اليت وهب منها كل .. اهلداية اليت عمت جبنسها كل مكلف. ١

/uΖš$ �: قال تعاىل.. شيء ما يناسب احتماله u‘ ü“Ï%©!$# 4‘ sÜôã r& ¨≅ ä. > óx« …çµ s) ù=yz §Ν èO 3“y‰ yδ 

 ما ترى يف احليوانات اليت مل تكتمل فيها قوة اإلدراك، وليس هلا منه إال ما ال بد منه وذلك). ٥١:طه (�
  . من العلم اجلزئي السطحي باألمور البسيطة الالزمة حلياا

 تعين إجياد القوى املختلفة يف الشيء وتسخريها له، ألن جمرد وجود القوى ال �هدى�وأرى أن 
فالوليد بوالدته يكون مكتمل القوى النفسية، لكنه .  منه لبث احلياة فيهاجيدي، بل إن دفعها للعمل ال بد

ومثله يف ذلك كالساعة اليت حتتوي على . ال يبدأ حبياته العملية إال عندما تنتعش قواه بفعل اهلواء واملاء
  . مجيع اآلالت املهمة لتشغيلها، ولكنها ال تبدأ احلركة إال بعد التدوير

وقد .  من الدافع االبتدائي حلركة احلياة، وهذا الدافع االبتدائي هو املراد من اهلدىواخلالصة أنه ال بد
  . صرحت هذه اآلية أن اهللا عز وجل قد أعطى كل شيء قواه الضرورية، مث دفعها للعمل املفوض هلا



 ٢٩

قرآن وحنو اهلداية اليت جعلها اهللا تعاىل للناس بدعائه إياهم على ألسنة األنبياء وإنزال الكتب كال. ٢

öΝ � :ذلك، وهو املقصود من قوله تعاىل ßγ≈uΖù=yèy_uρ Zπ£ϑ Í←r& šχρ ß‰ öκ u‰ $tΡÌ� øΒr' Î/ � .  

. واهلداية التوفيق، أي التمكن من القيام بالعمل الصاحل، ومسو الفكر الذي خيتص به من اهتدى. ٣

t �: وهذا معىن قوله تعاىل Ï%©!$# uρ (# ÷ρ y‰ tG ÷δ$# óΟèδ yŠ#y— “W‰ èδ öΝ ßγ9s?# u uρ óΟßγ1uθ ø) s? � .  

öΝ � :اهلداية يف اآلخرة، أي النهاية السعيدة ونيل اجلنة قال تعاىل. ٤ Íκ‰Ï‰ öκ u� y™ ßxÎ=óÁ ãƒ uρ öΝ çλ m;$t/ 

� .  

šχρ �: أما قوله تعاىل ß‰öκ u‰ $tΡÍ÷ ö∆r' Î/ �،أو قوله  :� Èe≅ä3Ï9uρ BΘöθs% >Š$yδ � فمعناها الدعوة إىل 

‰y7̈ΡÎ) Ÿω “Ï �: دم اهتداء الظاملني كقوله تعاىلأما اآليات املشتملة على ع. احلق öκ sE ôtΒ |Mö6 t7ômr& 

. فاملراد منها النوع الثالث والرابع من اهلداية أي التوفيق بالعمل والتمتع بنور اإلميان ودخول اجلنة). 
ألما من .. ومن البني أن الذي ال يتمكن من النوع الثاين من اهلداية سيحرم حتما من النوعني التاليني

  . مثرات النوع الثاين
، ، صانَأنقذَ: قى، واالتقاء افتعال من وقى، ومعناه لغةًن ات متقٍ، واملتقي اسم فاعل ممجع: املتقني

وهو يدل يف الشرع على االمتناع عن الشر، وال يطلق على جمرد ). األقرب(احتفظ : تقىاو. ظحف
اتقاء هللا : وقال البعض. اإلنسان من وسيلة للدفاع عن نفسهالترس أو كل ما يتخذه : والوقاية. اخلوف

إذا : "سأل عنها أبو هريرة فقال.. والتقوى اليت وردت يف القرآن. معناه اختاذ اهللا عز وجل جنة للنجاة
فقال أبو . أمر ا متجنبا أو أحتيز عنها حذرا. وجدمت شوكا يف الطريق فماذا تفعلون عندئذ؟ فقال السائل

وقد أنشد أبو املعتز يف . ، أي أن يتجنب عن املعصية ويتهرب منها بكل وسيلة"هذا هو التقوى: هريرة
  : هذا املعىن أبياتا رقيقة فقال

لِّخالذنـوب هــا  صغري  هوكبـريـــىقَا ذاك الت 
واصنر ما يرىض الشوك يـحذَ   فـوق  أر  كماشٍع 

  احلصــىال مـن ن اجلبإ    صغـــريةًـرنّال  حتق



 ٣٠

  
  ؟ �ذلك الكتاب� :فقال للقريب  اهللا تعاىل فلماذا استعملها،إشارة إىل البعيد" ذلك" إن :التفسري

وقال بعضهم إنه . يأيت للقريب أيضا كما ذكرنا يف معاين املفردات" ذلك"أجاب بعض العلماء أن 
 الكالم مث أردنا إعادة للبعيد، ولكن إذا انتهى ذكر شيء فهو بعيد بال شك، كما لو ذكرنا شيئا يف

. ذلك ما ال شك فيه: والعرب عندما ينتهون من حكاية أمر، يقولون. ذكره، جاز أن نشري إليه بذلك

ω ÖÚ �:  وكذلك ورد يف القرآن).الكشاف( Í‘$sù Ÿω uρ í� õ3Î/ 8β# uθtã š ÷t/ y7Ï9≡sŒ � )البقرة :

yϑ$ �:  تعاىلويقول.  إىل الفارض والبكر ومها قريبا الذكرإشارةذلك هنا و). ٦٩ ä3Ï9≡sŒ $£ϑ ÏΒ 

Í_yϑ ‾=tæ þ’ În1u‘ �)مثلكهذهوهناك آيات أخرى ). ٣٨: يوسف  :� y7Ï9≡ sŒ ãΝÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9$# 

Íοy‰≈ yγ¤±9$# uρ �) وقوله تعاىل)٧: لسجدةا ،: � y7ù=Ï?uρ !$uΖçF ¤fãm !$yγ≈ oΨøŠs?# u zΟŠÏδ≡t�ö/ Î) 4’ n? tã 

Ïµ ÏΒöθ s% �) ىل، وقوله تعا)٨٤: األنعام :� # x‹≈ yδ uρ ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨø9t“Ρr& Ô8u‘$t6 ãΒ �) ٩٣: األنعام .(

يستعمل يف كالم العرب مبعىن هذا، وليس من الضروري أن يكون املشار إليه بعيدا " ذلك"واخلالصة أن 
ا، أي قد مر ذكرهيف الواقع، بل إذا كان بذلك" فمن اجلائز أن يشار إليه بـ ،عده ذهني ."  

هو هذا ) ٢(هذا هو الكتاب، ) ١: ( بعدة معان)ذلك الكتاب�قوله تعاىل نفسر  أن ميكنإذًا 
  . ذلك الكتاب الكامل.. هذا) ٤(هو الكتاب الكامل، .. هذا) ٣(الكتاب، 

خربا، لكن هناك صورة أخرى وهي أن " الكتاب"مبتدأ و " ذلك"تصلح هذه املعاين األربعة إذا كان 

Ÿω |=÷ƒ �عطف بيان و " الكتاب"يكون  u‘   Ïµ‹Ïù � خربا، فيكون املعىن هذا الكتاب الكامل ال 

  . ال حيتوي على شك..  هداية األنبياء�ذلك الكتاب�يتضمن ريب، أو 
  : لكن األصح عندي واألوفق للفظ القرآن معنيان اثنان

 :زيد العادل، أي أن زيدا هو العادل، فقوله تعاىل: هذا هو الكتاب الكامل، تقول العرب): األول(
هنا " ال"فيعترب .  يعين أن هذا الكتاب وحده يستحق أن يتصف بصفة الكتاب�ذلك الكتاب�

 مث إن هذا املعىن خارج عن الكالم،واألخذ ذا املعىن ال يضطرنا إىل تأويل بعيد . لالستغراق اازي
ا، ألن الكتاب الذي يقدا مع السياق أيضجود كتب مساوية م نفسه بأنه كتاب مساوي مع وأكثر انسجام



 ٣١

ما احلاجة إىل كتاب جديد : ال بد أن يبدأ بادعاء مثله، ألن الناس سوف يتساءلون حتما.. أخرى
قيل للسائلني بأن حيث والكتب األخرى موجودة؟ ويف هذا األسلوب إجابة عن هذا السؤال الفطري، 

. ميع الضروريات اإلنسانيةكتاب ال جيعله حمققا جلوجودة بال مراء، لكن جمرد وجود الكتب األخرى م
إن الغرض من الكتاب تأمني الوسائل الروحية لإلنسان، وهذا هو الكتاب الوحيد الذي حيقق هذه الغاية 

  .العظمى، فلذا متس بنا احلاجة إليه رغم وجود الكتب األخرى

 � فعبارة اليت سبق ذكر معناها، � Ο!9#$ �وهذا املعىن أنسب وأليق أيضا بالنظر إىل معىن مقطعة 

$Ο!9# � ..تدل على أنه مهما علم الناس من العلوم فإن علم اهللا هو الكامل من ناحية "أنا اهللا اعلم "أي ،

، ادعاء حيتاج إىل الدليل، وأكرب دليل على ذلك أن "أنا اهللا أعلم"كما إن عبارة . ضرورة ذلك الزمن

≈=y7Ï9≡sŒ Ü �ن لقوله فأجود معىن ممك. تقدم للناس مادة علمية مل يسبق هلا نظري tG Å6ø9$# � بالنظر إىل 

  . هو أن هذا الكتاب هو الكتاب الكامل، � Ο!9#$ �مفهوم 

ال شك أن القرآن مسبوق زمنا . وإذا التفتنا إىل شهادة التاريخ وجدنا هذه الدعوى متحققة متاما
نها وبني ما جاء به القرآن من لكن إذا قارنا بي.. وغريها من الكتب" زند"و " الفيدا"بالتوراة واإلجنيل و 

إذا كانت مزية اإلجنيل أن . التعليم وجدناها عاطلة عن الشمول واجلامعية اليت جندها يف ثنايا القرآن ايد
يؤكد على احلب اإلهلي، فإن القرآن يتضمن ذلك وأكثر، وإذا كانت التوراة تفتخر بشريعتها فهي أيضا 

وقد بلغ القرآن من اجلامعية . ، مع أن القرآن أصغر منها حجماتتضاءل أمام شريعة القرآن اجلامعة
والكمال مبلغا جعل معىن الشريعة عن املسلمني متميزا، فاملسلم عندما ينطق بكلمة الشريعة، يقصد ا 

  : معىن خاصا يشمل
  عالقة الوالدين واألوالد،. ١
  الروابط الزوجية،. ٢
  الزواج وأهدافه،. ٣
 جباما، حقوق الزوجني ووا. ٤
   اختيار الرجل زوجته وبالعكس، . ٥
 مبادئ تربية األوالد، . ٦
 النظام العائلي، . ٧



 ٣٢

 نظام الوراثة، . ٨
 نظام الوصية، . ٩

  حقوق اجلار القريب والبعيد،. ١٠
  مبادئ التجارة،. ١١
  مبادئ الزراعة، . ١٢
  واجبات الراعي والرعية وحقوقهما،. ١٣
  أنواع احلكم،. ١٤
  ألجري واملستأجر وواجباما،حقوق ا. ١٥
  العالقات الدولية،. ١٦
  أسس االقتصاد،. ١٧
  حقوق اإلنسان بل احليوان أيضا،  . ١٨
  صالت الرسل وأتباعهم،. ١٩
  .وأخريا وليس آخرا، بل قبل الكل، عالقة اإلنسان خبالقه. ٢٠

يضا أمورا أخرى كل ذلك بصورة مفصلة وبأحكام شاملة كاملة حمكمة حبكمتها، ويتضمن القرآن أ
كتاب (ولنأخذ مثالً كتاب الفيدا . بنفس الصفة، وليس مثة كتاب يتضمن عشر معشار هذه األمور

لنجد أن األكثرية من اهلندوس جتهله، واألقلية اليت تعرفه ال تستعمله إال للشعوذة ).. اهلندوس املقدس
ولكن . نه يبني الغرض من خلق اإلنسانواأللغاز، وأهم مزية له عندهم أنه يتضمن األدعية املختلفة، وأ

فأدعية القرآن مشتملة . فلسفة الدعاء وفلسفة خلق اإلنسان اليت فصلها القرآن يتضاءل أمامها تعليم الفيدا
إا جتعل اإلنسان يشعر بضعفه، ويطلع على سيئاته، . على دقائق الفطرة، وليست كلمات رنانة جوفاء

مث إن القرآن يبني . د القوة من ربه، وتستره بستر القداسة والطهارةمث ال مله بل تشجعه على استمدا
أسرار اخللق بأسلوب ال يشرد منه فكر اإلنسان باستعارات بعيدة، بل خيرجه من ظلمات احلياة إىل نور 

  . املشاهدة والتجربة، ويصقل عقله وجيلو تفكريه
ق أمامه للكتب األخرى إال االعتراف والتفصيل الذي ذكر به القرآن قضية البعث بعد املوت مل يب

التوراة ساكتة عنها كل السكوت، واإلجنيل يذكرها بصورة ناقصة جدا، والفيدا ال . باهلزمية والفشل
يذكرها باستعارات غامضة وبكلمات مادية حبتة، لكن القرآن بعكس " شتازرد"يتناوهلا بتاتا، وكتاب 

يبني ما هو جزاء احملسن واملسيء، وكيف يتم ذلك، وما ذلك كله، يتناول هذه القضية بصورة مفصلة، و



 ٣٣

هي كيفيته، وما هو الغرض منه، وما هو اهلدف احلقيقي من احلياة اآلخرة، وما هي الوسائل العلمية 
  . لتحقيق هذا اهلدف، وما هي مبادئ اجلزاء والعقاب

حبث مل .. ان يف األرضمث إن فلسفة األخالق اليت يتأسس عليها الدين ويتوقف عليها األمن واألم
فتعاليم بوذا ترتبط بالعواطف وال شك، لكنها . تتناوله الكتب األخرى قط، أو تناولت قشره وأمهلت لبه

إذ إن القرآن ال يكتفي بذكر العواطف فقط، بل يبحث أسباب نشأا، . ال تبلغ شأن تعليم القرآن
حسن، ويبني مىت تكون صاحلة وبأي ويؤكد ضرورا، ويوضح الطرق املناسبة إلظهارها بأسلوب 

صورة ومىت تسوء وبأي طريق، وكيف ميكن حتويلها من السيئ إىل األحسن، وكيف ميكن لإلنسان أن 
  . يتجنب العوامل اليت تدفع العواطف إىل السيئات

ت ، لكنه مل يذكر الدوافع املؤدية إليها، وسك"اقلعوا عن األهواء تتقوا الذنوب: "جاء يف تعاليم بوذا
لكن القرآن ايد يرشدنا إىل منبعها، ويوجهنا إىل التدابري اليت تسد . عن العوامل اليت تساعد على إزالتها

  . ذلك املنبع
فالقرآن الكرمي أصغر حجما من مجيع الكتب السماوية؛ مما جيعله سهل .. ورغم هذه التفاصيل اجلامعة

  . ات األلوفالقراءة، هني الفهم واحلفظ حىت يبلغ عدد حفاظه مئ

≈=y7Ï9≡sŒ Ü �: فافتتاح القرآن بقول اهللا تعاىل tG Å6 ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ Ïµ‹Ïù �ٌعلى أن هذا  لدليل 

  . ا حقا للضرورة ويف أنسب مقاماإلعالن جاء طبقً
وهو أن سورة .. هناك معىن آخر هلذه اآلية غري ما سبق، وأيضا يساير السياق مسايرة تامة): الثاين(

‰tΡÏ$ �: اليت تعلمنا منها دعاء يقول..  بسورة الفاحتةالبقرة مسبوقة ÷δ $# xÞ≡u�Å_Ç9$# tΛÉ) tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ 

xÞ≡u�ÅÀ t Ï%©!$# |Môϑ yè ÷Ρr& öΝ Îγø‹n=tã � .وقد أجيب هذا الدعاء هلذه اآلية حيث قال اهللا عز وجل :� 

y7Ï9≡sŒ Ü=≈tG Å6 ø9$# ذا . ا الكتاب أي القرآن، أي أن اهلداية اليت طلبتموها يف الفاحتة هي يف هذ�و

  . مبعناه احلقيقي، أي إشارة إىل البعيد وال حيتاج األمر إىل تأويالت أخرى � 7Ï9≡sŒ �يبقى 

عندما علمين ريب هذا املعىن شكرته على ذلك وشعرت باالنشراح، ولكن بعد فترة من الزمن اطلعت 
ن إبراهيم بن الزبري أستاذ ابن حيان، الذي سبقين إىل هذا املعىن وهو ابن جعفر ب.. على قول ملفسر واحد

وال شك أن هذا املعىن يف غاية الروعة والدقة، وتتضح به العالقة بني . نقل عنه هذا املعىن يف تفسريه
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سورة الفاحتة وسورة البقرة، ويتبني أن ترتيب سورة البقرة بعد الفاحتة ليس مصادفة، بل إن سورة البقرة 

   ".7Ï9≡sŒ"وبذلك أيضا ال نضطر إىل ترك املعىن املعروف بكلمة . تقع موقع اجلواب للفاحتة

‰W“ �واجلزء األخري من هذه اآلية  èδ zŠÉ) −F ßϑ ù=Ïj9 �  ا يصدق هذا املعىن، فكأن اآلية تدلهو أيض

بل .. ومبا أنكم ما طلبتم هداية عادية. على أن اهلداية اليت سألتموها يف دعاء الفاحتة هي يف هذا الكتاب

xÞ≡u�ÅÀ t �لتم سأ Ï%©!$# |Môϑ yè ÷Ρr& öΝ Îγ ø‹n=tã فهو ال يتضمن . ، فهذا الكتاب جاء حسب طلبكم�

‰W“ �بل هو .. جمرد هداية èδ zŠÉ) −F ßϑ ù=Ïj9 � الكامل ليدخله يف أعلى عليني من أي يسمو بالتقي ،

  .  هذه التعاليم من إنعاماتالطوائف املنعم عليها، كما أنه مجع ما أويت النبيون من تعاليم، وما تؤدي إليه

Ÿω |=÷ƒ �قوله تعاىل  u‘ Ïµ‹Ïù � مة أو شك أو يد كل معاين الريب منينفي عن القرآن الكرمي ا ،

إن هذا الكتاب ال ينقص أحدا حقَّه، وليس . وبذلك يكون التحدي من أربعة نواحٍ أيضا. حاجة أو آفة
 ضد ملَك من املالئكة، وال ضد أحد من بين اإلنسان، وال فيه مة ال ضد اهللا تعاىل، وال ضد نيب، وال

حىت ضد الفطرة اإلنسانية، وهذه الدعوة من العظَمة حبيث ال جند هلا نظريا يف أي كتاب آخر، وهذه 
  . حقيقة ثابتة مل يسبق هلا مثيل يف امللل األخرى

ب اجلديد مع وجود الكتب قد أثار اهللا تعاىل يف أول القرآن تساؤال عن احلاجة إىل هذا الكتا
وكان من اليسري الرد على هذا التساؤل بذكر شيء من مزالق الكتب السابقة، وتعداد بعض . األخرى

عيوا اليت جتعلها غري صاحلة كمصدر للهداية، ومن أجل هذه العيوب أنزل اهللا تعاىل القرآن ايد؛ 
 داعيا إىل التعاليم اليت جاء ا األنبياء ولَكان هذا اجلواب صحيحا ومفحما، ألن القرآن، وإن كان

وإىل أن بعض األنبياء جاءوا بشريعة من .. �وإىل أن بعثة النبيني استمرت قبل جميء رسول اهللا .. مجيعا
لكن ابتداء هذه البشارة العظيمة، أي . السماء، إال أنه ال يسلِّم ببقاء هذه التعاليم مصونة إىل ذلك الوقت

≈=y7Ï9≡sŒ Ü"قوله  tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘  Ïµ‹Ïù " مبثل هذا األسلوب يشق على الطبائع النفسية، ألن ،

االطالع على مزالق الكتب السابقة، وإن كان من واجبات القرآن ايد، لكن اخلوض فيها عند بدء 
األمر مل يكن الئقًا بكتاب يف عظمة القرآن، كذلك مل يكن جمديا إلظهار العظمة الرائعة اليت تتحق 

فافتتاح . إننا ال حنط من قدر فرد أو كائن ما، بل نعترف مبرتلته الالئقة به: باألسلوب الوارد القائل
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≈=y7Ï9≡sŒ Ü �: القرآن الكرمي بقوله تعاىل tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰ èδ zŠÉ) −F ßϑ ù=Ïj9 � هبوجتن 

فهو يقدم البشارة للناس . القرآناالعتراض يف نفس الوقت على الكتب السابقة، لشاهد على عظمة 
هذا يكشف . بقداسته وخرياته، وهو حيمي ذوي الطبائع الطاهرة من االطالع على مزالق الكتب السابقة

عن عظمته الذاتية، إذ ال يبدأ بعيب امللل األخرى ليفرض أمهيته، بل يقدم كماالته كدليل على صدقه، 
موقف يدعو لإلعجاب بشرفه ومسوه، وقد اختاره القرآن وهذا . دون أن ميس بكرامة الديانات السابقة

  . مع صعوبته وخطورته إلثبات صدقه، وحقق به أعظم جناح

(βÎ � :القرآن الكرمي ال يدعم صدقه بإبطال امللل األخرى، كال، بل إنه يقرر uρ ôÏiΒ >π̈Βé& āωÎ) 

Ÿξyz $pκ� Ïù Ö�ƒÉ‹tΡ  �)٢٥: فاطر( ،� Èe≅ ä3Ï9uρ BΘöθ s% >Š$yδ �) فهو يعترف بصدق ). ٨: رعدال

األنبياء الذين أرسلهم اهللا تعاىل إلرشاد البشر، ويربئ أصل األديان اليت حتمل طابع الوحي السماوي من 
وذلك على عكس ما يقوله اليهود والنصارى واهلندوس وغريهم، إذ كل واحد .. مة الكذب والزور

ي جمرد ظلمة وضالل، وأن اهللا حرم سائر منهم يصر على تكذيب غريه، ويقول بأن كل ملة أخرى هل
ولكن القرآن الكرمي يقر بضرورة اهلداية لكل زمان ولكل قوم، ويعلن بأن كل نيب . العامل من اهلداية

وهكذا ميتاز القرآن عن الكتب األخرى بترفعه عن .. كامل لعهده، حمقق لضرورات اإلنسان يف دوره
  . اام أحد

وقد يندهش .  األساس يف كيان الدين، وهي النقطة املركزية لكل املللإن الذات اإلهلية هي العنصر
. ولكن ذلك حقيقة واقعة.. إن الكتب السابقة تتناول املقام اإلهلي مبا ال يليق به: البعض إذا قيل له

، )يلاإلجن(، والعهد اجلديد )التوراة(فالكتب الدينية املقدسة واملتداولة بني أيدي الناس، مثل العهد القدمي 
كلها تنسب النقائض إىل الذات ).. شتنياكتاب الزرد(والزندافستا ).. كتاب اهلندوس(وأسفار الفيدا 

ويف حني أن القرآن الكرمي يزيل كل ريب، ويصف اهللا تعاىل بكامل العزة .. اإلهلية بصورة أو بأخرى
  . واجلالل والقداسة

باحلاجة إىل الراحة فاستراح، ومبثل هذا القول جاء يف العهد القدمي أن اهللا بعد أن خلق الكون شعر 
وفرغ اهللا يف اليوم السادس من مجيع عمله الذي عمل فاستراح : "نسبوا إىل اخلالق سبحانه ما ال يليق به

سفر ". (وبارك اهللا اليوم السابع وقدسه، الن فيه استراح من مجيع عمله الذي عمل. يف اليوم السابع
  ) ٢تكوين
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كما يف النسخ " فرغ"من بعض الترمجات واستبدلوها بكلمة " استراح"ذف كلمة وقد عمدوا إىل ح
ولقد فند . لكن ما تزال الكلمة هي نفسها يف النسخ العربية واإلجنليزية.. ربا من االعتراض.. األردية

‰ô �: القرآن الكرمي هذه التهمة القبيحة فقال s) s9uρ $oΨø) n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$# uρ $tΒuρ $yϑ ßγ uΖ÷�t/ 

’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$−ƒr& $tΒuρ $uΖ¡¡tΒ ÏΒ 5>θ äó   ).٣٩: ق (�  9—

وكأن خلق اإلنسان . وجاء يف التوراة أيضا أن اهللا تعاىل تأسف وحزن على خلق اإلنسان يف األرض
والذي خيطئ وال يعرف نتيجة عمله غري . كان خطأ ندم اخلالق على فعله، تعاىل اهللا عن ذلك علو كبريا

  ). ٦ تكوين" (قلبه  فحزن الرب أنه عمل اإلنسان يف األرض وتأسف يف: " بأن يكون إهلاجدير

’þ �: ولكن القرآن الكرمي يبني قدسية اهللا حيث يقول ÎoΤÎ) ãΝ n=ôã r& |=ø‹xî ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ 

وإن . خطئهومن يعلم الغيب ال خيفى عليه شيء، ومن املستحيل أن خيطئ ويندم على  ).٣٤: البقرة (�
الندم دليل على ضعف الفاعل وقلة علمه ونقص بصره، ولكن القرآن يعلن أن الكون وكل ما فيه من 

يشهد بأن اهللا تعاىل مرته عن كل عيب .. مساء وأرض وإنسان ومالك وحيوان ونبات وصغري وكبري

’ ßxÎm7|¡ç„ ¬! $tΒ � :وضعف Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Å7Î=pR ùQ$# Ä¨ρ‘‰ à) ø9$# Í“ƒ Í• yè ø9$# 

ÉΟ‹Å3ptø:$# �) وقد تفنن اإلنسان . مث إن أكرب التهم وأشنعها يف حق اهللا تعاىل هي الشرك ).٢: اجلمعة

ومنهم من اختلقوا ثالثة .. إله النور وإله الظالم: فمنهم من قال بإهلني. يف اصطناع شركاء مع اهللا تعاىل
ومنهم من وزع صفات اهللا . وبعضهم افتروا عليه باألزواج. اآلب واالبن وروح القدس: آهلة، فقالوا

وبعضهم قالوا أن اهللا يتنازل عن حقوقه كليا أو جزئيا لعبد . على عدة شخصيات، واختذوا كال منها إهلا
. وبعضهم اعتربوا كل املظاهر العظيمة من الكون ذوات هلا إرادة يف إظهار صفات اهللا. خيتاره من عباده

 هللا تعاىل ووصفوها . األشياء الضارة واحليوانات املخيفةوبعضهم ألَّه احلسن مظاهر هم مظاهرواعترب بعض
  . بأوصاف األلوهية

ولقد تكفل اإلسالم بتفنيد هذه األقاويل والرد عليها، وعرض احلجج الدامغة لدحض هذا البهتان 
  . رالعظيم، وفصل صفات اهللا تعاىل تفصيال ال جند له نظريا يف كتاب آخ



 ٣٧

ولقد برأهم القرآن أيضا من . مث إن املالئكة هي العلّة االبتدائية واألساسية للكون بعد اهللا تعاىل

ω tβθ �: العيوب والنقائض اليت يرمون ا فقال ÝÁ ÷ètƒ ©! $# !$tΒ öΝ èδ t� tΒr& tβθ è=yè ø tƒ uρ $tΒ tβρ â÷ s∆ ÷σ ãƒ 

  ).٧: التحرمي (�
.  املالئكةَ من أم ارتكبوا معصية وأم أعرضوا عن أمر رموبذلك أبطل التهم اليت قذف ا اليهود

م املنبع ويقول اهلندوس أن اآلهلة أي املالئكة اكتسبوا ذنوبا فال بد من تربئة املالئكة من هذه التهمة وأل
 اإلنسان منها حرم  عرضة للشك طهاراأصبحت، وال شك أن العني الصافية إذا  اخلريحلوافزالرئيسي 

وسرياخلباب  يف وجهه د .  
ألنه يورث اإلنسان ، لقي والروحي لإلنسان هو كالم اهللاوالعماد الثالث لكمال صرح البناء اخلُ

فبعضهم زعموا أن الوحي . املعرفة واليقني، لكن أصحاب الديانات والفالسفة مل يرتدعوا عن اامه أيضا
شخص على نسبة أفكاره إىل الوحي، وهذا مع أن تسمية األفكار وحي، يشجع كل .. أفكار صافية

  . حيول دون اليقني الذي يتأتى عن طريق الوحي اللفظي

zΝ �: والقرآن يرد على كل ذلك بقوله ‾=x. uρ ª! $# 4y›θ ãΒ $VϑŠÎ=ò6 s? �)أي كلم )١٦٥: النساء ،

رك فَأَجِره حتى يسمع وإِنْ أَحد من الْمشرِكني استجا�: وكذلك يقول. اهللا موسى شفويا وبالكلمات
هنأْمم هغلأَب ثُم اللَّه أي إذا التجأ إليك أحد من املشركني اللذين حياربونك فأجب ..)٧: التوبة(�كَالم 

مث إذا . طلبه كي يسمع ما أُنزل إليك من كتاب اهللا الذي كله كالم اهللا وليس لفظًا من صنع اإلنسان
  .لكالم أراد أن يعود إىل أهله، فعليك أن توصله آمنا إىل قومه ومأمنهمسع هذا الرجل ذلك ا

 فالقرآن الكرمي قد برأ الكتب السماوية أيضا من مة أا ليست من كالم اهللا، وأا من أفكار 
  . العباقرة اليت نسبوها إىل اهللا تعاىل

وردها القرآن عنهم هي أمسى من كل واألساس الرابع لبناء الدين هو وجود األنبياء، والتعاليم اليت أ
وإِذَا جاَءتهم َآيةٌ قَالُوا �: فأوال إن القرآن يصفهم بأم عباد مقربون مطهرون كما يف قوله تعاىل. تان

صيس هالَتلُ رِسعجثُ ييح لَمأَع اللَّه لُ اللَّهسر يا أُوتثْلَ مى متؤى نتح نمؤن لَن ارغوا صمرأَج ينالَّذ يب
وقد شهدت هذه اآلية بصورة مبدئية ). ١٢٥: األنعام (�عند اللَّه وعذَاب شديد بِما كَانوا يمكُرونَ

على نزاهة حياة األنبياء، وردت على مجيع التهم اليت تنسب إىل األنبياء عموما سواء ورد ذكر هؤالء يف 
يقول اهلندوس عن نبيهم كرشنا انه كان يسرق الزبدة وينهمك يف التمتع بالنساء : مثال. دالقرآن أم مل يرِ

يا بين عندي تسعمائة ألف بقرة حلوب، فكُل واعبث واسرق : وجاء عنه أن أمه قالت له. والعياذ باهللا
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ا غوت كتاب شرميد . (ما شئت من الزبدة، وال تدخل بيوت الناس ألجل احلليب واختالس الزبدة
  ). بوران، الباب العاشر

فإنه أبرز عظمتهم وشأم، .. أما األنبياء الذين ذكرهم القرآن بأمسائهم ألسباب خاصة ومصاحل جليلة
تقول التوراة إن آدم ارتكب معصية : فمثال. وبرأهم من التهم اليت وجهت إليهم على وجه اخلصوص

ولَقَد عهِدنا �: فقال..  وبني أنه نسي ومل يتعمد اخلطأمتعمدة أورثها لبنيه من بعده، ولكن القرآن برأه
وزعم يف التوراة أن سيدنا إبراهيم كذب عدة ). ١١٦: طه( �إِلَى َآدم من قَبلُ فَنِسي ولَم نجِد لَه عزما

 �يم الَّذي وفَّىوإِبراه�: مرات، وهي فرية اخندع ا طائفة من املسلمني أيضا، ولكن القرآن قال فيه
أي أنه أمتّ العهد مع اهللا تعاىل إمتاما كامال فكان مثال أعلى يف طاعة اهللا والتمسك يف ).. ٣٨: النجم(

  . اخلُلُق القومي كالعدل واإلحسان والصدق وحسن املعاملة والرأفة والشفقة والستر على خلق اهللا والعفو
، )٢: ١١سفر خروج (ني وسلبهم حليهم بأمر من اهللا ولقد قالوا أن موسى عليه السالم خدع املصري

ولَكنا حملْنا أَوزارا من زِينة الْقَومِ فَقَذَفْناها فَكَذَلك أَلْقَى �: ولكن القرآن يقول على لسان قومه
رِيامرك باهللا أي بعد ذهاب موسى إىل الطور وقعت طائفة من بين إسرائيل يف الش).. ٨٨: طه( �الس

والواقع . مل نفعل هذا من تلقاء أنفسنا وإمنا خدعنا السامري: تعاىل، وعندما رجع وغضب عليهم قالوا له
فهذه العبارة . أننا مل نرِد االحتفاظ حبلي املصريني اليت محلناها كُرها، وسلمناها للسامري حبسب طلبه

عنهم بنو إسرائيل الذين كانوا يظنوم سبب تبين أن املصريني هم الذين محلوهم هذه احللي كي يرحل 
  . املصائب اليت نزلت م

سفر (ونسبت هذه التوراة إىل سيدنا موسى أنه عندما أراهم املعجزة كانت يده مصابة بالربص 
فيطهره . ، والربص مرض مكروه)٨: ١٣الويني ال(، يف حني أن التوراة تنجس املربوص )٦: ٤اخلروج 

  ). ٢٣: طه (�واضمم يدك إِلَى جناحك تخرج بيضاَء من غَيرِ سوٍء�: ة ويقولالقرآن من هذه الوصم
ولكن . وتزعم التوراة أيضا أن هارون عليه السالم صنع لبين إسرائيل عجال ووجههم حنو الشرك

 قَبلُ يا قَومِ إِنما فُتنتم بِه وإِنَّ ولَقَد قَالَ لَهم هارونُ من�: القرآن الكرمي يرفع عنهم هذا الريب فيقول
وهكذا يكشف القرآن أن هارون مل يكن من ). ٩١: طه (�ربكُم الرحمن فَاتبِعونِي وأَطيعوا أَمرِي

  . املشركني بل من املبطلني للشرك
امللوك (جاته بعبادة غري اهللا رته زووتقول التوراة احلالية أن سيدنا سليمان عندما تقدم به العمر أغ

 �وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الشياطني كَفَروا�: ، ولكن القرآن برأه من هذه التهمة فقال)٤: ١١األول، 
  . ، أي أن سليمان بريء من الكفر ولكن اللذين رموه بالكفر هم الشياطني الكافرون)١٠٣: البقرة(



 ٣٩

ح بن مرمي عليه السالم كانت مثرة بِغاء، والعياذ باهللا، وانه جاء من نطفة وزعم اليهود أن سيدنا املسي
دائرة املعارف الربيطانية حتت كلمة جيسس، وكتاب حياة املسيح من . (يوسف النجار من غري زواج

ة دائر(نتيجة عالقة أثيمة مع أمه) بنثريا(ورماه بعض اليهود بأنه ابن اجلندي الروماين ). وجهة نظر اليهود
وطعن فيه اليهود بأنه كان مصابا مبس الشيطان، وأنه كان يتلقى ). ١٧٠، ص٧املعارف اليهودية، ج

  ). ٢٢: ٢مرقس(لوحي الشيطاين من بعلزبول ا
والَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيها من �: لكن القرآن الكرمي يطهرمها من هذه التهم كلها ويقول

لْنعجا ونوحرنيالَملْعةً لا َآيهنابا وفهو يعلن طهارة الصديقة مرمي اليت حفظت كل ).. ٩٢: األنبياء (�اه
  . منافذها ومل حتمل من روح شريرة، وإمنا من روح طاهرة من عند اهللا تعاىل

نات وأَيدناه بِروحِ وَآتينا عيسى ابن مريم الْبي�: وبرأ القرآن سيدنا عيسى من عالقة الشيطان فقال
  . ، فهو صاحب اآليات البينات، املؤيد بروح القدس، أي املالك الطاهر املقدس)٢٥٤: البقرة (�الْقُدسِ
من قبل أتباعه بتهمة الصلب وهكذا وصموه باللعنة حسب ناموس التوراة  عليه السالمهم عيسىوات 

معلون كل من : إذ صار لعنة من أجلنا، ألنه مكتوب.. اموساملسيح افتدانا من لعنة الن: "كما بينه بولس
  ). ١٣: ٣رسالة بولس إىل أهل غالطية ". (علق على خشبة

وقد ورد عن موت املسيح على الصليب حسب زعم النصارى ومكثه يف جهنم وموته ميتة اللعنة يف 
 أيضا تأمل مرة واحدة من فإن املسيح: "وكذلك جاء يف رسالة بطرس األوىل ما يلي. ٢٠إجنيل نقودميس 

ا يف الروح الذي فيه ا يف اجلسد ولكن محيبنا إىل اهللا مماتة، لكي يقرطايا، البار من أَجلِ اَألثَمأجل اخل
أيضا ذهب فَكَرز لألرواح اليت يف السجن، إذا عصت قدميا حني كانت أَناةُ اِهللا تنتظر مرة يف أيام نوح، 

  )٢٠-١٨ : ٣رسالة بطرس األوىل " ( الذي فيه خلَص قليلونإذ كان الفلك يبىن،
  . أن املراد بالسجن هو جهنم" ماتيو بول"وقد ورد يف تفسري 

م علَي يوم ولدت ويوم والسال�: ولكن القرآن الكرمي يرفع هذه التهمة عن املسيح قائال على لسانه
، أي أن اللذين يرمونين بأنين من والدة غري شرعية فإم كاذبون، )٣٤: مرمي (�أَموت ويوم أُبعثُ حيا

ألن مويت .. ألن والديت مشلها سالم اهللا، واللذين يدعون بأين مت مصلوبا ملعونا هم أيضا خمطئون
ومن يزعم أين سوف أحتمل ذنوب اآلخرين وأبقى . يشمله سالم اهللا تعاىل، وسوف أجنو من ميتة اللعنة

  . ألنين سوف أبعث حتت ظل سالمة عز وجل.. حيم ثالثة أيام فهم أيضا خمطئونيف اجل
وقد حاولت بعض األديان أن . واألساس اخلامس للدين هو اإلنسان نفسه ألنه مهبط الوحي اإلهلي

دم هذا األساس أيضا؛ حيث تقول املسيحية بأن الروح اإلنسانية أمثت بسبب ما ارتكب آدم من 
  ). ١٢: ٥رسالة بولس إىل أهل رومية، . (اإلنسان بطبعه ميال إىل اإلمثالذنب، وأن 



 ٤٠

أن خيضع والدين اهلندوسي أيضا يصرح بأن اإلنسان رغم كفاحه ال ميكن أن يتطهر، بل ال بد له 
  ). ٩باب : مؤسس ديانة آريا مساجباندت دياندجي لث بركاش، ستيار. (للتناسخ املتكرر

* ونفْسٍ وما سواها �: كس كل األديان، يربئ الفطرة اإلنسانية ويقوللكن القرآن الكرمي، على ع
أي حنن ). ١١-٨: الشمس (�*وقَد خاب من دساها* قَد أَفْلَح من زكَّاها * فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها 

 ووضعنا يف فطرا قوة التمييز بني نقدم النفس اإلنسانية كشهادة على أننا خلقناها مرتهة من كل عيب،
فالذي حيفظ روحه من شوائب الشر يكون يف منجاة، ومن يعكر صفاء الفطرة اإلنسانية . اخلري والشر

مبعىن أن الروح اإلنسانية تخلق طاهرة نقية، .. بالشوائب الدنيوية وحيط من مكانتها العالية يلقى اخلسران
  . صحيح أا تنجست بذنب آدم أو غريهلكن الناس بعد ذلك يدنسوا، وليس 

ئكَةُ طَيبِني يقُولُونَ سالم علَيكُم الَّذين تتوفَّاهم الْمال�: وكذلك يبطل القرآن دور التناسخ ويقول
 يفيد معىن �م علَيكُمسال�فاستخدام اجلملة االمسية ). ٣٣:النحل( �ادخلُوا الْجنةَ بِما كُنتم تعملُونَ

وأَما الَّذين سعدوا فَفي الْجنة خالدين فيها ما دامت �: وكذلك يقول. الدوام، أي تكونون يف سالم دائم
إِالالس ضالْأَرو اتومذُوذجم رطَاًء غَيع كباَء را شفالسعداء سوف يبقون يف اجلنة ). ١٠٩: هود (� م

ولقد قضى اهللا عز وجل أن ميتعهم يف اجلنة . اهللا ما دامت مساوات اجلنة وأرضها باقيةحبسب مشيئة 
ولقد أقرت هذه اآلية الكرمية حق الفطرة اإلنسانية املتعلق . بنعمة غري مقطوعة وأن ال خيرجهم منها أبدا

  . بالنجاة الدائمة الذي أبطله اهلندوس اآلريون من خالل عقيدة التناسخ
إذ .. م قد أزال مجيع التهم اليت ادعاها أتباع األديان املختلفة والفالسفة على مجيع دعائم الدينفاإلسال

. برأ اَهللا عز وجل واملالئكةَ والكتب والرسل والفطرة اإلنسانية من كل ما نسب إليهم من افتراءات
  . وهذه مزية ال ميلكها كتاب آخر يف حالته الراهنة

ى هذا األمر لكفى بذلك وحده دليال يثبت ضرورته رغم وجود الكتب ولو مل يكن للقرآن فضل سو
ال ميكنه أن يتصل به .. فمن اجللي أن الذي يسيء الظن باهللا تعاىل ويرتاب يف صفاته عز وجل. األخرى

والذي يسيء الظن باملالئكة ال يستطيع أن يعزز عالقته م، ويستفيد من . ويتمتع برمحته الواسعة
والذي ال يؤمن باألنبياء أو يؤمن ببعض ويكفر ببعض، ليس بإمكانه أن يتبع أسوم . ظاهرةتوجيهام ال

ومن يظن . والذي يشك يف كالم اهللا سيحرم حتما من تأثريه الطيب ومثاره النافعة. احلسنة ومثُلهم العليا
ال بد منها للحصول بالفطرة اإلنسانية الظنون سوف تضعف جهوده لتطهري النفس بالعزمية الصادقة اليت 

 قد فتح طريقا لالستفادة من مصادر �ال ريب فيه�فوصف القرآن ايد بأنه . على الطهارة الروحية
  .واالنتفاع مبثل هذا اهلدى يكفل له النجاح، ويضمن له النجاة، وميكِّن األمل يف القلوب. اخلري
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ال ريب �العربية، يفسرون عبارة والذين يسارعون إىل الطعن يف القرآن مع جهلهم الفاضح باللغة 
 ملا يف القرآن من ريبة، وأنه ينفي عن نفسه � على أا تعبري عن القلق الذي شعر به الرسول �فيه

وهذا االعتراض ). القسيس ويري، نقال عن الترمجة الرومية للقرآن(الريب إلحساسه مبا فيه من ريب 
أن سورة البقرة ليست أول الوحي، وإمنا يكشف عن سخف ساذج للمعترض الذي ينسى أو يتناسى 

نزلت باملدينة املنورة بعد أكثر من ثالث عشرة سنة تتابع فيها نزول القرآن، وأبدى الكفار يف هذه الفترة 
. كثريا من الشبهات، وحق للقرآن أن يرد التهمة بعد أن تلقى الطعن والتجديف مدة طويلة من الزمن

 عن نفسه التهمة بعد أن سددت إليه؟ وهل يقول أي عاقل بأن رد التهمة وهل من اخلطأ أن يرد الكتاب
من . إحساس بالذنب؟ أا مة خرقاء، ال يتمسك ا إال حاقد متعصب، يتعامى عن احلقائق الناصعة

  . ، الذي يصدقه فيما ذهب إليهwheryأمثال صاحب الترمجة الرومية للقرآن، والقسيس ويري 
سين مل يتعمقا يف دراسة كتبهما املقدسة؛ إذ لو درساها حقا ملا جترآ على ومن املؤسف أن القسي

إذ إن األسلوب الذي يعترضان .. االعتراض على القرآن، ألما ذا يعرضان كتبهما للطعن والتجريح
  : عليه نفسه يتكرر فيها، ونسوق بعض هذه العبارات

  ). ٨: ٨أمثال " (كل كلمات فمي باحلق، ليس فيها عوج وال التواء"
  ). ١٩: ٤٥إشعياء" (أنا الرب املتكلم بالصدق خمرب باالستقامة"
  ) ٩: ٤رسالة بوليس األول" (صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول. هذا حق وجدير بالقبول"

. قد اختار أسلوبا مماثال ألسلوب القرآن) العهد القدمي واجلديد(يتضح من هذا أن الكتاب املقدس 
واحلق أن هذه الشبهة ال تصح يف القرآن أو الكتاب املقدس، ألن ! ين إذن أوىل بالتشككفمؤلفو العهد

والرأي عندي انه ال . دفع االام ال يدل على الشك، وإمنا يؤدي إىل اليقني والتأكد من صدق الدعوة
قوله من رفض جمال للشك يف الوحي السماوي إذا بدأ ذا األسلوب، ألن اإلنسان ال يعرف مبا سيلقاه 

ولكن اهللا تبارك وتعاىل عليم مبا سيكون عليه موقف الناس من الكتاب، ولذلك يناسب املقام . أو قبول
  . نفي الريب عنه، ومثل هذا الفعل يقوم دليال على علمه تعاىل بالغيب

 ال  يشري إىل أن القرآن�ال ريب فيه�: وملا كان الريب يدل على الشك القائم على سوء الظن فقوله
. حيتوي شيئا تتكون عناصره من سوء الظن والعناد للحق، بل كل ما فيه يقيين حمقق وليس ظنيا ملفقا

ونقول على . وليس مثل هذا التحدي باألمر البسيط، بل إنه من أعظم اآليات على صدق القرآن ايد
 إن شاء اهللا يف مواضعه وجه اإلمجال أن القرآن مل يأت بعقيدة إال وعززها بالشواهد، وتفصيل ذلك يأيت

  . عند تفسري اآليات
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إن أفضلية القرآن تتأكد ذا القول أميا تأكد، ألن ذكر أمر أو أمرين معلومني باألدلة يكون يسريا، أما 
أن يكون كل ما يف القرآن مدعما بالدليل الذي يزيح عنه ستار الظن واالضطراب، ويوقفه موقف اليقني 

  . ف إال أن يثق يف مثل هذا الكتاب وال يشك يف صدقه أبدافال يسع املنص.. والثبوت
ذلك �وورود هذا الكلمات بعد .  أنه ال شك يف كون القرآن حمفوظا�ال ريب فيه�ومن معاين 

ألنه، كما ..  يدل على أنه ال كتاب بعد هذا الكتاب، وأنه صحيفة أخرية أنزلت هلداية الناس�الكتاب
 هذا هو الكتاب الكامل الذي يتضمن ما يليب مجيع حاجات  أن�ذلك الكتاب�ذكر من معاين 

اإلنسان، فما دام كذلك ال ميكن أن يرتل كتاب آخر إال إذا تطرق الضياع إليه، ألن القانون اجلديد 
إمنا أن يكون القانون السابق ناقصا، وظهر عليه القصور والعجز أمام مهمات زمن : يدعو إليه أمران اثنان

.. لذلك صرح اهللا عز وجل ذا األسلوب. لُّه أو بعضه، ومست احلاجة إىل إعادة تدوينهما، أو فُقد ك
 أن هذا الكتاب الكامل لن يزال حمفوظا من حوادث �ذلك الكتاب� بعد �ال ريب فيه�أي قول 

 أم أنه الدهر، ولن يأيت زمن ينتاب فيه الناس ريب فيما إذا كان لفظه ال يزال كما نزل من عند اهللا تعاىل
فلن ينسخ أبدا، بل ال بد للناس إىل يوم .. ومبا أنه لن يأيت على هذا الكتاب مثل هذا الزمن.. قد تغير

  .القيامة أن يطبقوه من أجل حيام الروحية
فاليوم، وقد مرت على نزوله أكثر من أربعة . أن هذا اإلعالن العظيم ليدل على ميزة عظيمة للقرآن

وهناك من الشواهد الذاتية . ل األعداء فضال عن األصدقاء يشهدون على صحتهال يزا.. عشر قرنا
  : سري وليام موير، ويقولاليشهد بذلك رجل مثل . واخلارجية ما تدل على أصالته وسالمته من التحريف

There is otherwise every security internal and external that we 
posses that text Mohammad himself gave forth and used. 

             (Life of  Mohammad by Sir William Muir P.561) 

أن الكتاب الذي بني أيدينا هو نفس نص الكتاب على أي أن لدينا كل ضمان داخلي وخارجي 
  . الذي قدمه حممد للناس واستعمله بنفسه

لى ضرورته رغم وجود الكتب األخرى، والقرآن وحده يتمتع ذه الفضيلة، اليت تدل داللة واضحة ع
ألن الكتاب الذي يتطرق إىل صحته الشك ال ينشرح الصدر للعمل به، يف حني أنه ال بد من االنشراح 

وكتب العهد القدمي واجلديد والفيدا والزند أفستا كانت موجودة قبل القرآن، . الكامل يف الدين والعقيدة
فأتباع الزند أفستا يعترفون بأنفسهم أن معظمه قد . ورته املرتلةولكن مل يكن أي كتاب منها حمفوظا بص

دائرة معارف األديان واألخالق، (ضاع، والنسخة احلاضرة منه حبالة ال تدع جماال للشك يف ضياعه 
  ). ٢جملد
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والفيدا أيضا غري مصون، ونسخه خمتلفة عن بعضها اختالفا كبريا مما يشكل دليال واضحا على 
ولقد شهد . د بلغ هذا التحريف إىل حد اختفاء فقرات من نسخ ووجودها يف أخرىوق. التحريف

إم خلطوا الكالم اإلهلي بالكالم اإلنساين، وشوهوا : "بتحريفه عامل هندوسي قبل عدة قرون، قال
ولقد صدق مجهور ). ٤٦، ٤٤، فقرة٢٠كورم بوران بورو ارده، باب " (األصل أنواعا وأشكاال

  . األمر الذي يكشف عن حالة الفيدا الراهنة.. هم يف الزمن احلاضر ذه احلقيقة أيضااهلندوس وعلماؤ
فمات هناك موسى عبد الرب يف : "وتشهد التوراة احلالية على نفسها بالتحريف حيث جاء فيها

أرض موآب حسب قول الرب، ودفن يف اجلواء يف أرض موآب مقابل بيت فغور، ومل يعرف إنسان 
  ). ٣٤: تثنية" (ا اليومقربه إىل هذ

  ). ١٠ :عدد" (لوجه ومل يقم بعد نيب يف إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها"
وال يقول عاقل بأن هذا الكالم نزل على موسى عليه السالم، وإمنا أضيفت هذه الفقرات إىل التوراة 

  . بعد وفاة موسى مبدة طويلة
ر جند فيها من التناقضات ما ال ميكن معها االدعاء بأن وعالوة على ما أحلق بالتوراة من كالم البش

وهاك بعض .. هذا الكتاب هو نفس ما أنزل إىل موسى، ألن كالم اهللا تعاىل مرته عن االختالف
  : الشواهد

، )٢٧ إىل ٢٤: ١تكوين(جاء فيه أن اهللا خلق احلشرات واحليوانات أوالً، مث بعد ذلك خلق اإلنسان 
  ). ١٩ و ١٨: ٢تثنية (يقول أن اهللا بعدما خلق آدم خلق أنواع احليوان والطيور ولكنه يف موضع الحق 

وجاء فيه أن اهللا تعاىل أمر نوحا أن يضع يف سفينته سبعة أزواج من كل نوع طاهر، فعمل نوح كما 
، لكنه يف نفس اإلصحاح يقول أن الزوجني، أي الذكرين واألنثيني، من كل )٥ - ١: ٧تكوين (أُمر 

  فهل هي سبعة أزواج أم زوجان؟ ). ٩- ٧: ٧تكوين !! (اهر دخل السفينة حسب ما أمر اهللانوع ط
وهناك عشرات من أمثال هذا التناقض الذي يكشف بوضوح أن هذا الكتاب مل يعد بالصورة اليت 

  . نزل ا على موسى عليه السالم
ألن األناجيل كثرية، .. هواألناجيل كذلك، ال جند فيها ما نعتمد عليه يف متييز الوحي عن غري

ولكن . ورجحوا منها أربعة عن طريق االقتراع بال مرجح، وقيل أن هذه األربعة هي أصحها وأوثقها
نعم، هناك بضع كلمات . هذه األربعة أيضا يندر فيها كالم املسيح، أما كالم اهللا فال يوجد فيها مطلقا

كالم اهللا أو من كالم املسيح، يكاد ينعدم يف نسبها املسيح إىل اهللا، ولكن الوحي، سواء كان من 
أا تضم أحداثا تارخيية ال متت إىل الوحي بصلة، وما هي إال وجهة نظر لبعض املؤرخني . األناجيل

  . وليس غري
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وال تنتهي القضية عند هذا احلد ألن األناجيل اليت يتكون منها العهد اجلديد متناقضة أشد التناقض، 
  : تلف األزمان متعارضة أشد التعارض، وإليك بعض الشواهدوكذلك ترامجها يف خم

يقول م ال تقتنوا ذهبا وال فضة وال حناسا يف مناطقكم، : "تالميذه قائالأوصى ن املسيح إ يف إجنيله ىت
: يف إجنيله يقول) مرقس(ولكن ). ١٠-٩: ١٠" (وال مزودا للطريق وال ثوبني وال أحذية وال عصا

وا شيئا للطريق غري عصا فقط، ال مزودا وال خبزا وال حناسا يف املنطقة، بل يكونوا أوصاهم أن ال حيمل"
  ). ٩ -7: ٦" (مشدودين بنعال، وال يلبسوا ثوبني

فأحدهم يقول ال تأخذوا حذاء وال عصا، والثاين نصحهم أن ال يأخذوا غري عصا وأن يكونوا 
  . وهذا تناقض بين. مشدودين بالنعال

  ). ٤٤: ٢٧" (يضا كان اللصان اللذان صلبا معه يعريانهوأ): "مىت( يقول 
وكان واحد من املذنبني : "خيالفهما ويقول) لوقا(يف ذلك، ولكن ) مىت(مع ) ٣٣: ١٥مرقس (ويتفق 

أوال : إن كنت أنت املسيح فخلص نفسك وإيانا، فأجاب اآلخر وانتهره قائال: املعلقني جيدف عليه قائال
. اذكرين يا رب مىت جئت يف ملكوتك: "مث قال ليسوع".. حتت هذا احلكم بعينهأنت ختاف اهللا إذ أنت 

  ). ٤٣ و ٤٢، ٤٠، ٢٩: ٢٢". (احلق أقول لك إنك اليوم تكون معي يف الفردوس: فقال له يسوع
يعارضه ) يوحنا(ولكن ). ٢٥: ١٥(أن املسيح انتهى من احملاكمة الساعة الثالثة ) مرقس( ويقول 

  ). ١٤: ١٩. ( حمكمة بيالطوس حنو الساعة السادسةويقول إنه كان يف
، لكن )٥: ٢٧(أن يهوذا االسخريوطي الذي ساعد على اعتقال املسيح خنق نفسه منتحرا ) مىت(ويف 
  ). ١٨: ١(أنه سقط على وجهه وانشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها ) سفر األعمال(ذُكر يف 

ويف ): "يوحنا(يقول .  يف اليوم التايل ليوم الصليبوهناك اختالف غريب حول احلوادث اليت وقعت
فالزائرة ). ١: ٢٠" (أول األسبوع جاءت مرمي ادلية إىل القرب باكرا والظالم باقٍ فنظرت احلجر مرفوعا

  . امرأة واحدة
وبعد السبت عند الفجر األول لألسبوع جاءت مرمي ادلية ومرمي األخرى : "يقول) مىت( ولكن 

وبعدما مضى السبت "خيالف السابقَين ويقول ) مرقس(ولكن . ، فالزائر امرأتان)٢٨:١" (قربلتنظرا ال
وباكرا جدا يف أول األسبوع أتني . اشترت مرمي الية ومرمي أم يعقوب وسالومة حانوطًا ليأتني ويدهنه

يع فيقول ولكن لوقا خيالف اجلم. فالزائرات ثالث نسوة). ٢-١: ١٦" (إىل القرب إذ طلعت الشمس
). ١٠: ٢٤" (وكانت مرمي الية ويوحنا ومرمي أم يعقوب والباقيات معهن اللوايت قلن هذا للرسل"

فكيف ميكن مع هذه التناقضات البينة أن نسلم بأن هذه األناجيل هي كالم اهللا؟ إن هذا الشاهد وأمثاله 



 ٤٥

أما النسخ املختلفة للعهد . كثرية من تناقض األناجيل تؤكد أا ليست منـزهة عن الريب والشك
  :اجلديد ففيها من االختالف ما يزيد األمر ريبة، واليكم بعض الشواهد

وأما هذا اجلنس فال خيرج إال (، جند الفقرة التالية ١٩٣٠املطبوع قبل عام ) مىت(يف إجنيل  - ١
  . وما بعدها ١٩٣٠، ولكنها حذفت من النسخ املطبوعة عام )٢١: ١٧(بالصالة والصوم 

ليس أحدا صاحلا إال واحد وهو اهللا . ملاذا تدعوين صاحلا: فقال له "١٩٣٠قبل عام ) مىت( ويف - ٢
  ".ملاذا تسألين عن الصالح"، ولكنها حرفت يف الطبعات التالية، إىل )١٧: ١٩(

ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون املراءون، ألنكم تأكلون بيوت األرامل، : "أيضا) مىت(وجاء يف  - ٣
تطيلون صالتكم، لذلك تأخذون دينونة أعظمول لةا حذفت من طبعة ما بعد ).. ١٤: ٢٣" (عوهذه أيض

١٩٣٠.  
ملّا صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعني عليها لكي ).. "٣٥: ٢٧( يف ىمت  إجنيلوتكرر هذا احلذف من- ٤

  ".اقتسموا ثيايب بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة.. يتم ما قيل بالنيب
ألن مالكا كان ينـزل أحيانا يف البِركة وحيرك "من إجنيل يوحنا ) ٤: ٥( حذفت الفقرة وكذلك - ٥

  " املاء، فمن نـزل أوال بعد حتريك املاء كان يربأ من أي مرض اعتراه
: ٧(حاشية تقول أن الفقرات من ) مرزابور، اهلند(ويف إجنيل يوحنا جند يف النسخة املطبوعة يف  - ٦
  .  موجودة يف أكثر النسخ املخطوطةليست) ١١: ٨(إىل ) ٥٣

فعلماء النصرانية أنفسهم يعترفون أن بعض الفقرات اليت يف اإلجنيل مل تكن يف الواقع جزًءا منه، وأن 
النسخ القدمية خيتلف بعضها عن بعض، إذ يوجد يف بعضها طائفة من الفقرات اليت ال توجد يف البعض 

مسا على أن األناجيل احلالية ليست مرتهة عن الشك فهذه األمور كلها لتنهض دليال حا. اآلخر
  .والشبهات، بل إا لدليل قاطع على حتريف اإلجنيل والزيادة فيه

فعلى الرغم من وجود هذه الكتب احملرفة املنسوبة إىل اهللا كان العامل حباجة ماسة إىل كتاب تكون 
. ؤيدين بصحته وصيانته من التحريفكل كلمة منه حمكمة متسمة باليقني، ويعترف اجلميع معارضني وم

  . يشري إىل هذا املعىن يف حق القرآن الكرمي ويؤكده) ذلك الكتاب ال ريب فيه: (فقوله تعاىل
وخالصة القول، أن نزول القرآن كان ضرورة هلا كل املربرات، ألن الكتب السماوية اليت كانت 

د ميكن أن يعمل الناس وفق أحكامه موجودة قبل نزوله أصاا التحريف، وهذا مدعاة لكتاب جدي
ولذلك يعلن القرآن بعد إثبات . وهم مطمئنون إىل أن كل كلمة فيه من عند اهللا تعاىل.. وتوجيهاته

حىت يبني الضرورة الداعية إليه بعد أن تطرق الشك واالضطراب إىل ما .. كماله أنه سامل من أي ريب
  . سبقه من كتب
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 على أن هذا �ال ريب فيه�والدمار، ومن هذه الناحية تدل عبارة ومن معاين الريب أيضا اهلالك 
إن بعض . فهو أمسى من أن يكون فيه ضرر ما.. عالوة على أنه كامل جامع لكافة الفضائل.. الكتاب

ولذلك يطمئن .. وصفات العالج قد تفيد يف عالج مرض معني ولكنها قد تسبب أعراضا مرضية جانبية
أنه عالج ال ينجم عنه ضرر قط ال يف األمور املادية وال يف األمور الروحانية، فهو القرآن بين اإلنسان 

فليس يف ). ٣: طه (�ما أَنزلْنا علَيك الْقُرَآنَ لتشقَى�: ويتأكد هذا املعىن من قوله تعاىل. خري حمض
 ما جيعله ذا مكانة تسمو وهذا. القرآن توجيه يعرقل التقدم الروحي أو املادي لإلنسان بل هو خري صرف

  . فوق كل كتاب
، أنه كتاب جامع، ال حيتاج إىل شيء �ال ريب فيه�: فيعين قوله تعاىل.. ومن معاين الريب احلاجة

من خارجه، فما من حاجة إنسانية اعتقادية أو عملية أو خلقية أو اقتصادية أو حضارية إال ويلبيها 
قال رجل من اليهود لعمر بن : "فقد ورد يف احلديث. عداءوهذه ميزة قد اعترف ا حىت األ. القرآن

اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت �: يا أمري املؤمنني، لو علينا أُنزلت هذه اآلية: اخلطاب
إين أعلم أي يوم أنزلت هذه اآلية، : فقال عمر. الختذنا ذلك اليوم عيدا.. �ورضيت لكم اإلسالم دينا

فاجتمع يف ذلك اليوم عيدان، ألن يوم ). الترمذي، كتاب التفسري" ( يوم اجلمعةأنزلت يوم عرفة يف
  . اجلمعة عندنا عيد أيضا

 أمام يهودي فقال له لو نزلت علينا الختذنا �..اليوم أكملت لكم دينكم�ويروى أن ابن عباس قرأ 
  ). املرجع السابق (.لقد نزلت يف يوم اجتمع لنا فيه عيدان: فقال ابن عباس. يوم نزوهلا عيدا

فالقرآن على صدقه وخلوه من كل شك، كتاب ال ينكر حقيقة بل يعترف باحلقائق، ويذب التهمة 
واملظنة عن أسس الدين، ويعتمد على اليقينيات ال الظنيات، وأنه حمفوظ إىل يوم القيامة، وانه ال يعوق 

  . ورات احلياة اإلنسانية أفرادا ومجاعاتتقدم البشرية وال يؤذي العاملني به، وإنه لتوجيه كامل لكل ضر
 فضائل القرآن السلبية، أي ما ترتَّه �ال ريب فيه�بعد أن بينت عبارة . �هدى للمتقني�: قوله تعاىل

.  فضائله اإلجيابية، أي ما اتصف به فعال من إجيابيات�هدى القرآن�عنه من سلبيات، تبني لنا عبارة 
إن الفطرة السليمة تتقدم . ين مبا يتوق إليه اإلنسان لالتصال خبالقهودف هذه الصفة إىل أن القرآن غ

مندفعة بتالوة القرآن حنو اهللا وال ميكن بغري هذا االندفاع أن ختطو األرواح خطوات الشوق واحملبة مبجرد 
ندفاع ألن الفلسفة قد تثري الفكر، ولكنها ال تثري العاطفة اجلياشة اليت البد منها ال. األفكار الفلسفية

يستطيع الفيلسوف إلقاء خطاب . الفطرة اإلنسانية حنو التطور املطّرد إلجناز العمل الذي اضطلعت به
تقدم يف سبيل .. ان حول اإليثار وخدمة الغري، ولكن األم اجلاهلة اليت ال تدرك ما يقوله الفيلسوفرن

من أجل ذلك ال . عشاره مرِشيت بعطفلها مثاال عمليا للتضحية والتفاين ما ال يستطيع الفيلسوف أن يأ
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، أي قادرا على أن يلهب �هدى للمتقني�ينجح الكتاب يف رسالته اإلصالحية الشاملة إال إذا كان 
عاطفة احلب يف العاملني به بعد أن يطهر قلوم بآياته، ويزودهم مبيل شديد للتقدم إىل اهللا تعاىل، 

 يهدف إىل حتقيق هذه الغاية، ويقول أن هذا الكتاب والقرآن ذه الكلمات. والعطف على املخلوق
الكامل اخلايل من الريب واملضار يكسب اإلنسان طاقة التقدم اليت يسري ا حنو احلب الكامل هللا عز 

  . وجل
أن الذين يريدون أال : ومن هذه الناحية تقول اآلية. واهلدى يعين كذلك ما يبعث به األنبياء من هداية

وأيا كان . سيجدون يف هذا الكتاب ما حيقق رغبتهم.. شاد اهللا، وال ينقطع عنهم توجيههيحرموا من إر
نصيب املرء من التقوى فسيكون له بغيته من االهتداء يف تعاليم هذا الكتاب الرتيه الذي يطمئن إليه 

ستعان باهللا تعاىل القلب ودأ به الثائرة ويشعر أنه على هدى من ربه، وليس تابعا للعقل فقط، وانه إذا ا
  . استطاع أن يتقدم واثقا مطمئنا بعيدا عن الشك واالضطراب

أن : وذا املعىن تقول اآلية.. واهلدى أيضا التوفيق ملزيد من العمل ورفع املستوى الفكري للعامل
مزيد القرآن الكرمي ميتاز بقوة عجيبة، فإذا عمل اإلنسان حبكم من أحكامه فإنه يتشوق ذا العمل إىل 

جيلو تفكريه، فيتقوى ويزداد إقداما وتنفتح له .. من التقدم يف اخلريات، واهللا يوفقه لذلك توفيقا متواصال
وكأنه بذلك يسلك مسالك التقوى الالائية، وال ميكن أن يتحدد مدى .. الطرق الدقيقة للتقوى

فالتقوى ). ١٨: حممد (�دى وَآتاهم تقْواهموالَّذين اهتدوا زادهم ه�: كما يقول اهللا تعاىل.. تقدمه
والقرآن يهدي املؤمن حسب مرتبته من اإلميان إىل مرتبة . واهلداية ليس هلما حد أو اية بل هلما منازل

والَّذين �: ويقول عز وجل. أخرى أعلى منها، وهذا االرتقاء التدرجيي مستمر إىل مراتب غري متناهية
ينوا فداها جلَنبس مهنيدهفالذين يكافحون ألجل االتصال باهللا تعاىل ويسلكون ). ٧٠:العنكبوت (�ا لَن

ويف هذه اآلية إشارة إىل أن سبلنا . سنبني هلم الطرق املتتابعة املوصلة إلينا.. الطرق اليت حددناها لذلك
ديهِم وبِأَيمانِهِم يقُولُونَ ربنا أَتمم لَنا نورنا نورهم يسعى بين أَي�: متوالية غري منتهية وكذلك يقول

يرٍء قَديلَى كُلِّ شع كا إِنلَن راغْفوأتباعه �ففي احلياة اآلخرة يأيت رسول اهللا ) ٩: التحرمي (�و 
.  متام النور والغفرانيسألون اهللا.. املؤمنون إىل اجلنة، ويتقدمهم ذلك النور املنبثق عن اإلميان والعمل

ومعىن ذلك أن التقدم الروحي ال يرتبط باحلياة الدنيا وحدها، بل يتعداها إىل احلياة اآلخرة أيضا، ويتمتع 
  . فيها املؤمنون ذا التقدم، ويستزيدون من القوى املساعدة على التقدم املستمر

تقاء ال اية له، وان القرآن وسيلة واخلالصة أن اهلدى، كما فسرته اآليات املذكورة، دليل على ار
  . املتقني اليت متكنهم من التقدم املطرد
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ومعىن ذلك أن اآلية دف . واهلدى أيضا اخلامتة باخلري وبلوغ الغاية املنشودة، أال وهي دخول اجلنة
 أن سائر ونظرا إىل. إىل بيان أن القرآن يتضمن من التعاليم ما يستطيع به املتقي أن يبلغ هدفه النهائي

امللل تدعي بنفس الدعوة لذلك قد يبدو للقارئ أن دعوى القرآن هذه ال تقدم ما هو جديد وأفضل؛ 
ولكن إذا أمعنا النظر يف املعىن الذي ذكره القرآن للجنة لتبني لنا ما يتصف به القرآن يف هذا املوضوع 

آلخرة فقط، بل يقول أن دخول اجلنة فالقرآن ال يذكر أن اجلنة دار التمتع للنعم يف ا. من جدة وطرافة
ولمن �: كما يقول عز وجل.. األخروية مرتبط باجلنة الدنيوية، فمن نال جنة الدنيا فاز جبنة اآلخرة

انتنج هبر قَامم افا. فالذي يتقي اهللا حق تقاته له جنتان).. ٤٧: الرمحن (�خكَانَ �: ويقول أيض نمو
مأَع هذي هي الَْآفف وبِيالى فَهلُّ سأَضى ومأَع ةرومن مل يتق اهللا حرم نور الدنيا ). ٧٣: اإلسراء (�خ

واآلخرة، واملؤمن الذي يستنري بنور القرآن يتمتع يف هذه الدنيا بتجلي اهللا، ويتحول إميانه بالغيب إىل 
بل يكشف اهللا تعاىل له صفاته يف . .إميان الشهود، وال يعتقد بأنه سريث جنة اآلخرة بعد موته فحسب

أما املوت اجلسماين فيزيد شعوره الدنيوي جالء بعد أن . الدنيا، حىت أنه لريى نفسه يف اجلنة قبل املمات
  . يتيسر له جتلي اهللا يف هذه الدنيا

ومن البني انه ال يبقى بعد هذا املقام اضطراب أو اشتباه، ومن ينل هذا املقام يصبح مبنجاة من 
 قول القرآن بأنه وسيلة -إذن- فال يكون . العثرات والعقبات، فكأنه يف حضانة اهللا تعاىل يف احلياة الدنيا

لدخول اجلنة ادعاء بال دليل، بل إنه يقدم هذه احلقيقة كشاهد يكشف عن صدقه من كذبه يف هذه 
فظلوا يتمتعون . حلقيقةومل ختلُ األمة اإلسالمية يوما من أناس كانوا دليال على صدق هذه ا. الدنيا

أي أصبحوا مبأمن من إغواء الشيطان، .. باالتصال مع اهللا تعاىل وجتلّيه حىت دخلوا اجلنة وهم يف الدنيا
ويف مرفق من النعم الروحية، وتشرفوا بكالم اهللا املتتابع، وأُكرموا مبنجاة اهللا، واستشفوا آياته البينات يف 

  .أنفسهم، وجعلوها تتجلى يف اآلخرين
 فقط، فال بد من كتاب آخر �هدى للمتقني�إذا كان القرآن : ويقول بعض من ال يتدبر القرآن

فَأَنزلَ اللَّه سكينته علَى رسوله �: فيقول القرآن موضحا. يكسب الناس التقوى قبل االهتداء بالقرآن
أي أن التقوى احلقة ال ).. ٢٧: الفتح (�نوا أَحق بِها وأَهلَهاوعلَى الْمؤمنِني وأَلْزمهم كَلمةَ التقْوى وكَا

إن اآلية تقول بان أهل التقوى ذوي الصلة . حتصل إال بالقرآن واإلميان به، بل هي التقوى الباقية الدائمة
ى تفاوت واآليات كثرية تؤكد بأن القرآن هدى جلميع بين اإلنسان عل. الوثيقة باهللا هم املؤمنون بالقرآن

هذَا بيانٌ �: فيقول تعاىل.. درجام الروحانية، وهو ال خيص فريقا دون فريق، بل يعم البشرية مجعاء
: البقرة (�هدى للناسِ وبينات من الْهدى والْفُرقَان�: ويقول). ١٣٩: آل عمران (�للناسِ وهدى

أي أن ). ٥٥: الكهف(� ا في هذَا الْقُرَآن للناسِ من كُلِّ مثَلٍولَقَد صرفْن�: ويقول القرآن). ١٨٦
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القرآن يتضمن مثال أعلى لكل ما يتصل مبصلحة بين اإلنسان مجيعا متقني كانوا أو غري متقني، وكلٌّ جيد 
 .فيه حسب وضعه من الروحانية ما يتقدم به إىل أعلى، ويسد حاجته من املهمات الدينية والدنيوية

وهذه اآلية تؤكد ). ٥٩: الروم( �ولَقَد ضربنا للناسِ في هذَا الْقُرَآن من كُلِّ مثَلٍ�: ويقول عز وجل
). ضربنا(وقال هنا ) صرفنا(مفهوم اآلية السابقة تقريبا، والفرق الوحيد أن اهللا تعاىل قد قال يف األوىل 

ليت اختارها القرآن لتعليم اهلدى، أما ضرب املثل فهو إشارة إىل والتصريف إشارة إىل تنوع األساليب ا
ولَقَد صرفْنا في �: ويقول أيضا. بيان هدي القرآن بذكر أمثلة صحيحة وواضحة من الفطرة اإلنسانية

يا أَيها �: قولوي. وهنا أيضا ال ختص اهلداية املؤمنني وحدهم). ٤٢: اإلسراء (�هذَا الْقُرَآن ليذَّكَّروا 
وكَذَلك أَنزلْناه �). ٢٢: البقرة (�الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

ن يتوعد الكفار دف أن يصبحوا فالقرآ). ١١٤: طه (�قُرَآنا عربِيا وصرفْنا فيه من الْوعيد لَعلَّهم يتقُونَ
  . متقني

وان كان األمر كذلك فلماذا مل يقل القرآن أن أساسه التقوى الذي يقوم بناؤه عليه، بل قال إنه 
  : ؟ واإلجابة على هذا التساؤل ذات شقني�هدى للمتقني�

أخرى، لذلك أن اآلية يف حمل اإلعالن عن أفضلية القرآن وبيان احلاجة إليه رغم وجود كتب : أوال
كان من األنسب أن يذكر املراتب العليا اليت ميتاز ا القرآن عن غريه من الكتب، واليت سكتت الديانات 

  . األخرى عنها ولو باإلشارة
 �فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها�: كما يقول تعاىل.. أن التقوى تعين أيضا اجلانب الفطري منها: وثانيا

فالتقوى هنا هي احملافظة على الفطرة، وهذا ال .  أهلمها قوة التمييز بني اخلري والشرأي).. ٩: الشمس(
إن من يدنس فطرته وال ينأى ا من عوامل الفساد ال ميكن له أن يهتدي ما مل . خيتص بدين أو عقيدة

عدون لقبول احلق فالذين يست. يرغم على ذلك إرغاما، والقرآن ال يقبل اإلكراه يف مسألة العقيدة بتاتا
ويطهرون فطرم هم الذين يهتدون بالقرآن ويبلغون الدرجات العلى، وأما الذين يأبون إال البقاء على 
غيهم وضاللتهم فأولئك قد حكموا على أنفسهم باهلالك، وليسو مبهتدين إال أن يساقوا إىل ذلك سوقا، 

  . وليس هذا من اهلداية النافعة
 برهان على أمهية القرآن وضرورته مع � الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقنيذلك�: وإذن فقوله تعاىل

وجود كتب أخرى، وبيان أنه وحي من اهللا تعاىل الذي ال ينفع اهلداية الروحانية سواه، وال جتدي 
وهو اهلداية احلقة اليت ال بديل هلا من الكتب السماوية السابقة . الكتب غري اإلهلية نفعا مع وجوده

  :  التاليةلألسباب
  . القرآن كتاب كامل وغريه ينقصه الكمال .١
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  . القرآن حمفوظ من التحريف، وغريه مل يسلم من التحريف واالختالل .٢
جاء ليحفظ كرامة الشخصيات الدينية . القرآن شامل لكل العامل واألمم، وغريه خاص بقومه .٣

  . اوية السابقةاحملترمة لدى األمم مجيعا، وجاء إلحياء كل ما ضاع من التعاليم السم
٤. د صاحلا القرآن يقدم الفرص ملن أراد االتصال باهللا والتشرف مبكاملته، وغريه من الكتب مل يع

  . لذلك بسبب نقائصه الداخلية واخلارجية
العظيمة يف .. كل ذلك من املعارف الدقيقة لرائعة اليت تشع من هذه اآلية الصغرية يف عدد ألفاظها

  . مثل من إعجاز القرآن الكرميوهذا .. حمتواها وأهدافها
قدمت هذا البحث بفضل اهللا تعاىل على ضوء املعاين والتعاليم اليت بينها مؤسس اجلماعة اإلسالمية 
األمحدية، وأود أن أضيف هنا حكمة لطيفة من احلكم الكثرية اليت بينها لنا حضرته بصدد تفسري هذه 

أنه غاص يف حبر هذه اآلية العميق، وأتى بفرائد نادرة أنقلها لكم بنصها كي يتعرف القراء كيف .. اآلية
  : قال عليه السالم. من آللئ املعرفة الروحانية

  : لتكميل أي شيء ال بد من توافر أربع علل" 
  أن يكون صانعه كامال، : أوال
  أن تكون املادة اليت صنع منها عالية اجلودة، : ثانيا
  أن تكون صورته يف ذروة اجلمال، : ثالثا
  . أن تكون نتيجته حمققة للغاية منه متاما: رابعا

وبكمال هذه العلل األربع يكون الشيء : أي علته الفاعلة، وعلته املادية، وعلته الصورية، وعلته الغائية
  . كامال

أنا .. �امل�: ولقد أعلن اهللا تعاىل يف مستهل القرآن ايد بتوافر هذه العلل األربع يف حقه حيث يقول
فالكتاب الذي يصدر عن العليم يكون أفضل وأكمل من الكتب . م، إشارة إىل كمال العلة الفاعلةهللا أعل

هذا هو .. �ذلك الكتاب�: مث يقول عز وجل. اليت تؤلفها شخصيات هي أقل منها علما وأنقص قدرة
 العلة وهذا يدل على كمال.. �ال ريب فيه�مث يقول . الكتاب الكامل، ولذلك فإن مادته فضلى املواد

الصورية، ألن القرآن بلغته الفصيحة منقطعة النظري، وشكله املصون احملكم الفذ ميتاز بصورة رائعة 
هدى �: مث يقول. فعلّته الصورية أكمل وأمت من أمثاهلا يف الكتب األخرى. متناسبة بريئة من كل عيب

نسان إىل درجة التقوى، أما القرآن فعلّته الغائية أيضا أكمل، ألن الكتب السابقة تصل باإل.. �للمتقني
  . فيبلغ باإلنسان أعلى مراتب التقوى ويشرفه بكالم اهللا، وميكّنه من االتصال الكامل خبالقه
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ومن يتدبر يف كتابه من أهل ).. عليه السالم(هذا ملخص ما كتبه مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية 
  .ا هو أكثر وأروعالبصرية جيد فيها هذه املعارف الكثرية، بل وم
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  :شرح الكلمات
. خضع له وانقاد:  لهآمن. قه ووثق بهصد:  بهآمن. أ له السالمةنه أي هيأم: ه إمياناآمن: يؤمنون

قدباعتبار معىن االعتراف، إشارةً .. باعتبار معىن اإلذعان، وبالباء.. ، وبالالمواإلميان يتعدى نفسه كص
األقرب(عترب بدون اعتراف إىل أن التصديق ال ي.(  

  ). تاج العروس(التصديق واالعتراف واليقني الراسخ :  تدل على ثالثة معان�يؤمنون� فكلمة 
عمل يف كل غائب عن احلاسة، وعما غابت الشمس وغريها إذا استترت من العني، واست: الغيب

ما ال يقع حتت احلواس، ) يؤمنون بالغيب: (والغيب يف قوله تعاىل. يغيب عن علم اإلنسان، مبعىن الغائب
.  أي يؤمنون مبا غاب عنهم�يؤمنون بالغيب�: وقوله تعاىل). املفردات(وال تقتضيه بداهة العقول 

 القلوب أو غري محصل، بل كل مكان ال يدرى مبا فيه والغيب ما غاب عن العيون وإن كان محصال يف
  ).اللسان(سافر أو بان : غاب الرجل غيبا. هو غيب، وكذلك املوضع الذي ال يدرى ما وراءه

 فالغيب كل شيء ال تراه العيون الباصرة، وال تدركه احلواس الظاهرة، رغم وجوده، وهو من 
  : �يؤمنون بالغيب�فمعىن . اإلميانيات
  . يعتقدون بكونه حقا يقينا كامال، ويعترفون به، ويصدقونهأم 

  . وأم يعتقدون اعتقادا جازما مبا سيحدث بعد هذه احلياة
  . أم يؤمنون يف حالة الغياب أي وقت انفرادهم أيضا، فليسوا ذوي وجهني كاملنافقني

وقامت . ظهر وثبت: قام احلق. دام وثبت: قام األمر. اعتدل: قام األمر. د قعقام قياما ضد: يقيمون
  ).األقرب(لها نافقة جع: أقام اهللا السوقو. نادى هلا؛ هالَعأدام ف: وأقام الصالة. نفقت: السوق

ومل يأمر تعاىل بالصالة حيثما . ها وحيافظون عليهالَع أي يدميون ف..�يقيمون الصالة� :قوله تعاىل"
شرائطها ال اإلتيانُ  ها توفيةُ املقصود من أنا علىامة تنبيهاإلقأمر وال مدح به حيثما مدح إال بلفظ 

  )املفردات (."يئاا
  ). اللسان(عقد العزم إلمتامه : العزم، قام لألمر:  القيام
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عبادة فيها ركوع وسجود، : الصالة يف الشرع. ، واأللف منقلبة عن الواو)ىلَّص(ن فَعلَةٌ م: الصالة
، ومن ر، ومن املالئكة االستغفاوالصالة من اهللا الرمحةُ. ن؛ الرمحة؛ االستغفاروتعين أيضا الدعاء؛ الدي

فإنه يكون يف ... ، وهي ال تكون إال يف اخلري خبالف الدعاء، ومن الطري واهلوام والتسبيحاملؤمنني الدعاُء
   )األقرب (.� الثناء من اهللا على الرسول والصالة حسن. اخلري والشر

  )التاج (.م والربكةوالصالة التعظي
املفردات (. العبادة الصالةويسمى موضع(   

  : مأ �يقيمون الصلوة�فيعين قوله تعاىل 
  ، يصلون مجاعةً .١
  يؤدون الصالة وفقا لشروطها ومواقيتها،  .٢
  يعمرون املساجد بتوجيه الناس إىل الصالة،  .٣
٤. قون الناس للصالة، يشو  
  يداومون عليها دون انقطاع،  .٥
  .  كشيء عزيز، فال يهملوا فتنهارحيافظون عليها .٦

العطاء: الرزق: ناقْرز .رزقتأُ: ا علمقال تعاىلالنصيب واحلصة: والرزق. هعطيت  :� قَكُملُونَ رِزعجتو
  ).املفردات(تغذى به والرزق ما ي). ٨٣: سورة الواقعة (�أَنكُم تكَذِّبون

  ). األقرب( إليه ورزقه اهللا أي أوصله.  والرزق ما ينتفع به
ونفقت املرأة أو . روجها: وأنفق السلعةَ. نفقت جتارته: أنفق التاجر. صرفه وأنفَده: أنفق ماله: ينفقون
فاإلنفاق ). األقرب(ما يبيعه الناس فور وصوله إىل السوق : النافق من املال. كثُر طالا وخطاا: السلعة

  . عيدل على إخرج الشيء وتروجيه بدون انقطا
تؤكد آيات عديدة يف القرآن الكرمي وجوب كون اإلميان ثابتا على قواعد من األدلة  :التفسري

وإذا كان اإلميان بالغيب هو الصفة األوىل يف املؤمن وتأيت . والرباهني، ال على مناكب الوهم واالضطراب
مور ال تحس أو ال تدرك عقال، يف املقدمة، فإن ذلك ال يعين التصديق األعمى مبا ال يرى، أو االعتقاد بأ

واحلق أن القرآن . فليس أبعد عن روح القرآن من مثل هذا االعتقاد املفتقر إىل ما يؤيده من تعليل وإدراك
  : تأمل اآليات القرآنية التالية. يستنكر ذلك بشدة

�لَقُوا ماذَا خونِي مأَر اللَّه وند نونَ معدا تم متأَيونِي قُلْ أَرئْتا اتاومي السف كرش ملَه ضِ أَمالْأَر ن
نيقادص متلْمٍ إِنْ كُنع نم ةأَثَار ذَا أَولِ هقَب نابٍ مت٥: األحقاف (�بِك .(  
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  ). ٣٦: الروم (�أَم أَنزلْنا علَيهِم سلْطَانا فَهو يتكَلَّم بِما كَانوا بِه يشرِكُونَ�
�رِجخلْمٍ فَتع نم كُمدنلْ عإِالقُلْ ه متإِنْ أَنو ونَ إِال الظَّنبِعتا إِنْ تلَن ونَ وهصرخةُ *  تجالْح لَّهقُلْ فَل
  ). ١٥٠-١٤٩: األنعام(�الْبالغةُ
ال الظَّن وما أَنزلَ اللَّه بِها من سلْطَان إِنْ يتبِعونَ إِ أَسماٌء سميتموها أَنتم وَآباؤكُم ما إِنْ هي إِال�

  ). ٢٤: النجم(�نفُس ولَقَد جاَءهم من ربهِم الْهدىتهوى اَأل
�نِنيمؤبِم ما همرِ ومِ الَْآخوبِالْيو ا بِاللَّهنقُولُ َآمي ناسِ مالن نم٩: رةالبق (�و .(  
  ). ١٥: النمل (�وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا�
�هلَيوا عرخي لَم هِمبر اتوا بَِآيإِذَا ذُكِّر ينالَّذاوانيمعا وم٧٤:الفرقان( �ا ص .(  
�صلَى بع و إِلَى اللَّهعي أَدبِيلس هذنِيقُلْ هعبنِ اتما وأَن ة١٠٩: يوسف (�ري .(  

  . فالقرآن الكرمي يلح على الدليل العقلي والعلمي، ويرفض الوهم والظن واالعتقاد األعمى
 يف القرآن الكرمي ال تعين األمور اخليالية غري احلقيقية، ولكنها تعين األشياء �الغيب�كما أن لفظة 

لَم غَيب إِنَّ اللَّه يع�: ويشري إىل هذا املعىن قوله تعاىل. رة عن العنياحلقيقية املؤكدة، وإن كانت مستو
  ). ١٩: احلجرات (�رضِ واللَّه بصري بِما تعملُونَالسماوات واَأل

�يمحالر زِيزالْع ةادهالشبِ ويالْغ مالع ك٧: السجدة (�ذَل .(  
  ). ٦٠: األنعام (�..لْغيبِوعنده مفَاتح ا�

فعلم اهللا تعاىل يشمل أمورا يشهدها اإلنسان وأمورا تغيب عن حواسه، وكلها حقائق يقوم على 
  . وجودها الدليل العملي والعقلي

فلماذا .. يف تفسريه هلذه اآلية أن املسلمني إذا كانوا قد آمنوا بأسرار كتام" ويري"كتب القسيس 
كتب السابقة مثل الكفارة والتثليث؟ لكن من البين أن وسوسته هذه ناشئة عن إذن ينكرون أسرار ال
فالقرآن ال يأمر بالتمسك بشيء ال يدعمه دليل، بل هو يندد . �يؤمنون بالغيب�جهله مبعىن قوله تعاىل 

ام  ال يعتمدون يف إمي�مبا يف األديان األخرى من معتقدات ال تستند إىل دليل، ويشهد أن أتباع حممد 
  . إال على الربهان

ومل يكن سبب إنكار املسلمني أسرار الكتب األخرى، كالكفارة والتثليث، أا سر، كما يزعم 
ولو كان مثة إثبات عقلي أو . ، بل ألا أمور ال ينهض عليها دليل، بل هي خمالفة للعقل)ويري(القسيس 

  . نقلي هلا ملا أنكرها املسلمون
، كما أسلفنا، هو ما خرج عن نطاق احلس الظاهري، وحيتاج إدراكه إىل واملعىن الصحيح للغيب

: ويف حياة اإلنسان الكثري من األشياء اليت ال حيسها باحلواس الظاهرة مثل. األدلة العقلية والتجريبية
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 فهل من املعقول أن ننكر وجودها.. الذاكرة اإلنسانية، احلياء، اجلرأة، احلب، الكراهية، العقل، الفكر
كالعفو الذي يزيل الغضب، وحني املعاملة اليت تؤلف بني : وهناك مبادئ أخالقية معروفة. ألا ال تحس

األم تتفاىن يف سبيل وليدها وهي ال تعرف . يعترف ا العامل أمجع، ولكنها أمور غري ملموسة.. القلوب
واملعلم الذي يدرس .  والشقاءفيما إذا كانت هذه التضحية ستأتيها باملسرة واخلري أم تسفر عن األمل

الطالب ال يعرف ما إذا كان جهده سيؤدي إىل نتائج جيدة أم إىل فشل ذريع، ولكنه يواصل عمله وال 
والدول تنفق املاليني على مشروعات طويلة األمد، وال تدري هل تؤدي إىل جناح أم . يتوقف عنه

واجلنود . ة على أمل مقبل أو جتربة سابقةتلحقها خسارة فادحة، ولكنها تستمر يف حماولتها معتمد
أليست هذه . يدخلون احلرب وهم ال يعرفون عاقبتها، ومع ذلك يضحون حبيام دفاعا عن أرض الوطن

  األمور كلها دليال واضحا على اإلميان بالغيب؟ 
تاج إىل وسائل فاإلميان بالغيب يعين اإلميان باحلقائق الروحية اليت ال تدرك باحلس الظاهري، ولكنها حت

وهي أدلة ال تقل .. فوجود اهللا تعاىل ال يقع حتت إدراك احلواس، ولكنه حمقق باألدلة األخرى. أخرى
منها ما يتلقاه املؤمنون من كالم اهللا .. وثوقا عن اإلدراك باحلس اخلارجي، بل هي أوثق منه وأقوى

، ومنها قواه سبحانه وتعاىل اجلبارة ويسمعونه، ومنها األنباء الغيبية اليت يروا تتحقق بكل وضوح
  . إن أدلة وجود اهللا تعاىل أمسى من أدلة احلواس. العظيمة اليت جيدوا يف نفوسهم ويف سائر الكون

فهي ال ترى بالبصر الظاهري، ولكن هلا وجود متحقق . واإلميان باملالئكة أيضا من اإلميان بالغيب
بل يثبته .. كل ذلك مل يتركه القرآن بال دليل.. ألنبياء والكتبواحلياة اآلخرة، وصدق ا. بشواهد قاطعة

  . بأدلة قوية سنعرضها يف مواضعها من السياق القرآين بإذن اهللا تعاىل
شأن التاجر الذي ال .. ومن اإلميان بالغيب أيضا أن املؤمنني ال يكتفون باألعمال ذات النتائج العاجلة

فهم يؤمنون بقوة األخالق ومثراا الطيبة وإنْ . حياة أخالقية الطابعيتعامل إال نقدا، ولكنهم يزاولون 
إم ال يتصرفون بالعقلية التجارية الفورية، وإمنا يقومون بتضحيات تعود على قومهم . تأخر عائدها

ومن أمثلة هذا اإلميان ما يقوم به اجلندي الذي جياهد للمحافظة على . وعلى سائر الكون باخلري العميم
فهو يقتحم األخطار هلدف نبيل، وال يدري ما إذا كانت ستكتب له احلياة لينعم باألمن أم ..  وطنهأمن

فإما أن يعيش . ولكنه، إلميانه بالغيب، يضع البذرة وهو واثق من أن الثمرة مباركة.. ميوت يف املعركة
  . كرميا يف وطن كرمي، وإما أن يتشرف بأداء واجبه ويأمل يف جزاء اآلخرة

فاجلهود التعليمية، . واقع أن املنجزات العظمى واألعمال الرائعة ال تتأتى إال باإلميان بالغيبوال
.. كلها أنواع خمتلفة من اإلميان بالغيب.. وأعمال الرب، ومساعدة الفقراء، والتضحيات ألجل بناء الوطن

فوصف القرآن .  ويتجشم عناءهاولو مل يؤمن اإلنسان بالنتائج املقبلة ألعماله ما استطاع أن يقدم عليها
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فانه يتمتع جبرأة عظيمة ..  يشري إىل أن املتقي مع إميانه باملهمات الدينية�يؤمنون بالغيب�للمتقني بأم 
بل يقْدم على .. لتقدمي التضحيات األخالقية، ويترفع عن العقلية التجارية، وال يتشبث بالثمرات العاجلة

 باملصلحة العامة واخلري الشامل، وال يهتم مبا إذا كان سيذوق الثمار العمل الشاق إذا عرف أنه يعود
  . بنفسه، وال يتردد إذا تطلب العمل جهدا كبريا

ال جيد مندوحة .. ومن رزقه اهللا البعد عن التعصب، وأويت التفكر يف حقائق اإلميان القرآنية بعقل نزيه
آن يرسي للتقدم والرقي العاملي أساسا يقوم على واالعتراف بأن القر.. عن اإلقرار بعظمة هذا املضمون

 �إن اإلميان بالغيب هو الذي جعل أصحاب رسول اهللا . وهي العنصر احليوي يف بناء التقدم.. التضحية
ولوال . يقومون بالتضحيات اجلسيمة اليت غريت وجه اجلزيرة العربية، وحولت جمرى التاريخ العاملي

  . األعمال اخلالدةاإلميان بالغيب ما قاموا بتلك 
وإذا كانت املراتب العالية لإلميان بالغيب تقوم على اإلدراك العقلي واخلربة الذاتية، فان اإلميان بالغيب 
ال يشترط هذا املستوى السامي، وبوسع اإلنسان العادي أن يؤمن بالغيب، مكتفيا باألدلة العقلية اليت 

. أما التمتع بالشهود والعيان فهي مرتبة الحقة..  املوتترشده إىل اإلميان باهللا ومالئكته والبعث بعد
هو يف نظر القرآن يف طريق اهلدى، .. واملتقي الذي يتفكر يف األدلة والشواهد اليت تدله على اإلميانيات

فإذا . وهذه الدرجة من اإلميان بالغيب تكفي اإلنسان للنجاة. صحيح اإلميان، وال يكلف إال بقدر طاقته
الذي يقوم على مشاهدة األمور الغيبية .. قدم تيسرت له الدرجات العليا من اإلميان بالغيبما اجتهد وت

" تراه فإنه يراكاإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن .. "�على حقيقتها، مصداقا لقول النيب 
لقرآن الكرمي وهكذا يقدم لنا ا.. وهو حديث يتضمن درجيت اإلميان كلتيهما). مسلم، كتاب اإلميان(

لينال املؤمن حسب موهبته .. شامال مجيع مراتب التقدم..  أروع التعليم وأكمله�وحديث الرسول 
وال ريب أن مثل هذه التعاليم .. وكفاءته ما يويف حاجته، ويفوز بالفالح حسب درجته من اإلميان

  . جديرة بأن تكون من اهللا سبحانه وتعاىل
فاملتقي يراعي . ا أن سلوك املؤمن يتسم بالتقوى وهو غائب عن الناسومن معاين اإلميان بالغيب أيض

فهو ال يتظاهر باإلميان أمام .. تعاليم دينه وآداب عقيدته أمام الناس، ويستمسك ا وهو بعيد عن عيوم
هم الَّذين يخشونَ رب�: والقرآن يشيد باملؤمن بالغيب فيقول. قومه، وينسى إميانه يف غيبته عنهم

وكذلك ). ٢٦:احلديد (�وليعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ�: ويقول أيضا). ٥٠:األنبياء (�بِالْغيبِ
فاملؤمن يراقب اهللا تعاىل وهو يف خلوته، ). ٥٣:يوسف (�أَني لَم أَخنه بِالْغيبِ�: يقول بلسان يوسف

  . ترهوحيافظ على إميانه وهو يف س
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وينبه اهللا هنا أولئك الذين ينتام احلماس اإلمياين يف االجتماعات العامة وعند مساع اخلطب 
واحلق أن . واحملاضرات، بينما يهدأ محاسهم ويتطرق الضعف إىل إميام مبجرد أن يعودوا إىل أنفسهم

 من غري أن يكون هلم ..إم يتحمسون مع املتحمسني.. مثل هذا اإلميان السطحي تقليد على غري هدى
وإِذَا لَقُوا �: فقد عرض به القرآن يف قوله.. هذا اإلميان ليس بشيء. دافع شخصي وميل قليب إىل التقدم

  ). ١٥ :البقرة (�الَّذين َآمنوا قَالُوا َآمنا وإِذَا خلَوا إِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنما نحن مستهزِئُونَ
فإذا غادر بلده أو ابتعد عن قومه ووطنه اإلسالمي . فعلى املؤمن الصادق يف إميانه أن يؤمن بالغيب

ليدرس أو يعمل يف بالد الغرب وغريها ال ينسى نفسه، بل يتفقد إميانه حىت ال يفتر أو يضعف أو 
املقلد لبيئته .. إلميان السطحيبل حيفظ إميانه يف غيبته عن اتمع اإلسالمي، وإال كان من ذوي ا.. يضيع

  . وإميان كهذا ال مثرة له يف تقوى أو تقدم حنو اهللا تعاىل. من دون معرفة أو يقني
 أن القرآن يسمو باملتقني املتصفني �يؤمنون بالغيب�وجممل القول أن اهللا عز وجل وعد بقوله 

  : بالصفات التالية إىل الدرجات العلى من القرب
ن بالعقائد الدينية املتعلقة بالعامل الروحاين بعد انكشاف صدقها عن طريق األدلة الذين يؤمنو: أوال

وإن مل يصلوا بعد إىل مقام تغنيهم فيه التجربة الشخصية عن جمرد الدليل العقلي .. والرباهني إميانا كامال
  . يف توطيد إميام

  . سنتهم وأعماهلم يف توافق تاموالذين خيلِّصون إميام من النفاق، وتكون قلوم وأل: ثانيا
بأن يتظاهروا بني املؤمنني باإلميان وبني .. والذين يكون إميام ذاتيا وليس مستمدا من احمليط: ثالثا

  . الكفار بالكفر، وإمنا ال يضطرب إميام وال يفتر عملهم مهما كان موقف اتمع أو القوم منهم
ق اليت ال تدرك باحلس الظاهري، لكنها معلومة بأدلة أخرى، والذين ميتازون بإميام باحلقائ: رابعا

  . ويبلغون به إىل الكمال بتجارب شخصية
الذين يتسامون عن التعامل بعقلية جتارية، ويؤمنون بأهداف أخالقية، ويتمسكون بغايات : خامسا

 حيوي يف كيان دينية، ويطمئنون إىل نتائج التضحيات وإن بدت غري مقبولة ببادئ النظر، لكنها عنصر
  . التقدم القومي والديين، وال يزالون يضحون باملصاحل الشخصية يف سبيل املصلحة القومية

واملتقون الذين يتمتعون بواحدة أو أكثر من هذه الصفات، هم الذين يستحقون ما وعد به القرآن 
  . أتباعه من هدى ويعطَونه حسب استحقاقهم

. إقامة الصالة تعين املثابرة عليها بال انقطاع. � رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصالة ومما�: قوله
 هم �يقيمون الصالة�فالذين عناهم القرآن بقوله . فالقيام على األمر هو املداومة عليه والتمسك به

والصالة اليت يتخللها انقطاع أو إمهال ال يعتربها . الذين يستمرون يف الصالة ال يتركوا وال مرة واحدة
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مبتدئة من .. إلسالم عبادة، ألن الصالة ليست من األعمال املؤقتة، بل هي ال تكتمل إال إذا تواصلتا
والذين يدعون الصالة تفلت . إىل آخر صالة قبل املوت بال انقطاع.. أول صالة بعد البلوغ أو التوبة

قاء يكذب نفسه بنفسه ومن يتهرب من هذا الل.. حينا بعد حني يضيعون صالم، ألن الصالة لقاء اهللا
  . يف ادعاء حب اهللا تعاىل

فاملتقون يراعون مجيع الشروط اليت ال بد منها للمحافظة على .. وإقامة الصالة تعين أيضا أداءها
مظهرها، ويتقيدون باملبادئ اليت بينتها السنة النبوية كصحة الوضوء، واملواقيت، ومتام القيام والركوع 

  .  التالوة القرآنية، والتسابيح واألدعية املسنونة حسب مواقعهاوالسجود، واخلشوع يف
والشريعة وان أكدت على االلتزام بالشروط الظاهرية للصالة، إال أا ال تبيح ترك الصالة لنقص 

بل إن أداء الصالة مقدم على كل .. شرط من شروطها مثل عدم تيسر اللباس الطاهر وما إىل ذلك
 أن تترك بعض النساء الصالة من أجل االشتباه يف الطهارة بسبب مالزمة وإذن فال جيوز. الشروط

األطفال، كما ال جيوز أن يعتذر بعض املسافرين عن الصالة لعدم االطمئنان إىل الطهارة الكاملة أثناء 
 �ا وسعه يكَلِّف اللَّه نفْسا إِالال�: فهذه كلها وساوس شيطانية، ألن اهللا تعاىل يقول. السفر

  ). ٢٨٧:البقرة(
والشروط واجبة، وتركها معصية عند استطاعة حتقيقها، لكن ترك الصالة ألجل حتقّق الشروط 

  . فعلى املؤمنني أن ينتبهوا إىل هذا املرتلق. معصية بال شك، ومن يلجأ إىل هذه األعذار يعد تاركا للصالة
ويف هذا إشارة إىل املشاكل اليت حتول . شروطهاوإقامة الصالة تعين جعلها قائمة وحماولة أدائها جبميع 

  . دون أداء الصالة بصورة كاملة واليت يتعرض هلا بعض املصلني وكثري من املبتدئني
وهذه املشاكل تنتج عن العوامل الظاهرية والباطنية اليت تلهي اإلنسان عن صالته وجتعله با 

  . للوساوس
مر إىل أمر، والفكر اإلنساين دائم التردد هنا وهناك، وقد ومن عادة اإلنسان أن ينتقل بتفكريه من أ

يبتعد عما بدأ به، ويتيه يف الفوضى املتواصلة من الوساوس، إال إذا تعلق حبادث مهم أو محاس زائد أو 
وإذا مل تكن للمرء سيطرة . عاطفة حب أو مثل ذلك من األمور اليت تؤدي إىل االستقرار الفكري املؤقت

لته األصوات اخلارجية واحلركات اجلهرية واخلافتة، وخشونة مكان الصالة ونعومته، على أفكاره شغ
 تشري إىل هذه املشكلة، وتشجع �يقيمون الصالة�فقوله . وما إىل ذلك.. وطيب الرائحة وخبثها

فال يرتعجوا من هذه املشاكل، ألن اهللا يفتح لكل إنسان طريق التقدم .. املؤمنني على مواصلة صالم
وجيب على من يتعرض ملثل هذه املشاكل أن ال ييأس وال يظن أن صالته . ب مستواه من اإلميانحس

واملصلون الذين تتشتت أفكارهم أثناء . فاهللا تعاىل يطالب عباده بالتضحية حسب مقدرم.. ضائعة
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 ولن يضيع فصالم مقبولة عند اهللا.. إذا استمروا وبذلوا جهدهم ألجل االستغراق واالستقرار.. الصالة
  . أجرهم، ألم حاولوا وجاهدوا يف إقامة الصالة، وهم أيضا من املتقني

 تشري إىل املتقني الذين حيضون الناس على الصالة، ألن احلض على �يقيمون الصالة�كما أن عبارة 
فون بإقامة فاملتقون املتصفون ذه الصفة ال يكت. الصالة وترغيب الناس فيها هو أيضا من إقامة للصالة

والذين . تنشيطا للكساىل وتذكريا للساهني.. الصالة بأنفسهم، بل يستمرون يف حث الناس عليها
  . يتطوعون إليقاظ الناس لصالة التهجد يف شهر رمضان هم أيضا من الذين يقيمون الصالة

. إىل صالة اجلماعةوإقامة الصالة أيضا هي اإلقامة املعروفة اليت يعلن ا بدء الصالة، وهي إشارة 
وهذا من أعظم ما دفعهم إىل . ولكن املسلمني عامة، ولألسف الشديد، قد أغفلوا ضرورة صالة اجلماعة

: فقوله. مع أن اهللا تعاىل قد جعل هلذه العبادة منافع فردية وبركات اجتماعية. االنشقاق والتفرقة
وليكن معلوما أنه . عة، ويدعون الناس إليها يعين أن املتقني حيافظون على صالة اجلما�ويقيمون الصالة�

وهذا داللة ".. والُّص"، ومل يكن بصيغة �أقيموا الصالة�: أينما ورد يف القرآن األمر بالصالة كان بصيغة
فالذي ال يصلي مع اجلماعة بدون . على أن األصل يف الصالة أن تكون مجاعة، وأا أهم أركان اإلسالم

فإنه وان أدى صالته يف بيته فال .. قرية أو سهو أو عدم وجود مصلٍّ آخرعذر من مرض أو بعد عن ال
أما الصالة الفردية فهي عند االضطرار، كمثل الذي يصلي قاعدا . تعترب صالته صالة، بل يعترب تاركا هلا

وهو ومن ميكنه أداء الصالة يف مجاعة، مث يتركها فذنبه مثل ذنب الذي يصلي قاعدا . إذا مل يستطع القيام
فالذين يتهاونون يف صالة اجلماعة جدير م أن ينتبهوا هلذا، الن التهاون حيرمهم من . قادر على القيام

  . أجر عظيم
 أيضا أم يؤدوا بنشاط وانتباه ألن التكاسل والتغافل يؤديان إىل �يقيمون الصالة�ومن معاين 

 بالوضوء قبل الصالة، وى عن �الرسول تشتت األفكار واحلرمان من لُب الصالة ومن أجل ذلك أمر 
وى عن ). صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب كراهة االختصار يف الصالة. (االتكاء على شيء فيها

وضع املرفق على األرض عند السجود، وأمر بإقامة الصلْب يف الركوع، وأمر بإقامة الرجلني يف القيام 
الترمذي، أبواب الصالة، باب ما جاء يف االعتدال (أعضاء والركوع، وأمر بالسجود املعتمد على سبعة 

وأمر ). يف السجود، وباب ما جاء فيمن ال يقيم صلبه، وباب ما جاء يف السجود على سبعة أعضاء
النسائي، كتاب افتتاح الصالة، باب صفة السجود والتجايف يف (بأبعاد البطن والظهر عن الرجلني 

وأمر بنصب القدم اليمىن أثناء التشهد حبيث تكون أصابعها متجهة حنو ). السجود واالعتدال يف السجود
  ). الترمذي، أبواب الصالة، باب ما جاء كيف اجللوس يف التشهد(القبلة 
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قها القرآن الكرمي ة يصد اللغاستنادا إىل �يقيمون الصالة�: هذه املعاين الستة اليت ذكرناها لقوله
  : ، وإليك بيانه� وحديث الرسول

  ). ٢٤:املعارج (� دائمونَلَّذين هم علَى صالتهِما�: املداومة على الصالة يقول اهللا تعاىل عن -١ 
 �الَّذين هم في صلَاتهِم خاشعونَ�:  يقول تعاىل هلاوعن مراعاة الشروط الظاهرية واملعنوية - ٢
  ). ٣:املؤمنون(
والَّذين هم علَى صلَواتهِم �:  تعاىلال نسيان يقولوعن احملافظة على أدائها بال إمهال و - ٣

  ). ١٠:املؤمنون (�يحافظُونَ
  ).١٣٣:طه (�ة واصطَبِر علَيهاوأْمر أَهلَك بِالصال�:  تعاىلوعن الدعوة إىل الصالة يقول - ٤
 لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طَائفَةٌ منهم وإِذَا كُنت فيهِم فَأَقَمت�:  تعاىلوعن صالة اجلماعة يقول - ٥

مهتحلذُوا أَسأْخلْيو كع١٠٣: النساء( �م.(  
الَّذين هم * الَّذين هم عن صلَاتهِم ساهونَ �:  تعاىلوعن النشاط واالنتباه يف الصالة يقول - ٦

 � وهم كُسالَى يأْتونَ الصلَاةَ إِالوال� :، ويقول)٧، ٦: ناملاعو (�*ويمنعونَ الْماعونَ * يراُءونَ 
والزينة ). ٣٢:األعراف (�يا بنِي َآدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد�: ليقو و،)٥٤:التوبة(

  َآمنوا الا أَيها الَّذيني�: ويقول .تشمل ما يلزم اإلنسان من وضوء وما إىل ذلك مما جيدد النشاط
فإذا كانت األفكار مبلبلة ).. ٤٤:النساء (�تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ

أ الصالة إىل أن يكون املصلي واعيرجيف حالة االضطراب ال يدرك حقيقة نها ملا يقول، ألت 
ولكن ال يعين ذلك أن .  حتقق النفع املطلوبكلمات الصالة، والصالة يف مثل هذه الظروف ال

يتخذ اإلنسان من اضطرابه عذرا يبعده عن الصالة، وإمنا املراد أن حياول املرء جهده لالبتعاد عن 
وحتقيقا هلذا . ما يسبب له االضطراب الفكري ويوطن نفسه على النشاط واالستعداد للصالة

ملسلمون من أعماهلم ويستعدوا للصالة، اهلدف شرع اإلسالم أن يؤذن للصالة كي يتفرغ ا
وشرع الوضوَء تنشيطا للبدن واستحضارا للنية، وحث على صالة النفل يف البيت قبل الذهاب إىل 
املسجد، تسكينا لالضطراب، ومتهيدا لالجتماع مع املصلني باملسجد، ووصى بذكر اهللا حىت 

 املشاغل الدنيوية، كل هذه األمور خيرج اإلمام للصالة، وذلك حلصر الفكر يف الصالة ونبذ
 املسلم إذا مسع اآلذان، ، ألنضطراب، وتشتت الفكر يف عدة أمورتساعد على نفض الكسل واال

وانقطع عن مجيع أشغاله الدنيوية، واندفع فكره حنو العبادة، مث ذهب إىل املسجد وصالة اجلماعة 
ت له مجيع الوسائل اليت تساعده على كان يف ذلك استقرار لذهنه حنو الصالة، وتوفر.. والذكر

 احلاقن أن يقضي حاجته من بول أو غريه �ومن أجل هذا الغرض العظيم أمر النيب . تركيز فكره
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وأمر باألكل إذا ).  داود، كتاب الطهارة، باب أي يصلي الرجل وهو حاقنأبو. (قبل الصالة
إذا وضع العشاء وأقيمت الصالة : وضع أمام املصلي اجلائع حىت ال يشغله أو يبلبل فكره، فقال

وقد خص ). البخاري، كتاب األذان، باب إذا حضر الطعام أقيمت الصالة. (فابدءوا بالعشاء
العشاء بالذكر ألنه يوافق وقت صالة العشاء، فال يؤخر الطعام، بل يتناوله املصلي قبل موعد النوم 

عادة ملن يأكل قبل النوم كما حيدث .. كي ال ختتل معدته، ويضطرب نومه.. بوقت كاف
وخمالفة هذا التوجيه املبارك . والنوم اهلادئ يتيح للمؤمن أن يقوم لصالة التهجد نشيطا. مباشرة

  . حيول بني املسلم وصالة الليل، فيضيع منه اخلري الكثري
ضافة  معاين عديدة يف اللغة، وقد استخدم القرآن العديد من هذه املعاين، باإل�الصالة�عرفنا لكلمة 

يأمرنا القرآن بالصالة على النيب . إىل املعىن االصطالحي الدال على العبادة العامة املعروفة بصالة املسلمني
واملقصود ا أن يدعو املسلمون ألجل رفعة درجاته، .. ، ومعناها طلب الرمحة والربكة والتعظيم�

للَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها إِنَّ ا�: فيقول اهللا تعاىل.. �إظهارا الحترامهم وتعظيمهم له 
  ). ٥٧: األحزاب (�الَّذين َآمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما

وصالة اهللا تعاىل على الرسول تعين حسن الثناء، وصالة املالئكة تعين الدعاء واالستغفار، وقد وردت 
ومبعىن ). ١٠٣: التوبة (�وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلَاتك سكَن لَهم�: يف قوله تعاىلالصالة مبعىن االستغفار 

عرابِ من يؤمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ ويتخذُ ما ينفق قُربات عند اللَّه ومن اَأل�: الدعاء يف قوله تعاىل
  ). ٩٩: التوبة (�نها قُربةٌ لَهم سيدخلُهم اللَّه في رحمتهوصلَوات الرسولِ أَلَا إِ

والصالة تلك العبادة اإلسالمية املعروفة، تتضمن عدة أمور أخرى؛ منها أا دعاء يتحقق به هدف 
ه وقد كشف القرآن عن الغرض الرئيس من الصالة يف قول. الدين، وأا استغفار وطلب للرمحة والربكة

 �اتلُ ما أُوحي إِلَيك من الْكتابِ وأَقمِ الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ�: تعاىل
فقراءة القرآن وصالة اجلماعة تبعدان املرء عن املساوئ الذاتية، كما أا تردعه عن ). ٤٦:العنكبوت(

 تفرض لتكون طقوسا وتقاليد، ولكنها عبادة تتكون من العناصر اليت فالصالة مل. املساوئ االجتماعية
وأسلوب اآلية يشري إىل طبيعة الصالة من أا . يترتب على أدائها االنتهاء عن املنكرات وتطهري الباطن

تنهى املصلي عن املنكرات، فمن يداوم على الصالة من دون أن يشعر بالنفور من السيئات، فال شك يف 
  . ته ناقصةأن صال

 يدل على أم ال يصلون صالة شكلية أو رد �يقيمون الصالة�كما أن وصف املتقني بأم 
لتكون دعامة ثابتة من دعائم البناء .. التقليد، ولكنهم حياولون جهدهم إقامتها بصورة صحيحة

 تدعم الكيان الروحي كذلك الصالة ال.. وإذا كانت الدعائم ال حتمل البناء إال ما دامت ثابتة. الروحاين
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فينبغي على املؤمن أال يكتفي مبجرد أداء الصالة، بل . للمؤمن إال ما دامت كاملة قائمة على أساسها
  . عليه أن جيعلها قائمة كي تكون عمادا لتقواه

  الصالة اإلسالمية
 الضرورة والصالة اإلسالمية تتميز بكيفية خاصة، فقد فرض على املسلم أن يتوضأ هلا، أو يتمم عند

ومن مقاصد ). ، والبخاري، كتاب الوضوء، والنسائي، كتاب الوضوء٦: املائدة. (فيقوم مقام الوضوء
الوضوء توجيه فكر املصلي حنو العبادة، وهو يفيد يف النظافة الظاهرة، ألن األعضاء اليت تغسل هي اليت 

فف عن األعضاء اليت تغسل ما والوضوء، كما تشهد بذلك التجربة، خي. تتعرض عادة للغبار واألوساخ
أصاا من إجهاد، ويزيل ما ا من توتر، ويعيد إليها نشاطها بعد مخول، وخيفف حرارا، ويهدئ 

فيتحقق بذلك .. وكل ذلك جتديد للحيوية، ومجع لشتات الفكر، وتركيز للعقل حول الصالة. اضطراا
  . للمصلي الطمأنينة واالنشراح

  :ة الصالاتاحلكمة يف هيئ
وهيئة الصالة وأوضاعها من ركوع وسجود ليست من قبيل الطقوس الغامضة اليت وضعت كيفما 

إن التكوين . اتفق، بل احلق أا أريدت ملغزى عميق وحكمة بالغة ال بد من توفرها لكمال الصالة
ناه، ومن فمن تباكى تدمع عي. البشري يقتضي تفاعل الروح واجلسد، فيتأثر كل منهما باآلخر ويؤثر فيه

يتضاحك تنفرج كآبته، واحملزون يظهر أثر حزنه على وجهه وعينه، واملرعوب ترتبك أمعاؤه ويسيل 
  . فمشاعر اإلنسان تؤثر يف بدنه، وحاالت البدن تنعكس على املشاعر. عرقه

وقد جرت الشعوب مجيعها، املتمدن منها والبدائي، يف القدمي واحلديث، على التعبري اجلسدي عن 
وقدميا كان الفرس يقفون رابطني أيديهم على . رها من حب وكراهية واحترام وطاعة وما إىل ذلكمشاع

صدورهم أمام ملوكهم الذين كانوا يعتقدون مبظاهر األلوهية يف األرض، وكانوا يكتفون أحيانا مبجرد 
 يتخذون الركوع وسيلة واهلنود. واألمم الغربية تعد القعود على الركبة منتهى االحترام والتذلل. الوقوف

  .للتأدب واخلضوع، كما أم يسجدون لعظمائهم وآهلتهم
فلذلك مجع يف عبادته كلّ تلك األوضاع املتفرقة، كي جيد فيها كلّ .. و مبا أنّ اإلسالم لألمم كافة

ة اخلاصة سيتأثرون ذه اهليئ) أوال(قوم طريقه اخلاص الذي يؤدي به إىل اخلشية اليت تلزم العبادة، ألنهم 
سيستفيدون ذا األوضاع املختلفة حسب حالتهم القلبية، ألنّ التغيري ) ثانيا(بسبب عادم القومية، و

الذي حيصل يف قلب اإلنسان قد جيعله يركع من شدة احلب، أو مبالغة يف التأدب، وقد يقعد على ركبته 
قلبه من التغير الروحي جيد له الوضع فمهما حيصل يف . لنفس السبب، وقد ميثُل مثوال، وقد خير ساجدا

يتأثر اإلنسان ذه ) ثالثا(و. املناسب الذي يساعده على التحمس واالستفادة من العبادة حق االستفادة
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مثال يعاين املزكوم أثناء السجود، ولكن القيام . األوضاع حسب ظروفه اجلسمانية من املرض وغريه
والذي يشكو ضعفا يف . ألن هاتني اهليئتني تتفقان وحالة مرضهوالقعود يساعدانه على التحمس للدعاء، 
  . رجله يطمئن يف السجود ويستعيد محاسه

ومجلة القول أنّ اإلسالم جعل من العبادة عمال اجتماعيا، واضطلع مبسؤولية إصالح الشعوب كلها، 
تأدب واحلب اليت ولذلك مجع يف هذه العبادة كل األوضاع اليت مارستها الشعوب يف إظهار عاطفة ال

  .وهكذا بلغت الصالة من الشمول والكمال حدا مل تبلغه صالة أي أمة أخرى. تنطوي عليها قلوم
ونظرا ملا لصالة الفرد من مزية فريدة أمر اإلسالم بأدائها يف مجاعة، ألنّ اجتماع الناس، على اختالف 

ومبا . اإلميان بقوي اإلميان ويستمد منه القوةاستعدادهم، جيعل قلوم تتفاعل مع بعضها، فيتأثر ضعيف 
أنّ اإلنسان قد يشعر مبيل حنو العبادة منفردا فلذلك أمر اهللا بالنوافل كصالة التهجد، إىل جانب الفروض 

  .أيضا، وبذلك أتاح له الفرصة لتحقيق هذه الرغبة اخلاصة
فة لدى خمتلف األمم إلجياد حالة فخالصة القول أنّ الصالة اإلسالمية جامعة جلميع الطرق املعرو

خاصة ضرورية للعبادة، وفيها قوة عظيمة إلصالح احلالة القلبية لكل فرد وشعب، وإلجياد محاس صادق 
والتزام خمتلف األوضاع يف الصالة ال يقلل من عظمتها، وإنما تكتمل ا، وتتفوق ا على . للعبادة فيهم

  .العبادات األخرى
 من أثر للمظاهر واألوضاع، فإنّ الصالة تتضمن التسبيح والتحميد والتعظيم، وعالوة على ما تقدم

تضم أدعية تعلو بالتفكري اإلنساين، وتزيد أهدافه مسوا ورفعة، وهي معان سامية تذيب قسوة القلوب، و
وهذه األدعية هي العنصر . وتثري عواطفه للتقوى والعمل الصاحل، وتلهب يف قلبه جذوة احلب اإلهلي

  .الروحاين للصالة
والفرق بني الصالة اإلسالمية وبني عبادة أية أمة أخرى، عند املقارنة، كالفرق بني الشمس وسراج 

اليت نراها يف .. كالغناء واملوسيقى والرقص.. ولقد عزل اإلسالم صالته عن مجيع مظاهر اللهو. الزيت
 املؤمنون حتيات طة واحلب الذي يقّدم بهاالجتماعية لألمم األخرى، ولكنه زينها بالبسا العبادات

  .إخالصهم للحضرة اإلهلية ويلتمسون حبه عز وجلّ
كما هو .. وتؤدى الصالة اإلسالمية مخس مرات يف اليوم، اره وليله وليس مرة واحدة يف األسبوع

.. ه املادية الطاغيةومع أنّ هذا العصر تكتنفه االجتاهات الالدينية، وتتمكن من. احلال عند بعض الديانات
وهذا خري شاهد على ما يف . فإنّ صالة املسلمني يف اليوم الواحد تزيد عن صالة غريهم يف أسبوع

  .الصالة من قوة روحانية جاذبة
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ما هي مصلحة اهللا يف أمره الناس بالعباد، وهل هو حباجة إىل عبادتنا، يف حني : ويعترض بعض الناس
  ر إال اجلاهل من الناس؟أنّ التعظيم والتكرمي ال يس

واجلواب على هذا الزعم أنّ العبادة ال دف إىل إعالء شأن اهللا تعاىل، بل هي ترمي إىل إجياد الصلة 
ومما ال ميكن إنكاره أنّ جمرد التفكري ال يولّد يف . بني العبد وربه، حىت يتمكن من استمداد النور اإلهلي

وهذا .  تعاىل، بل حيصل هذا عن طريق حب كامل شديد مندفعاإلنسان محاسا حملو ذاته يف ذات اهللا
والصالة حتقق هذا الغرض ألنها تقدم الوسائل . احلب، ال حيصل إال بانكشاف تام لنِعم املنعم الكامل

  .الكاشفة لشأن اهللا احلقيقي عز وجلّ
فإذن ملاذا حددت املواقيت إنّ اإلنسان إذا أراد االتصال باهللا ألمكنه ذلك يف أي وقت شاء، : وإنْ قيل

  اخلمسة للصالة؟
هذا االعتراض ناشئ عن قلّة تدبر، ألنّ الطبيعة اإلنسانية إذا مل توجه إىل أهدافها باستمرار أخلدت 

كي يتمكن .. فاهللا تعاىل، نظرا إىل تفاوت املصلني يف القوة اإلميانية، أمرهم بالصالة اجلماعية. إىل الكسل
وهذا بتغلغل العوامل اخلفية اليت .. اء من الفرص اليت جتلو قلوم وتطهر نفوسهمالضعفاء مع األقوي

  .تتسرب إليهم من أقوياء اإلميان
ملاذا أُمرنا بأداء الصالة مخس مرات يوميا؟ فإنّ توفري هذا القدر من الوقت : ويعترض البعض قائلني

  .صعب جدا بسبب كثرة األشغال يف هذه األيام
ى هذا الزعم أنّ الصالة إذا كان هدفها إتاحة الفرص النعكاس الصفات اإلهلية بإذكاء احلب والرد عل

فمن البديهي أنّ احلاجة إىل الصالة تشتد كلّما كثرت الشواغل عنها، ألنه من كثرة امللهيات .. اإلهلي
ولو .  الصالةفهذا العصر الذي كثرت فيه األعمال وتنوعت فيه هو أحوج ما يكون إىل. وجب التذكري

كانت الصالة جمرد مظهر للعقيدة ألقمنا هلذا الزعم وزنا، ولكنها ليست كذلك، بل إنها دف إىل أن 
تستعد النفس اإلنسانية استعدادا يمكِّن اإلنسانَ من التحليق السريع عن العامل املادي إىل العامل الروحي، 

:  يقدم على حتصيل املثل العليا، كما يقول اهللا عز وجلّوأن ال يتخبط تفكريه يف العالئق املادية فقط، بل
أي أنّ الصالة ليست جمرد اعتراف ).. ٤٦:العنكبوت (�ةَ تنهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِإِنَّ الصال�

بالعبودية، بل هي صقل القلوب ووقايتها من السيئات واملنكرات، ليصري صاحبها نافعا لبين اإلنسان، 
فالعمل الذي يتضمن هذه املزايا كلّها تقل أمهيته يف العصر املادي الصاخب . صرا صاحلا يف اتمعوعن

  .بل تتضاعف
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كل أولئك .. واحلق أن انتشار القلق واالضطراب واعتداء األمم بعضها على بعض يف العصر احلاضر
، ولو متسكوا ا ألدى اتصاهلم وهو إمهال الناس العبادة اخلالصة هللا تعاىل.. ترجع إىل عامل هام خطري

  . خبالق هذا الكون ورم الكرمي إىل استبدال احملبة واإليثار والتضحية بالتباغض والتنافر
ومما �والصفة العملية الثانية للمتقني الذين جيدون اهلدى يف القرآن أم يكونون كما قالت عنهم اآلية 

وليس الطعام وحده كما يظن بعض .  بصفة عامةوالرزق هو كل عطاء من اهللا. �رزقناهم ينفقون
واألصل يف الرزق اإلمداد بالوسائل حسب الضرورة، والطعام واحد من الضرورات احليوية . الناس

  . لإلنسان، وليس هو األصل يف املعىن، ولذلك خيطئ من يفسر الرزق بالطعام وحده
ا أو مادة وليس لنا أن حندد ما مل حيدده  مل حتدد اإلنفاق كما أو نوع�ومما رزقناهم ينفقون�وصفة 

إن . علما كان أو عقال أو شرفا أو ماال.. فاملتقون يبذلون يف سبيل اهللا نصيبا من كل ما أعطاهم اهللا. اهللا
إن من يساعد الناس . كل ما يسد ضرورة فهو نعمة من اهللا تعاىل، وقد أمر اهللا بإنفاق كل هذه الوسائل

اهه أو من يكسوهم ولكنه حيرمهم املأوى، أو من خيدمهم ولكن يضن عليهم باملال ويبخل عليهم جب
مثل هذا اإلنسان ال يكون من العاملني ذه امليزة اليت تصف ا اآلية املتقني املنتفعني دي .. بعلمه
ق فمن اإلنفا. اآلية تدل على أن املساعدة باملال وحده جانب من اإلنفاق، وليست كل اإلنفاق. القرآن

الناس وخدمةُيف سبيل هللا تعليم عن الوطن وبذل النفس يف سبيله  اليتامى واألرامل واحملتاجني والدفاع 
ارا للصاحل العامةوعالج املرضى، وكشفوكثري غريها من نعم اهللا اليت ال ..  املخترعات بالعمل ليال و

  . تعد وال حتصى
ولقد أدرك .  كل طاقة ونعمة لديهم يف املنفعة العامةوالذين يتدبرون هذه اآلية يسعون دائما أن تكون

الفقهاء حقيقة اإلسالم الكربى إذ استثنوا من الزكاة ذلك احللي الذي تستعمله صاحبته أو تعريه 
واملال . وهذه حقيقة كربى، ألن الزكاة فرضت لتزكية املال وطهارته. للفقريات من النساء أحيانا

املال الذي يصرف وينتقل نفعه من يد إىل يد فهو . ء وإذا وقف أَسنإذا جرى ال يفسده شي.. كاملاء
ع اإلسالم على التجارة والزراعة كماء مبارك خيرج من عني متدفقة فينتفع منه اجلميع، ولذلك يشج
ا وعلى غريهم، ولكنه حير م كرت املال وحجره عن التداول، واألعمال اليت تعود بالفائدة على العاملني

ب والْفضةَ والَّذين يكْنِزونَ الذَّه�: د اإلسالم يف هذا األمر فقالوقد شد.  حيرم الناس من نفعهاذا هألن
يوم يحمى علَيها في نارِ جهنم فَتكْوى بِها جِباههم *  ينفقُونها في سبِيلِ اللَّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ وال
ومهورظُهو مهوبن٣٤،٣٥: التوبة (�ج(  
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كما أن اآلية تدل على أن املنفق على الفقراء، واملنفق على أوالده وزوجه، واألم اليت ترضع وليدها، 
كل هؤالء وغريهم منفقون يف سبيل اهللا، بل املنفق على نفسه يعترب .. واالبن الذي يعتين خبدمة والديه

  . منهم
نفسه وال ينال من الطعام ما يضمن صحته فإنه يعصي هذا األمر، ألن اآلية ال وكل من يبخل على 

وإمنا تركت اإلنفاق بال تعيني، وبذلك مشلت إنفاق اإلنسان على نفسه " ينفقون على الفقراء"تقول 
 هذا املعىن حيث نصح رجال كان يصوم النهار ويقوم �وقد أوضح الرسول . وزوجه وأوالده وأصدقائه

إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك : "وال يهتم بزوجته وأوالده، فقال لهالليل، 
  )الترمذي، أبواب الزهد". (فأعط كلّ ذي حق حقه. حقا، وان ألهلك عليك حقا

مثل عدم االهتمام بالنظافة .. ولقد أبطلت هذه اآلية مجيع أنواع الرهبانية اليت يروا من احلسنات
فاملتقي، عند اإلسالم، هو الذي ينفق من كل ما أعطاه اهللا على . ال حقوق ذوي القرىبوالطعام وإمه

نفسه وذويه، وجريانه وأصدقائه، وعلى الفقراء واألغنياء واملعارف واألجانب، على املواطنني واملسافرين 
عمة، ولكل مصلحة ألن اإلسالم يأمر باإلنفاق من كل ن.. والغرباء، على بين اإلنسان بل احليوانات أيضا

  . فمن ترهب وقعد عن السعي فقد أعجز نفسه عن اإلنفاق وخالف اآلية.. ضرورية
وتقرر .  على أن اإلنفاق حمدود جبزء من الرزق وليس كله�ومما رزقناهم ينفقون�وتدل هذه اآلية 

 تجعلْ وال�: يقول تعاىل. آيات أخرى من القرآن أن اإلنفاق املفرط الذي يؤدي إىل الفقر حمرم كذلك
كداليو كقنلُولَةً إِلَى عغا مورسحا ملُومم دقْعفَت طسا كُلَّ الْبطْهسبواحملسور هو من .)٣٠:اإلسراء (� ت 

وإذا كان اإلفراط يف إنفاق املال مكروها حىت ال يورث .  من التقدمرمفح..  قوته وبدا عجزهضاعت
أما العلم والفكر فال .. فاملال معرض للنفاد. ي على اإلنفاق العلمي والفكرياحلسرة فإن األمر ال يسر

ولكن االعتدال يكون مطلوبا أيضا يف هذه احلالة، مبعىن جتنب إرهاق النفس إرهاقا . ينفدان باألنفاق
اء إن من جيهد نفسه فيمرض ويتوقف عن العط. يعطل قوى اإلنسان وحيول بينه وبني املداومة على التقدم

  . يعد خمالفا هلذه اآلية
 على أن املتقي ينفق يف سبيل اهللا من احلالل، فليس من �ومما رزقناهم ينفقون�: ويدل قوله تعاىل

ومن ينفق ماال مجعه من رشوة أو سرقة ال يفعل خريا، ألنه ينفق من . الرب إنفاق مال جاء من حرام
  .  شراوالشر ال يلد إال.. حقوق غريه، وليس من رزق اهللا له

فإن اآلية تعين أن اخلوف من اإلنفاق .. وملا كان معىن الرزق هو العطاء املتواصل حسب احلاجة
 تدل على أن اهللا تعاىل لن ينقطع عن العطاء، فال داعي �رزقناهم�فكلمة . خمالف للعقل السليم

وته، ألن اهللا لن يقطع بل يربو ماله وتزدهر ثر. إن الذي ينفق حسب أمر اهللا تعاىل ال خيسر أبدا. للخوف
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ألن من .. أما ازدهار العلم والعقل واجلاه باإلنفاق، ومنو القوى باستعماهلا فظاهر معروف. عنه رزقه
وكذلك املنفق . وباملثل فإن املنفق من جاهه يزداد جاهه بني الناس. يفيد الناس بعلمه يزداد علما ومعرفة

تزيده قوة ونشاطا لكسب املال، ونفقته على زوجته ألن نفقته على نفسه .. من ماله تتضاعف ثروته
وأوالده تزيد عدد األيدي العاملة له، ونفقته على جريانه وأصدقائه تزيد عدد مساعديه، ونفقته على 

  .وبكل ذلك تزدهر ثروته بال شك.. الفقراء ترفع مستوى معيشة قومه
يضاعفه إضعافا كثرية، وعالوة على وعلى العموم فإن اإلنفاق الصحيح للمال مينعه من الضياع، بل 

أن فضل اهللا ينـزل على املنفق نزوال روحانيا، فإن السنن اإلهلية الكونية تساعد على زيادة املال وبسطه، 
وال يتسبب عن اإلنفاق نقص أو انقباض، وال خيالف اإلنفاق إال اجلهالء الذين ال يدرون أم بإمساكهم 

  . ة ال الربحعنه يدفعون بأمواهلم حنو اخلسار
ملاذا جيعل اهللا الناس وسيلةً لإلنفاق على سائر خلقه، وال يعطي كل واحد نصيبه : وقد تساءل بعضهم

مباشرة؟ هذا التساؤل ناشئ عن قلة التدبر، فالواقع أن الناس مجيعا ينفقون بعضهم على بعض، وليس 
الغين يثري من التجارة أو الزراعة أو إن . اإلنفاق وقفًا على األغنياء وحدهم، كما قد يبدو يف الظاهر

كما أم حيافظون على ماله ويكفلون له . الصناعة بتعاون األيدي العاملة واملتعاملني معه من الفقراء
األمن واالستقرار، ولوال أم معه وحوله ما أمكن له أن جيمع ماال، أو حيميه وحده من الضياع واهلالك 

من هذا يتبني كيف أن اهللا . الفقري يعني الغين قبل أن يعني الغين الفقريف. بأيدي السارقني وقطاع الطرق
عز وجل قدر نظاما ماليا رائعا، وجعل لكل إنسان سهما يف مال غريه كي تعم املواساة وتتقوى وشائج 

النظام احملبة والتعارف، ويزدهر العلم والتمدن والتكافل االجتماعي بني بين البشر، وقد فصل القرآن هذا 
  : املايل كما يلي

وهي فريضة من فرائض اإلسالم، ا شرع اهللا تعاىل للمجتمع البشري كله حقا مفروضا : الزكاة - ١
وهذا احلق ال يسقط بأداء احلقوق . يف املال، ألن املال مكتسب جبهود تعاونية من قبل سائر البشر

نه يدفع أجور العمال نظري عملهم، ولكن فمثال إذا كان لرجل منجم يستخرج منه معدنا، فإ.. الفردية
ألن خزائن األرض كلها خملوقة ألجل .. القرآن يشرع بأن هلؤالء العمال نصيبا يف ملكية ذلك املعدن

مجيع نوع اإلنسان، وال ختتص بشخص دون آخر، وكذلك لسائر الناس نصيب يف هذا املعدن، ولذلك 
كومة قسما من ماله كي تنفق منه على كل رعاياها مبا فرض اإلسالم على مالك هذا املنجم أن يدفع للح

  . فيهم عمال منجمه
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ليس املالك الوحيد هلذه األرض وما يؤثر فيها من مشس .. والفالح الذي يرتزق من أرض يزرعها
ولكنها شرك بينه وبني سائر البشر، ولذلك عليه أن يؤدي نصيبا من .. وهواء وماء إلنتاج مثرات األرض

  . لصاحل الرعية كلهاحمصول األرض
وبني قوم يتعاونون معه، ولذلك فرض . والتاجر ال ميكن له أن جيمع ماله ويربح إال يف بيئة آمنة

ومن فاض معه مال وادخره، فال جيوز له أن حيرم الناس من . اإلسالم على هؤالء التجار أن يؤدوا الزكاة
دخار املستمر حيرم غريه من حقه يف املال وقد منافعه، ولذلك عليه أن يدفع زكاة ماله كل عام، ألن اال

  أمر اهللا تعاىل بالزكاة يف قوله 
واملراد بالصدقة هنا الزكاة املفروضة ). ١٠٣:التوبة (�خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها�

ي يقوم جبمعها وإنفاقها، كما يظهر تأخذها وتنفقها احلكومة، أو إذا مل تكن احلكومة فالنظام اإلسالم
  .�ذْخ�: من قوله تعاىل

تعطى ملن يسأهلا لسد حاجته، وملن ال .. وهي تطوع، خاضعة ملقتضى التقوى القلبية: الصدقة - ٢
نِيةً فَلَهم أَجرهم الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سرا وعلَا�: يسأهلا حياء أو عجزا، قال اهللا تعاىل

  ). ٢٧٥:البقرة (َ�عند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنون
  ).٢٠:الذاريات (�وفي أَموالهِم حق للسائلِ والْمحرومِ�
رضِ يحسبهم الْجاهلُ أَغْنِياَء من ا في اَألحصروا في سبِيلِ اللَّه ال يستطيعونَ ضربللْفُقَراِء الَّذين أُ�

 مرِفُهعت فُّفعالالت ماهافًابِِسيمإِلْح اسأَلُونَ النس٢٧٤:البقرة (� ي.(  
  ).٨:الدهر (�...  يوفُونَ بِالنذْرِ�

.. ا، أو أزال عين مصيبة كذاإذا وفقين اهللا يف عمل كذ: والنذر هو الصدقة اليت يعد ا اإلنسان قائال
أن الصدقة تنفق .. والفرق بني الصدقة العامة والنذر. فسوف أنفق من املال كذا، أو أؤدي عبادة كذا

  .قبل زوال املشكلة، أما النذر فيؤدى بعد زواهلا
 بعض صلحاء األمة مل حيبذوا النذر، بل حبذوا الصدقة، ألن النذر نوع من االشتراط واملساومة مع اهللا

وأنا أيضا أوافقهم يف هذا الرأي، ألن . فاألفضل أن يتصدق اإلنسان أوال، مث يتوكل على اهللا. تعاىل
ه، ومن من نذر أن يطيع اهللا فليطع: "�قال رسول اهللا : اإلمام البخاري روى عن عائشة رضي اهللا عنها

عةاب النذور، باب النذر يف الطاالبخاري، كت (."هنذر أن يعصيه فال يعص(  
النفقات اليت يضطلع ا اإلنسان ألجل األهداف القومية أو الشعبية واليت حثّ عليها القرآن يف - ٣

انفروا خفَافًا وثقَاالً وجاهدوا بِأَموالكُم وأَنفُِسكُم في سبِيلِ اللَّه ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم �: قوله تعاىل
  ).٤١:بةالتو (�تعلَمونَ
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. وهو هام جدا، حبيث استحق فاعله أجرا عظيما. هذا النوع من النفقات ليس بزكاة وال صدقة
وأيامنا هذه ليست أيام اجلهاد بالسيف، وإمنا ينبغي بذل األموال لنشر اإلسالم، أو تزويد املسلمني بتعاليم 

ذا يتحقق . إلسالم يف العاملاإلسالم، أو لتوحيد مشل مجاعتهم، وما إىل ذلك من أمور لرفع شأن ا
 ويتحقق القسم الثاين �جاهدوا بأموالكم وأنفسكم�: من قوله تعاىل" وهو اجلهاد باملال"القسم األول 

باجلهاد بالنفس بأن يقف اإلنسان بعض وقته ألجل الدعوة إىل اإلسالم مضحيا مبصاحله الشخصية، 
  . العامة للمجتمعويسهم يف أعمال التربية والتعليم مبا فيه املصلحة

كُلُوا من ثَمرِه إِذَا �: كما قال عز وجل..  األموال اليت تنفق تعبريا عن الشكر هللا تعاىل على نعمه- ٤
هادصح موي قَّهوا حَآتو ر١٤٢:األنعام (�أَثْم.(  

 يبلُغَ الْهدي محلَّه فَمن  تحلقُوا رُءوسكُم حتىوال�: ويتضح الغرض منها يف قوله تعاىل: الفدية - ٥
كسن أَو قَةدص امٍ أَويص نةٌ ميدفَف هأْسر نأَذًى م بِه ا أَورِيضم كُمنفهي إنفاق ). ١٩٧:البقرة (�كَانَ م

  .ليجرب نقصا يف العبادة ال حيلة للمرء فيه
لَا يؤاخذُكُم اللَّه �:  كما يف قوله تعاىلويراد ا جرب نقص ناتج عن تقصري بشري،: الكفارة - ٦

نياكسم ةرشع امإِطْع هتانَ فَكَفَّارمالْأَي متقَّدا عبِم ذُكُماخؤي نلَكو انِكُممي أَيوِ ف٩٠:املائدة (�بِاللَّغ.(  
 بعمل بإذن اهللا تاركا عمال آخر والفرق بني الكفارة والفدية هو أن الفدية يؤديها اإلنسان حينما يقوم

أما . أهم منه، أو حينما يرى أنه قصر بعض الشيء يف أداء واجب عليه، فيزيل هذا القصور بأداء الصدقة
الكفارة فيؤديها اإلنسان الرتكاب معصية، أو عند اقترابه منها، ليزيل عنه وبال هذه املعصية، ويعرب عن 

  .توبته بالعمل
مفهوم الكفارة يف القرآن الكرمي هو أن يعرب التائب عن توبته بالعمل، وذلك بإنفاق جدير باالنتباه أن 

ولكن الكفارة املسيحية تعين أن . شيء من املال أو تضحية جسمانية، عالوة على ندامته بالقلب واللسان
لكفارة بالتوبة والواضح أنه ال عالقة هلذه ا. كائنا عظيما ضحى حبياته ألجل اآلمثني الذين مل يولدوا بعد

  .على اإلطالق، ألن الكفارة املسيحية تضحية مزعومة متت قبل وجود اإلمث واآلمثني
مثل إنفاق املرء على أهله، .. اإلنفاق للتعاون يف سبيل النهوض باملستوى االجتماعي واحلضاري - ٧

ومن يرفض أداءها كان فهذه النفقات أيضا فرضها القرآن واعتربها ضرورية، . وإنفاق الوالد على أوالده
  .آمثا عند اهللا، وعلى احلكومة اإلسالمية أو النظام اإلسالمي إكراهه على أدائها هلم

سترضعوا أَوالدكُم وإِنْ أَردتم أَنْ ت� :حق اخلدمة أو األجر، وهو املكافأة نظري منفعة كما يف قوله - ٨
فالشريعة حتث الوالد على أن يؤدي ). ٢٣٤:البقرة (�ِ..ا َآتيتم بِالْمعروف جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتم مفَال

  .أجر الرضاعة ملن ترضع ولده، وأن ينفق على هذه اخلدمة مبا حيقق العدل والكفاية
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اإلحسان وهو اإلنفاق على من هلم حق الشكر ملا أسدوا من مجيل سابق من الوالدين واألهل  - ٩
ووصينا �: اقا يتسم باحلسن والوفاء ورد اجلميل واسترضاء القلوب، كما قال تعاىلإنف.. وذوي القرىب

ريصالْم إِلَي كيدالولي ول كُراش نِ أَنيامي عف الُهصفنٍ وهلَى وا عنهو هأُم هلَتمح هيدالانَ بِوسالْإِن� 
  ).٨٤:البقرة( �نِ إِحساناوبِالْوالدي�). ١٥:لقمان(

وال ينبغي أن يسيء أحد فهم كلمة اإلحسان هنا، فيظن أن الرب بالوالدين إحسان إليهما، ألن 
فَمنِ اعتدى �: اإلحسان هنا مل يرِد مبعناه املعروف، وإمنا يعين اازاة على فعل مبثله كما قال القرآن

  ).١٩٥:البقرة (�لِ ما اعتدى علَيكُم واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقنيعلَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْ
.. اهلدايا وهو اإلنفاق على ما يهدى لألصدقاء يف خمتلف املناسبات لنشر احملبة واملودة بني الناس -١٠

" يل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثهمازال جرب: "وقال".. ادوا حتابوا: "ويف احلديث النبوي
وأفضل طريق إلهداء اهلدية هو الضيافة، ). الترمذي، أبواب الرب والصلة، باب ما جاء يف حق اجلوار(

فاألسف أن املسلمني قد . كما ذكره القرآن عند احلديث عن ضيوف إبراهيم ولوط عليهما السالم
 قد حث على ذلك لدرجة أن � يف املدن، مع أن الرسول تغافلوا عن هذا األمر الرباين أيضا، وخاصة

مع . اعترب إكرام الضيف حقا له، وقال إنه إذا قصر أهل قرية يف أداء هذا احلق فيمكن إجبارهم على أدائه
العلم بأن اهلدية ليست من أنواع الصدقة، وإمنا هي رمز لإلخوة اإلسالمية، وأساس هام لرقي احلضارة 

  .واملدنية
 ال يشمل األمر بالتصدق فحسب، وإمنا يدخل فيه �مما رزقناهم ينفقون�: الصة أن قوله تعاىلواخل

  .وهذا أمر أساسي حيوي خللق التقوى يف أفراد اتمع. كل النفقات املذكورة فيما سبق
  

  نظرة شاملة على مواضيع اآلية 
  :اموتدل النظرة الشاملة على هذه اآلية الكرمية أا تتضمن ثالثة أحك

 اإلميان باحلقائق اخلفية عن أنظار اإلنسان، ونستدل بذلك على أن اإلميان باحملسوسات وحدها - ١
ليس من الفضيلة يف شيء، فاحملسوس يسلم به الناس وال ينكره إال أمحق أو معاند، ولكن املتقي أمسى من 

إن . الكمال يف الروحانيةذلك وأجل، فهو ال يدخر وسعا باإلميان باحلقائق املكنونة، وتلك هي ميزة 
االعتراف بوجود النهر مثال ال ميت إىل كمال العلم بصلة، لكن العالم اجلدير بوصف عالم هو من ميعن 
النظر فيما وراء النهر من حيث منافعه احملتملة واملمكنة، وتتبع منابعه ومصابه والتطورات اليت تؤثر فيه، 

فالشخص اجلاهل ال يعلم عن النهر . كن االستفادة من هذه اآلثاروأثره يف البيئة اليت مير فيها، وكيف مي
إال ما يراه بعينه من وجود ظاهري حاضر فقط، أما العامل فإنه يدرك ما يغيب عن نظر اجلاهل، ويستطيع 
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فالعامل العامل أي املتقي ال . وهكذا احلال يف اال الروحاين. أن يستفيد ويفيد علما وعمالً مبا يعرفه
تنع يف الدنيا مبا يشهده بعينيه فحسب، وإمنا يعكف على التحقيق يف بدايتها وايتها والبحث عن يق

ومن البين أن العلم والعمل ال يكتمالن من دون هذا . وهذا هو اإلميان بالغيب..كنوزها ودفائنها الكامنة
جيرؤ على صرف النظر عنه إال البحث العميق، فاإلميان بالغيب عنصر أساس هام الكتمال اإلنسانية، وال 

  . اجلاهل الغافل
..  وبعد أن أكَّدت اآلية أمهية اإلميان بالغيب لفتت أنظارنا إىل ما يترتب عليه من نتائج الزمة- ٢

.. وهي إذا أمعن اإلنسان النظر يف مبدأ هذا العامل، واستبان له باألدلة البينة وجود اخلالق جلّ وعال
  . وهذا هو ما يسمى بالعبادة وإقامة الصالة. قته خبالقه وربه سبحانهعندئذ يندفع حنو توطيد عال

 وإذا تقوت صلته باهللا خالق كل شيء فإنه بعد ذلك يهتم باملخلوقات اليت أوجدها هذا اخلالق - ٣
العظيم، فيبذل جهوده من أجل كل ما له صلة بربه، ألن حب اخللق يسري إىل قلبه من حبه 

ولذلك بعد اإلميان . إلنسان لوالديه ال يلبث أن يقوده إىل حب أشقائهللخالق،كما نرى أن حب ا
  . �مما رزقناهم ينفقون�بالغيب تأيت إقامة الصالة، مث الواجب الثاين وهو 

ويتبني مما سبق أن ورود إقامة الصالة واإلنفاق بعد اإلميان بالغيب ليس مصادفة، وإمنا هو ترتيب 
آلية على اإلنفاق هو الترتيب الصحيح املنطقي، فإقامة العالقة مع اهللا وتقدمي إقامة الصالة يف ا. حمكم

  . تعاىل أوىل بالتقدمي، ألن حب املخلوق يأيت من حب اخلالق جل وعال
وخيتلف اإلسالم يف ذلك عن نظرية الفالسفة ومن على شاكلتهم ممن ينقصهم التعلق باهللا تعاىل، إذ 

ي تلقائيا إىل التعلق باخلالق، وإذن فاألمر األجدر باالهتمام عندهم يزعمون أن تقوية الصلة باملخلوق تؤد
إن اإلحسان إىل املخلوق، وال . ولكن إذا تأملنا يف هذه النظرية تبني لنا بطالا. هو التعلق باملخلوق

فإن التقرب إىل اهللا .. شك، قسم من عبادة اهللا تعاىل، ولكنه ال يوجب التقرب إىل اهللا، والعكس صحيح
والتاريخ حيكي لنا عن مئات بل آالف .. يوجب اإلحسان إىل املخلوق، ومن أحب اهللا أحب خلقه

الناس الذين خدموا البشرية أجلّ اخلدمات، وحتملوا من أجل ذلك كل املشقات، وما فعلوا ذلك إال حبا 
، وسيد اجلميع وذا وكنفوشيوسشت وباإن إبراهيم وموسى وعيسى وكرشنا ورام شندر وزرد. هللا تعاىل
كل هؤالء أمثلة رائعة ملن أحبوا اهللا وتعلقوا به، وخدموا بين اإلنسان نتيجة .. �ا حممد املصطفى وسيدن

  . وال يقدم لنا التاريخ مثاال واحدا إلنسان أحب البشر ومن مث أحب اهللا. هذا احلب
حب املخلوق إما أن يكون مثرة إن . أما الدليل فإنه أيضا يرفض زعم الفالسفة. هذا من الواقع العملي

ومن أحب بين وطنه، فيمكن أن يعادي غري مواطنيه حسب . حب الوطن أو بسبب عاطفة طبيعية
. مقتضى الوطنية، وبدال من أن يتوجه إىل اهللا تعاىل يبقى مقيدا بأحابيل السياسة، وينساق وراء أهدافها
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ومن قادته . افع عقلي، وإمنا يكون مسوقًا بعاطفةوصاحب العاطفة الودودة لن يندفع إىل حب الناس بد
أما من استعمل قواه الفطرية يف حملها، فإنه يتفكر فيما بدا أمامه من . عاطفته ال يدرك اخلالق متام اإلدراك

خلق اهللا، وبالتايل ميكن له أن يهتدي إىل الصانع جل وعال وإن اختفى عن نظره، فهذه الصلة باخللق 
.  للتعرف على اخلالق والتعلق به، مث يترتب على هذا التعلق الرجوع على اخللق باحملبةليست إال وسيلة

مثل هذا اإلنسان الذي يعمل عقله فيما أدرك، ويصل ذا إىل معرفة اخلالق وحمبته، مث حيب غريه بسبب 
ا سئل عن  إىل هذا املعىن عندم�وقد أشار الرسول . حمبته هللا، فإنه يكون قد سلك الطريق السليم

مسلم، باب بيان حكم " (أسلمت على ما أسلفت: "األعمال احلسنة اليت يعملها املرء قبل إسالمه فقال
فعمله الصاحل مقبول حمفوظ له ما دام قد عرف اهللا وأسلم ). كتاب اإلميان، عمل الكافر إذا أسلم بعده

ثناء ال يصلح إال إذا كان اإلنسان إن حب املخلوق بسبب حب اهللا هو الطريق الطبيعي، وغريه است.. له
والذي حيظى مبعرفة اهللا ال يلبث أن يندفع إىل عبادته، ومن مث يشغف . عدمي العلم بذات اهللا عز وجل

ومن كان على بينة من أن اهللا . حبب خملوقاته، ألن لقاء اهللا تعاىل يعين العلم الكامل بصفاته عز وجل
فمن الطبيعي أن يصطبغ ذه الصفات، وحيسن ..  مالك يوم الدينتعاىل رب العاملني، الرمحن الرحيم،

وإىل هذه احلقيقة أشار . إىل عباده حسب مقتضاها، وإن مل يفعل كان قلبه خلوا من آثار تلك الصفات
  .القرآن احلكيم بتقدمي إقامة الصالة على اإلنفاق من الرزق

  

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333 tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ==== öö öö7777 ss ss%%%% ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ öö öö//// ãã ããφφφφ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ%%%%θθθθ ãã ããƒƒƒƒ 

∩∈∪  

  :شرح الكلمات
  .إذا أوحى به: أنـزل اهللا الكالم: أنـزل
وقد وردت هنا صفة ملوصوف حمذوف ويكون ). األقرب(ها األوىل رها آخر، وضدمذكِّ: اآلخرة

  .القادمة أو الواقعة فيما بعد: معناها
  ).األقرب(إزاحة الشك وحتقيق األمر : اليقنيو. قهحقَّمه وتعل: وأيقن به  األمرأيقن: يوقنون
فهم يؤمنون بالكالم اإلهلي املرتل على حممد . تذكر هذه اآلية ثالث صفات أخرى للمتقني: التفسري

وقد ذكرت هذه الصفة حلكمة هامة وهي أن العمل املقبول ال بد له من حسن النية واالجتاه . �
ولكن . وحسن النية وحده غري كاف إال كان أسلوب العمل الصحيح جمهوال متاما. العملالصحيح حنو 
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إذا عرف أسلوب العمل الصحيح أو كان من املمكن معرفته، مث يصرف املرء نظره عن االجتاه العملي 
 فمن أمهل الصحيح.. فلن يكون ذلك مقبوال أو معقوال.. الصحيح أو يتغاضى عنه مدعيا حسن النية

  .متعمدا فقد شهد على نفسه بفساد النية بالدليل العقلي
مث إن االجتاه العملي الصحيح يف األمور الروحانية هو ما يأيت من عند اهللا، ولذلك فحسن النية هو ملن 

ومبا أن القرآن احلكيم يعلن بأن الطريق . ال يدخر وسعا يف معرفة ذلك الطريق والتمسك به عمليا
، لذلك ال يبلغ الغايات الروحانية العليا إال �ة احملمدية هو ما جتلى به اهللا على النيب الصحيح بعد البعث

فبعد أن يؤمن املتقي إميانا إمجاليا، عليه أن يبذل جهده لتدعيم إميانه . �من آمن بالكالم املرتل عليه 
وإذن فال . � نا وموالناوالعمل الصحيح املدعم لإلميان والتقوى هو ما أوحى به اهللا إىل سيد.. بالعمل

  .بد من اإلميان بالوحي املرتل عليه الستيعاب عناصر التقوى
، فالطاعة إذن ألوامر �ويزعم البعض أن اهللا يأمر باإلميان بالقرآن وحده، ومل يأمر باإلميان بالرسول 

ند منذ وقد ظهر أصحاب هذا القول يف اهل. القرآن، وليس للرسول طاعة عليهم، وإال كان ذلك شركا
  ".احلكم هللا وحده واألمر شورى بينهم"فترة، وأصلهم من اخلوارج القائلني بأن 

وقد بنوا ومههم هذا على اآليات اليت . لقد اخندع هؤالء بسبب عدم تدبرهم يف معاين القرآن احلكيم
.  مفسريعلن فيها القرآن أنه كتاب كامل ال ينقصه شيء، وقالوا بأنه ال داعي هلداية هاد أو تفسري

. وتغالوا يف ذلك حىت أولوا اآليات اليت تأمر بطاعة الرسول، بقوهلم أن املراد بالرسول هو القرآن نفسه
 �: ولكنهم ال ينتبهون إىل أن القرآن الكرمي نسب نزول الكتاب إىل الرسول وإىل األمة حيث يقول

كزِلَ إِلَيا أُنونَ بِمنمؤا). ٥:البقرة( �يلَ�: ويقول أيضزي أَنالَّذ وهالوفَصم ابتالْك كُمإِلَي � 
قال اهللا تعاىل عن .  فحسب، بل يعم سائر األنبياء�وهذا األسلوب ال خيتص بالنيب ). ١١٥:األنعام(

من يؤمن بِاللَّه وإِنَّ من أَهلِ الْكتابِ لَ�: وقال أيضا). ٨٨: البقرة (�ولَقَد َآتينا موسى الْكتاب�: موسى
هِمزِلَ إِلَيا أُنمو كُمزِلَ إِلَيا أُنم٢٠٠: آل عمران (�و.(  

ملاذا نسب اهللا نـزول الكتاب إىل الرسول مرة وإىل الناس مرة أخرى، ومل يكتف : وهنا تساؤل
اب أنـزل للناس، بذكر إنزاله إىل القوم فقط؟ السر يف ذلك أن نسبة الكتاب إىل القوم يعين أن الكت

أما نسبة نزول . وهذا تنبيه هلم بأن تعاليمه مناسبة هلم وتصلح ألحواهلم، وترمي إىل ما يعود باخلري عليهم
الكتاب إىل الرسول فتشري إىل وجود موافقة تامة بني فطرة الرسول وبني ما يشتمل عليه الكتاب من 

 �وأنـزل إليكم� مرة، �أنـزل إليك�: يلولوال ذلك ملا ق. تعاليم، وأنه تفسري عملي حي للكتاب
فما . آمنوا بالقرآن، أو آمنوا بالتوراة:  مرة ثالثة، والكتفى بقول�آتينا موسى الكتاب�مرة أخرى، أو 

دام القرآن احلكيم مل يستخدم هذا األسلوب فال بد من االعتراف بأن هذا األسلوب البياين فيه حكمة 
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وإمنا الرسول الذي أنزله اهللا إليه هاد .  أن الكتاب ليس هاديا وحدههامة، وهذه احلكمة هي اإلشارة إىل
  .أيضا

وإِذَا جاَءتهم آيةٌ قَالُوا لَن نؤمن حتى نؤتى �: وقد جاءت هذه اإلشارة أكثر وضوحا يف قوله تعاىل
لُ رِسعجثُ ييح لَمأَع اللَّه لُ اللَّهسر يا أُوتثْلَ ممهفهذه اآلية توضح بكل جالء أن ). ١٢٥: اإلنعام (�الَت

حامل الكالم اإلهلي ليس ساعي بريد، بل يرتل اهللا كالمه على رجل يستطيع فهم الرسالة جيدا، 
وتفهيمها للناس متاما، وأنه أوىل باالطالع على دقائق كالم اهللا من اآلخرين، وأنه ال يعطى كلمات 

  .ضا فهما كامال هلا، ألن فطرته توافق الكالم اإلهلي موافقة تامةالكتاب فحسب، بل يوهب أي
إن الكالم موجود، فما الفرق بيننا وبني من جاء به؟ حنن : "وما دام األمر كذلك فمن السخافة القول

: هذا القول السخيف يشابه قول الكفار الذين قالوا!" نكتفي باإلميان ذا الكالم، ونفهمه بأنفسنا
فال الكفار كانوا حمقني ). ٣٢:الزخرف (�وا لَوال نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍوقَالُ�

يف قوهلم هذا، وال هؤالء املتظاهرون باإلميان مصيبون يف اعتراضهم هذا، وإمنا احلق أن كالم اهللا يشمل 
 ا، ألن الكالم اإلهلي ألفاظ، والرسول صورة تطبيقية اإلميان بالذي أنـزل إليه، وبكلماته اليت يفسره

  .هلا، وقد وقع االختيار عليه لتبيني ما نزل إليهم بعمله وأسوته، ويفسره بكلماته
عندما ينسب إىل القرآن والوحي ) الرتول(ذه املناسبة جيدر بنا إلقاء مزيد من الضوء على معىن 

مني وغريهم، ممن جيهلون حقيقة التعاليم اإلسالمية، عند قراءة يظن بعض املسل. اإلهلي وغريه من األمور
مثل هذه اآليات أن الكتاب شيء مادي، يكتبه اهللا جل وعال بيده، ويناوله مللك الوحي، ليرتل من 

الواقع أن هذا التصور املادي لما يرتل من السماء إىل األرض . السماء إىل األرض، فيسلمه إىل الرسول
  :اطئ لعدة أسباب هيناشئ عن فهم خ

  تعريف حقيقة السماء. ١
  ية املالئكة وكيفية صدور أعماهلمماه. ٢
  ائل توصيل أحكام اهللا إىل الناسوس. ٣
  معىن النـزول. ٤

وقد سعى بعض املستشرقني، مستندين إىل بعض الروايات املتداولة بني املسلمني، إىل تفسري آيات 
وكان من املمكن هلذا املستشرق . يف مقدمة ترمجته للقرآن) sale(النـزول تفسريا ماديا، ومنهم سيل 

أن يؤول اآليات القرآنية كما أول روايات التوراة اليت تذكر نزول اهللا إىل األرض لتعذيب أهل سدوم 
وح القدس على املسيح ، ونزول ر)١٦:صمويل(ونزول روح اهللا على داود ). ١٨:تكوين(وعمورة 
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ولكن املستشرق أخذ باملعىن ). مىت(لذي صدقه املسيح عيسى نفسه وا). ٣٢:يوحنا (بصورة محامة
  .احلريف الظاهري

فهي حينا تأتى مبعىن السحاب، .  يف معان خمتلفة�السماء�واحلق أن القرآن الكرمي استعمل كلمة 
ري عن وهي إذا استعملت هللا عز وجل فهي تعب. وحينا مبعىن العلو، وحينا آخر مبعىن علو املقام واملنـزلة

وكيف يكون . علو الشأن ومسو املرتبة فحسب، وال تعين العلو الظاهري املكاين الذي قد يتصوره البعض
وعدم مراعاة هذا الفرق أوقع ). ٧١:ق(� ونحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيد�: ذلك واهللا تعاىل يقول

  .�السماء�املسلمني يف اخلطأ يف فهم معاين 
. القرآن أن املالئكة ليسوا كائنات مادية، وإمنا هم العلة الثانية يف هذا الكون بعد اهللا تعاىلمث أوضح 

فمنهم من هو مأمور بتبليغ كالم اهللا . وهم الواسطة األوىل لتنفيذ أحكام اهللا تعاىل يف هذا النظام الكوين
تنفيذ أحكام املوت وهلم ومنهم من هو مسئول عن نظام املواليد، ومنهم من هو مسخر ل. إىل عباده

وما منا �: فكأم األسالك احلساسة اليت حيرك ا اهللا تعاىل هذا النظام العاملي، كما وصفهم القرآن. جرا
أي أن كال منهم يقوم مبا هو مكلف به وهو مقيم ال يفارق ). ١٦٥:الصافات (�معلُوم  لَه مقَامإِال

فرتول املالئكة جمرد .  حوهلا من الكواكب وهي تالزم مقامهامقامه، وهو يف ذلك كالشمس تضيء ما
  .استعارة، ونزول الكالم م استعارة أيضا

واخلطأ الثالث يف فهم معىن النـزول ناشئ عن تصور بعض الناس أن اهللا تعاىل حيتاج يف أعماله إىل 
مع أن .  اختاره من عبادهوسائل مادية مثل اإلنسان، فينـزل كالمه مكتوبا، ويرسل به رسوال إىل عبد

  ).١١٨:البقرة (�وإِذَا قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ�: القرآن يوضح هذا األمر يف قوله تعاىل
رسوالً يتلُو *قَد أَنزلَ اللَّه إِلَيكُم ذكْرا �: � فقد قال اهللا تعاىل عن رسوله �الرتول�أما عن كلمة 

لَياللَّهع اتآي مل ينـزل السماء، فمعىن الرتول هنا جمازي، وأن �والرسول ). ١٢و١١:الطالق(�كُم 
  :الكلمة تستعمل اخللق، وإجياد شيء عظيم يعد من املنن الكربى كقوله

  ).١٥٥:آل عمران (�أَنزلَ علَيكُم من بعد الْغم أَمنةً نعاساً�
�م لَ لَكُمزأَناَألو اجٍنوةَ أَزانِيامِ ثَمع٧:الزمر (�ن.(  
  )٨٥: البقرة (�وأَنزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى�
  ).٢٧:األعراف( �أَنزلْنا علَيكُم لباسا يوارِي سوآتكُم ورِيشاً�
  ).٢٦:احلديد (�وأَنزلْنا الْحديد فيه بأْس شديد ومنافع للناسِ�

فمعىن نزول كالم اهللا هو التعبري عن كون هذا الكالم نعمة عظمى يؤدي جحودها باإلنسان إىل 
وهذا كالم ال حيتاج إىل نزول مادي، بل إنه علم إهلي خاص حيظى به املقربون . الدرك األسفل من اهلوان



 ٧٥

ا عن الوساوس، نقيم، مرتَّهم وقلوم وعيوب له من اهللا صورة من عباده بآذان الشوائب، وتوها م
  .وهو ليس من قبيل األخيِلة أو األوهام كما تتوهم بعض فرق اهلندوس وأتباع البابية. اللفظ وصوته

، بل يقول القرآن �وجيب أن ال ينخدع أحد هنا فيظن أن املتقني هم فقط أولئك الذين آمنوا بالنيب 
ولَقَد �: قال اهللا تعاىل. �، وآمنوا بالوحي الذي أُنـزل من قبله �إن املتقني قد مضوا أيضا قبل النيب 

نيقتلْما لكْرذاًء ويضقَانَ وونَ الْفُرارهى ووسا منيوهذا صحيح، ألن من ال يؤمن ). ٤٩:األنبياء (�آت
  !بكالم اهللا الذي يرتل يف زمنه كيف يعترب متقيا

 هو العالمة الثانية للمتقني يف هذه اآلية، فهم يؤمنون مبا نزل قبل �ـزِلَ من قَبلكوما أُن�: وقوله تعاىل
رجل أمي ال يعرف القراءة ! ما أعظم هذه املعجزة القرآنية! اهللا أكرب.  من الوحي أيضا�رسول اهللا 

ر من اهللا يتلقى األم.. والكتابة حىت بلسان قومه، رجل عريب من قوم هم أشد الشعوب تعصبا وعنادا
تعاىل بأن النجاة من الضالل لن حتصل باإلميان مبا جاءه من وحي، وإمنا ال بد هلا من اإلميان مبا جاء قبله 

ولكُلِّ �). ٢٥:فاطر (� خال فيها نذيروإِنْ من أُمة إِال�: ويؤكد هذا املعىن قوله تعاىل. من وحي كذلك
ادمٍ ه٨: الرعد (�قَو.(  

فمن يؤمن به فهو ملتزم .  جممع البحرين حقا، بل كان جممع البحار الروحية كلها�دا فكأن حمم
، ويؤمن أيضا "عليهم مجيعا صالة اهللا وسالمه"باإلميان تلقائيا باألنبياء السابقني كآدم ونوح وإبراهيم 

يحية أيضا عيسى بأنبياء بين إسرائيل كموسى وداود وإدريس وإلياس وزكريا وحيىي، ويؤمن مبؤسس املس
فهل .. دشتا، ويؤمن بأنبياء ظهروا يف اهلند ككرشنا ورام شندر، وأنبياء جاءوا إىل الفرس كزر�

هناك أدل على السماحة والصدق يف طلب احلق من هذا التعليم اإلسالمي؟ وأنه منهج مرته عن العصبية 
اف به حيثما كان، وإظهاره أينما القومية والتفريق العنصري، بل هو السعي احلثيث إىل احلق واالعتر

  .كان خفيا
لَيتهم مييلون إىل اإلنصاف، وليتهم يصدرون ! ما أجحد الدنيا اليت تعادي مثل هذا الكتاب العظيم! آه

  ؟!حكمهم بعد تفكري، وليتهم يتدبرون اآليات األوىل من القرآن
 عن اام األنبياء بارتكاب الكبائر إن مسلك القرآن الكرمي ال يقر مبنهج املسيحيني الذين ال يرتدعون

فالقرآن ينـزه مجيع األنبياء ويصدقهم، ويطالب املسلمني املؤمنني به أن يؤمنوا إميانا . مع إميام م
وبذلك يفتح اإلسالم باب السالم العاملي، ألن املسلم لن يسيء . إمجاليا باألنبياء الصادقني ويصدقوهم

ينظر إليهم باحترام وتقدير وتنـزيه عما رماهم به أعداؤهم وأتباعهم على إىل نيب من األنبياء، بل سوف 
  .حد سواء
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واآلخرة هي األمر املتأخر، . �وباآلخرة هم يوقنون�: والعالمة الثالثة يف هذه اآلية هي قوله تعاىل
قبة باآلخرة ولذلك مسيت احلياة بعد املوت باحلياة اآلخرة، ووصف يوم القيامة باليوم اآلخر، ومسيت العا

  ).٥: الضحى (�ولَلْآخرةُ خير لَك من الْأُولَى�: ألا تتأخر، كما يف قوله تعاىل
أما ما هو هذا األمر؟ فيمكن أن .  أم على إيقان بأمر متأخر�وباآلخرة هم يوقنون�: ومعىن قوله

اال يف القرآن احلكيم كما يف قوله يكون املراد به القيامة أو احلياة بعد املوت، فهو املعىن األكثر استعم
، )٦٧:النمل (�بلِ ادارك علْمهم في الْآخرة�، )١٠٣:البقرة (�ما لَه في الْآخرة من خالقٍ�: تعاىل

  .فيكون املعىن أن املتقني موقنون باحلياة بعد املوت
هو الَّذي بعثَ �: ء يف قوله تعاىل، كما جا�وميكن أن يكون املراد باآلخرة البعثة اآلخرة للرسول 

في الْأُميني رسوالً منهم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي 
  ).٤ و٣:اجلمعة(� هو الْعزِيز الْحكيموآخرِين منهم لَما يلْحقُوا بِهِم و* ضاللٍ مبِنيٍ 

 يف آخر الزمن، ويعود ا اإلسالم إىل ما كان �فاملتقون يؤمنون ببعثة إحيائية آخرة لرسالة املصطفى 
إِنَّ � :ويف تلك البعثة اآلخرة يترتل الوحي دون تشريع حسب قوله تعاىل. �عليه يف عهد النيب الكرمي 

بقَالُوا ر ينالَّذ متي كُنالَّت ةنوا بِالْجرشأَبوا ونزحال تافُوا وخكَةُ أَلَّا تالئالْم هِملَيلُ عزنتوا تقَامتاس ثُم ا اللَّهن
ومن يتشرف بتلقي الوحي اإلهلي هلذه املهمة سيتصف مبقام النبوة التابعة من ). ٣١:فُصلَت (�توعدونَ

 كما يقول �وذلك املقام متوقف على إطاعة اهللا تعاىل ورسوله حممد املصطفى . مديةمعني النبوة احمل
ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيني والصديقني والشهداِء �: تعاىل

  ).٧٠:النساء (�ئك رفيقاًوالصالحني وحسن أُولَ
وذكر اإليقان باآلخرة تشجيع للمسلمني كي يضاعفوا مساعيهم يف ااالت الروحانية، ألن من يؤمن 

 والتابعون ورجاالت اإلسالم  �ا سيندفع حنو بذل جهوده لنيل تلك احلياة كما سعى هلا صحابة النيب
  .الصاحلون من بعدهم يف كل عصر

.  يف اآليتني السابقتني من سورة البقرة أن كل آية منهما تبدأ بشيء ويتلوه أمرانومما يلفت النظر
فكأن اآلية األوىل منهما تشري إىل أن إقامة الصالة واإلنفاق يف سبيل اهللا تابعان لإلميان بالغيب، واآلية 

ومما ال شك . ي احملمديالثانية تدل على أن اإلميان بالوحي السابق واإليقان باآلخرة تابعان لإلميان بالوح
. ال حيصالن يف هذا العصر إال عن طريق القرآن ايد.. فيه أن الوحي السماوي السابق لإليقان باآلخرة

فَلَقد أمست أحوال األنبياء السابقني مبهمة؛ حبيث ال ميكن أن يتبني صدقهم وعظمتهم إال يف ضوء 
 إال باإلميان بتعاليم القرآن، ألن كل دين آخر قد وكذلك ال يتيسر اليقني بالوحي يف املستقبل. القرآن
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أغلق باب الوحي، فال يدعي أي من هذه األديان أن اإلميان به يشرف اإلنسانَ بكالم اهللا عز وجل اليوم 
  .أيضا
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  :شرح الكلمات
الظفر : والفالح). األقرب(فاز وظفر مبا طلب، جنح يف سعيه وأصاب يف عمله . أفلح: فلحونامل

تاج ( والفالح جناح يغبط به اآلخرون. ويقال لكل من أصاب خريا مفلح). املفردات(وإدراك بغية 
  .ن الفالحوقد اتفق أئمة العربية أنه ليس هناك كلمة أكثر مشوال للخريات الدنيوية والدينية م). العروس

  :إىل ثالثة أمور) أولئك على هدى من رم(تشري مجلة : التفسري
فمن حظي بالتقرب إىل اهللا تعاىل تقدم خبطوات متتابعة حىت يبلغ . أن اهلدى من رب املتقني: أوال

منتهى الكمال يف رقيه، ألن الرب هو من يتدرج باإلنسان من مرحلة إىل مرحلة أعلى حىت يصل به إىل 
  .لالكما

 تعين أن الغاية من خلق اإلنسان �هم� إىل �رب�وإضافة كلمة . �رم�أن رب املتقني هو : ثانيا
هي اهلداية ال الضالل، وملا كان اهللا تعاىل هو الرب الذي تكفل يف هذه الغاية فسيتيح هلم كل وسائل 

  .االهتداء إن هم اهتموا بطلبه
واملعروف أن العظيم إذا دعا أحدا إىل . دى مطيتهم يعين أن اهل�على هدى�إن كون املتقني : ثالثا

وهكذا سيكون اهلدي اإلهلي مطية . لقائه أرسل له مركبا يوصله إليه تكرميا له وترحيبا به وإعانة له
" جعل الغواية مركبا"وهذا التعبري مألوف يف اللغة العربية، فيقولون . للمتقني توصلهم إىل رم جل وعال

فالعبارة تعين أن اهلدى مطية للمتقي املتحلي . مبعىن أنه حيثما يتوجه اجته إىل الضالل" امتطى اجلهل"أو 
بالصفات املذكورة يف اآليات السابقة، وأنه يقوم بكل أعماله خاضعا هلدي اهللا تعاىل، فتسمو أعماله عن 

تعاىل كل حني، وال ينال هذه امليزة إال الذي يتلقى اهلدى عن طريق الوحي من اهللا . اجلهل والضالل
  .وإال فالذي يستخدم العقل فقط، فإنه كثريا ما يقع يف اخلطأ

 أيضا أم ال جيدون صعوبة يف االهتداء إىل اهللا، ألن اهلدى يسهل �على هدى�كما يشري قوله تعاىل 
  .سفرهم كاملطية

  .نكرة داللة على عظمة هدايته" هدى"وقد وردت كلمة 



 ٧٨

 يعين أن من كان اهلدي الرباين ذريعته يف حياته فال بد أن يظفر �ونأولئك هم املفلح�وقوله تعاىل 
  .مبا سعى له، ويصلح حاله، وينجو من الشرور، ويبقى ذكره ومثار عمله

ولكننا نرى بعض املقربني يقاسون الشدائد، وبعضهم يقتل، فكيف يتحتم : ورب قائل يستدرك
  جناحهم؟

.  املراد بفالح املتقي أنه ينال املتع املادية والراحات اجلسمانيةأن املفلح من نال بغيته، وليس: فاجلواب
إن املقربني ينالون، وال شك، فالح الدنيا ونعيمها أيضا، ولكن هذا النوع من الفالح أمر عارض وليس 

ك غاية مقصودة، بل أن بغية املتقني النهائية هي التقرب إىل اهللا تعاىل ونشر رسالته احلقة، ومل خيب يف ذل
لقد سعى اليهود للقضاء على املسيح الناصري عليه السالم، وعلقوه على خشبة الصليب . أحد املتقني

لقتله، فهل جنحوا يف ذلك أو قضوا على رسالته؟ كال، بل إن املسيح جنح رغم قوة معارضيه وكثرة 
أفلح يزيد أو خاب فهل . لقد استشهد اإلمام احلسني بن علي رضي اهللا عنهما أمام جيوش يزيد. خمالفيه

احلسني؟ كال، كان احلسني صاحب الغاية الشريفة من املفلحني، واعترف العامل بصحة ذلك الشرح 
للنظام اإلسالمي الذي جاد اإلمام احلسني حبياته من أجله، ومل جيد يزيد من علماء املسلمني وعامتهم من 

لفالح ما دام إدراك البغية متحققا حسب وعد إن املوت أو القتل يف هذه احلياة العاجلة ال مينع ا. يؤيده
ولوال صمود واستشهاد احلسني ورجاله يف كربالء ما هب علماء اإلسالم حبماس وقوة إلحياء . اهللا تعاىل

  .فزادها إشراقا أبديا. تعاليم اإلسالم وبيان حقائقه الناصعة
 يستجاب باتباع القرآن، �ملستقيماهدنا الصراط ا�: ويف هذه اآلية إشارة أيضا إىل أن دعاء الفاحتة

وأن اإلنسان ينال فعال وصال اهللا بطريق التقوى الذي ميهده القرآن، فال تبقى جهوده منحصرة يف الدعاء 
  .فقط
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  :شرح الكلمات
الكفر يف اللغة ستر ). األقرب(جحدها وسترها : كفر نعمة اهللا وا. كفر الرجل ضد آمن: كفروا

وملا كان الكفر يقتضي جحود النعمة صار . سترها بترك أداء الشكر: وكفر بنعمة وكفراا. الشيء
أو والكافر على اإلطالق متعارف فيمن جيحدون الوحدانية أو النبوة أو الشريعة . يستعمل يف اجلحود

  ).املفردات(ثالثها 
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أنذرت : ويقال. خوفه يف إبالغه: وأنذره. اعلمه وحذره من عواقبه قبل حلوله: أنذره باألمر: أنذرم
واهلمزة يف ). األقرب(القوم سري العدو إليهم فنذروا، أي أعلمتهم وخوفتهم فحذروا واستعدوا 

  .إنذاركتفيد التسوية أي يستوي إنذارك هلم أو عدم ) أأنذرم(
 بعد أن جرى احلديث عن أهل التقوى واإلميان الصادق تتحدث هذه اآلية عن صنف من :التفسري

إذا مسعوا القرآن الكرمي أعرضوا عنه وال يتدبرونه، وال يربحون متمسكني بكفرهم على الرغم .. الناس
لذي حيجبهم عن وقد أشارت آيات أخرى إىل هؤالء الكافرين وبينت مسلكهم ا. من األدلة الناصعة

 �كَذَلك حقَّت كَلمت ربك علَى الَّذين فَسقُوا أَنهم ال يؤمنونَ�: فمثال يقول تعاىل. اإلميان
ون اللَّه فَرِيقًا هدى وفَرِيقًا حق علَيهِم الضلَالَةُ إِنهم اتخذُوا الشياطني أَولياَء من د�: ويقول). ٣٤:يونس(

وسورة ) ٣٨آية (وقد ورد نفس املضمون يف سورة النحل ). ٣١:األعراف (� ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ
  ).١٢-٩اآليات (يس 

وال يراد من هذه اآلية أن الكفار لن يؤمنوا يف املستقبل، فهذا عكس الواقع؛ إذ آمن كثري من الكفار 
ورأيت * إذا جاء نصر اهللا والفتح �: دها سورة النصر اليت تصرح بأنهبعد نزول هذه اآلية، بل نزلت بع
الكافر هو املنكر، فمن قدم . إذن فاآلية ال تنفي إسالم الكفار أصال.. �الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا

 أما الكافر الذي يبقى على إنكاره ويتشبث بالباطل بعد أن. له احلق وتثبت منه وقبله فسوف يؤمن به
والواقع أن . فهذا لن يؤمن أبدا ما دام يعتمد اإلنكار، ويسد طريق االهتداء على نفسه.. عرف أدلة احلق

القرآن جاء هلداية الكفار، واآلية تدعوهم إىل ذلك بعدم التمسك باإلنكار إذا ما جتلت هلم دالئل صدق 
  .القرآن وتعاليمه

مزة يف مثل هذه املواضع ال تكون لالستفهام، بل هي ولعل القائلني ذا املعىن اخلاطئ مل يدروا أن اهل
فهي مجلة معترضة للتأكيد أو . إن إنذارك إياهم وعدم إنذارك سواء: فمعىن اجلملة. تشابه املصدر معىن

  :لالستدراك، وميكن أن تكون حاال أو صفة أيضا، ومعناها
ال ..  إياهم أو عدم إنذارك أن الكفار الذين وصل م احلال من العناد حبيث يستوي إنذارك- ١

  .فإن تركوا العناد، وهو خمالفة احلق ورده مع معرفته، أمكن هلم أن يؤمنوا. يؤمنون
 والكفار الذين يستوي فيهم إنذارك أو عدم إنذارك ال يؤمنون، ألم ليسوا حمال لإلنذار فال - ٢

  .جدوى من ختويفهم من اهللا تعاىل
ن من األديان، فيؤمن باهللا واحلشر والنشر، فإذا قدمت هلم حقيقة نوع يؤمن بدي: فالكفار على نوعني

من احلقائق الروحانية ونبهتهم إىل خشية اهللا اتقوه ومالوا إىل تدبرها، وإذا عرفوا صدقها آمنوا ا، ونوع 
سم إم يستهزئون با. فال فائدة من ختويفهم من اهللا.. آخر ال يؤمن بدين وال يؤمن باهللا واحلشر والنشر
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فهؤالء حباجة أوال إىل تقدمي األدلة على وجود اهللا واحلشر والنشر، مث بعد ذلك يوجهون . اهللا جل وعال
إىل ما جاء به النيب من حق، ألن خشية اهللا ال تتأتى إال بعد اإلميان به، وعندئذ ميكن أن يؤدي اإلنذار 

  .إىل اإلميان
٣ - م ال .  أو عدم إنذارك سواء عليهم- السماعالذين يعرضون حىت عن جمرد- إن إنذارك الكفارإ

  .يؤمنون ولن يؤمنوا
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  :شرح الكلمات
إذا وضع عليه نقش خامته :  الصك وغريهختم. ختم ختما وختاما إذا طبعه ووضع عليه اخلاتم: ختم

جعله حبيث ال يفهم شيئا، وال خيرج عنه : وختم اهللا على قلبه). األقرب.(حىت ال جيري عليه التزوير
واخلتم والطبع على وجهني، مصدر ختمت وطبعت وهو تأثري الشيء كنقش ). كليات أيب البقاء(شيء 

صل على النقش، ويتجوز بذلك تارة يف االشتياق من الشيء واملنع منه، األثر احلا: اخلامت والطابع، والثاين
 إشارة إىل ما �ختم اهللا على قلوم�: وقوله. اعتبارا مبا حيصل من املنع باخلتم على الكتب واألبواب

بوجه أجرى اهللا به العادة أن اإلنسان إذا تناهى يف اعتقاد باطل أو ارتكاب حمظور، وال يكون منه تلفُّت 
). املفردات(إىل احلق، يورثه ذلك هيئة تمرنه على استحسان املعاصي، وكأمنا يختم بذلك على قلبه 

  ).التاج( من أن ال يدخله شيء  على الشيء، واالستيثاقواخلتم والطبع واحد يف اللغة، وهو التغطيةُ
بالقلب عن املعاين اليت ختتص به ويعرب ). األقرب(مجع قلب أي الفؤاد، وقد يطلق على العقل : قلوب

ما عقلك : ما لَك قلب، وما قلبك معك، أي: وجائز يف العربية أن تقول. من العلم والروح والشجاعة
  ).لسان العرب(أي تفهم وتدبر : وكان له قلب. أين ذهب عقلك: وأين ذهب قلبك. معك

  . ومل تبق يف عقوهلم مادة التفكر والتدبر أن اهللا جعل قلوم حبيث ال تفهم شيئا،�ختم اهللا�فمعىن 
حس األذن؛ واألذنُ؛ وما وجل فيها من شيء : والسمع. أدركه حباسة األذن: مسع الصوت: السمع

والسمع قوة يف األذن به يدرك األصوات، ). األقرب(الذكر املسموع، ومجعه أمساع : والسمع. تسمعه
إم عن السمع �:  بالسمع عن األذن، وتارة عن فعله كقوله تعاىلويعرب تارة. وفعلُه يقال له السمع أيضا

  ).املفردات(مل تسمع ما قلت، وتارة عن الطاعة : ، وتارة عن الفهم كما يقال�ملعزولون
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  ).األقرب(مجع بصر وهو حاسة الرؤية؛ العين؛ العلم : أبصار
القرآن فهو التعذيب إال قوله وكل عذاب يف . كل ما شق على اإلنسان ومنعه عن مراده: عذاب

�وليشهما طائفةدوالعذاب). الكليات( فإن املراد الضرب � عذا:فالتعذيب يف .  الشديد اإلجياع
وقيل . ترك األكل والشرب: عذَب الرجل: يقال. األصل هو محل اإلنسان أن يعذَب أي جيوع ويسهر

: فمعىن العذاب). املفردات( عذب حياته أي حالوا أزلت: وعذَّبته. أصله من العذاب أي املاء احللو
  . اإليذاء؛ حرمان اإلنسان مما يسعد حياته؛ إفشال هدف حياته

 هذه اآلية تبني مصري أولئك الكفار الذين يتصفون بالعادات السيئة املذكورة يف اآلية، وليس :التفسري
نسان عن العمل يفقد املقدرة على أداء عمله فمن السنن الطبيعية أن العضو الذي يعطله اإل. مجيع الكفار

فالعني يزول عنها إبصارها إذا عطّلت، واألذن تصم إذا مل تستعمل ملدة .. شيئا فشيئا إىل أن يتعطل
طويلة، واللسان يتعطل عن الكالم إذا مل تستخدمه لزمن طويل، والذراع تفقد قوا إذا توقفت عن 

.. وكذلك احلواس الباطنة. جون أيديهم مبنعها عن احلركة مدة طويلةوقد نرى بعض اهلندوس يفل. العمل
  .إذا تركها اإلنسان ومل يستعملها مدة من الزمن تعطلت

يشري اهللا تعاىل يف اآلية الكرمية إىل أن تلك احلواس الثالث وسائل لالهتداء، وأن عناد الكفار جيعلهم 
.  ومن يعود نفسه على استعماله يصب احلقائق الكثريةفالقلب للتفكري،. يهملون قلوم وآذام وأعينهم

والعني للنظر، وا . واألذن للسمع، وبه ميكن للمرء أن يتعرف على احلقائق اليت قد ال يدركها بفكره
والشقي من حيرم نفسه من هذه األمور كلها، فال ميكن له أن . ميكن إدراك ما فات السمع والفكر

ولسوف يتأذى ويتأمل من جراء ذلك، ألن أحكامه وقراراته ..  يسلِّم بأمر بتاتايتعرف على حقيقة، أو أن
  .كلها ستكون جمانبة للصواب

وهذا من الظلم . ويزعم الزاعمون أن ختم اهللا على قلوب الكفار ومسعهم يعين إكراههم على الكفر
  :الذي ينفيه القرآن عن اهللا تعاىل إذ يقول

�مظْلال ي إِنَّ اللَّهةثْقَالَ ذَر٤١:النساء (� م.(  
  ).٤٥: يونس(�إِنَّ اللَّه ال يظْلم الناس شيئًا ولَكن الناس أَنفُسهم يظْلمونَ�
�الْكُفْر هادبعى لضرال ي٨: الزمر (�و.(  
  ).٨: احلجرات (�وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعصيانَ�

فلو جاز لكان اإلكراه على اإلميان وليس على الكفر، كما . والقرآن ينفي اإلكراه يف مواضع عديدة
  ).٣٠: الكهف (�فَمن شاَء فَلْيؤمن ومن شاَء فَلْيكْفُر�: قال عز وجل

�نيعمأَج اكُمداَء لَهش ١٥٠: األنعام (�فَلَو.(  
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 فَمنهم من آمن ومنهم من �: كفر من أعمال اإلنسان، فقد قال تعاىلويتبني من القرآن أن اإلميان وال
٢٥٤: البقرة (�كَفَر.(  
�هكُفْر هلَيفَع كَفَر ن٤٥: الروم (�م.(  

: واحلق أن اخلتم والغشاوة ليسا إال من مثرات أعمال اإلنسان نفسه كما وضح ذلك القرآن يف قوله
� ..ع اللَّه عطَبما بِكُفْرِهه١٥٦: النساء (� ..لَي.(  

� ..لَى قُلُوبِهِمع وا فَطُبِعكَفَر وا ثُمن٤: املنافقون (�آم.(  
�يندتعلَى قُلُوبِ الْمع عطْبن ك٧٥: يونس(� كَذَل.(  
  ).٣٦: غافر(� يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ متكَبرٍ جبارٍ�
  ).١٥: املطففني (� رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكِْسبونَكَلَّا بلْ�

  .فاخلتم والطبع والتغطية كلها بسبب كفرهم واعتدائهم وتكربهم وجتربهم
وقد نسب اخلتم والطبع إىل اهللا يف هذه اآلية وغريها من اآليات، ألن النتائج املترتبة على أعمال 

 مشيئته وقانونه، فالكفر والعناد من عمل اإلنسان، أما النتيجة وهي اإلنسان هي من عند اهللا تعاىل طبق
ويف آية أخرى نسب النتيجة إىل الكفار أنفسهم . الطبع فهي من قانون اهللا تعاىل، ولذلك نسب إىل اهللا

نَ الْقُرآنَ أَم أَفَال يتدبرو�: قال اهللا تعاىل.. ألم تسببوا يف تطبيق القانون اإلهلي عليهم نتيجة عدم تدبرهم
  ).٢٥:حممد(� علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها

يعقب اهللا تعاىل على أعماهلم .. فالذين يسدون أبواب اهلداية يف وجوههم، ويعطلون قلوم وآذام
  :�وهذا ما يصدقه قول الرسول . بنتيجة توافقها متاما

ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد إن املؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء يف قلبه، فإن تاب "
" �كال بل ران على قلوم ما كانوا يكسبون�: زادت حىت يغلف قلبه، فذلك الران الذي قال اهللا عنه

  ). تفسري ابن جرير(
  :ولقد شرح ابن جرير ذلك بقوله

بل اهللا عز  أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ اخلتم من ق�فأخرب 
  .وجل، فال يكون لإلميان إليها مسلك وال للكفر منها خملص، فذلك هو الطبع واخلتم

وقَالُوا قُلُوبنا في أَكنة مما �: وال يغينب عنكم أن اخلتم واحلجاب ليسا ماديني، ويتضح ذلك من قوله
ا ونِنيب نمو قْرا وي آذَانِنفو ها إِلَيونعدتابجح نِكيونَ �، وقوله تعاىل )٦:فصلت (�بفْقَهال ي قُلُوب ملَه

أَفَلَم يِسريوا �، وقوله تعاىل )١٨٠:األعراف (�بِها ولَهم أَعين ال يبصرونَ بِها ولَهم آذَانٌ ال يسمعونَ بِها
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لُونَ بِهقعي قُلُوب مكُونَ لَهضِ فَتي الْأَرى فمعت نلَكو ارصى اَألبمعا ال تها فَإِنونَ بِهعمسآذَانٌ ي ا أَو
  ).٤٧:احلج (�الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ

.. هذا، ومل تنسب الغشاوة على األعني إىل اهللا تعاىل كما نسب إليه الطبع على القلوب واآلذان
ن بأم مل يؤتوا العقل الراجح لفهم دقائق أحكام اهللا تعاىل، أو وذلك لإلشارة إىل أن الكفار قد يعتذرو

مل تتح هلم فرصة مساعها، ولكن آيات اهللا يف تأييد رسوله ونصرته كانت تتنـزل عليه أمام أعينهم وعن 
فكيف ميكن هلم أن يتنصلوا من رؤيتها؟ وهذا يؤكد أيضا أن نسبة اخلتم إىل اهللا .. أيمام وعن مشائلهم

فكما تعاموا عن رؤية آيات التأييد اإلهلية لرسوله كذلك تغابوا عن .. اىل كانت نتيجة فعلهم أنفسهمتع
  .فهم حكم اهللا تعاىل وتصاموا عن مساعها

وجدير باملالحظة هنا أن السمع قد قدم على البصر بعد ذكر القلب، وهذا ترتيب مطرد يف القرآن 
 ذكرناه آنفا من أن العقل الواعي له السبق يف إدراك احلقائق، مث األوىل ما: الكرمي، وهلذا النسق حكمتان

واحلكمة الثانية . إذا مل يدركها وحده استعان مبا يسمعه من أدلة، مث إذا مل تكفه تلك استفاد مبا يراه بعينه
رة أن قوة السمع يف الكائنات احليوانية تبدأ عملها قبل البصر، وهناك كائنات تبقى صغارها عمياء لفت

  .تقصر أو متتد، وتدرك ما حوهلا حباسة السمع
واحلكمة . ويالحظ أيضا أن اآلية الكرمية ذكرت القلوب واألبصار بصيغة اجلمع، أما السمع فباإلفراد

يف ذلك أن أفعال القلب ختتلف يف كل إنسان عن غريه اختالفا كبريا، ويصل هذا التفاوت بني القلوب 
وكذلك ختتلف القدرة على إبصار .  الثرى وبعضهم يصل إىل الثريالدرجة أن بعض الناس يرتل حتت

أما بالنسبة . احلقائق من آيات ومعجزات من فرد إىل آخر، وهكذا ختتلف القلوب واألبصار فتتعدد
لسماع القرآن الكرمي، فال يتفاوت السمع وإمنا هو نوع واحد، فهو كتاب وحيد من نوعه، لذلك 

  .يسمعون مجيعا بسمع واحد
 اليت �الغشاوة� للقلوب واألمساع وهو أشد من �اخلتم�ملاذا استعمل اهللا : هناك سؤال يقول

أُولَئك الَّذين طَبع اللَّه علَى �: استعملت لألبصار، واليت ميكن أن تزول، ولكنه يف موضع آخر يقول
  ).١٠٩: النحل (�نَقُلُوبِهِم وسمعهِم وأَبصارِهم وأُولَئك هم الْغافلُو

السبب يف اختالف هذا االستعمال أن اإلنسان يفكر أوال يف قلبه، مث يهتدي بسماع الدليل، وإذا مل 
.. يتمكن بعد هذا من اهلداية يرى اآليات واملعجزات، وهذه تظهر شيئا فشيئا بعد نزول الكالم اإلهلي

الغشاوة توضع . تعاىل األبصار يف اية األمرفكأن احلجة عن هذا الطريق تقدم على مهل، لذلك خيتم اهللا 
وأما . أما سورة البقرة فهي تذكر حاهلم قبل اخلتم الذي مل يكن قد جاء أوانه بعد. أوال مث يأيت اخلتم
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سورة النحل فهي تذكر حاهلم بعد ظهور املعجزات عندما مل يؤمنوا باحلق رغم مشاهدا، فكأنه قد 
  .ختم على هذه احلواس كلها

 يعين العذاب هنا عقوبة النار بعد املوت فقط، بل يعين أيضا احلرمان من قُرب اهللا تعاىل، ألن من وال
فاملؤمنون سيصلون إىل رم على مطية اهلدي الرباين، ولكن الكفار سوف . معاين العذاب املنع واحلرمان

  !يمنعون من رؤية اهللا ووصاله وأي عذاب أشد من هذا؟
والسمع والبصر يتأذون " أي العقل" إىل أن الذين يتهاونون يف استعمال القلب وتشري اآلية أيضا

  .ويذلون يف كل شأن من حيام، وهكذا ال يربحون يف العذاب دائما
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  :شرح الكلمات
، �الذين يؤمنون بالغيب�: وقد سبق أن ذكرنا ثالثة معان لإلميان حتت آية. دقص: آمن: آمنا

، ويوصف به �اإلميان يستعمل تارة امسا للشريعة اليت جاء ا حممد : "ونضيف إليها قول اإلمام الراغب
النفس كل من دخل يف شريعته، مقرا باهللا وبنبوته؛ وتارة يستعمل على سبيل املدح، ويراد به إذعان 

للحق على سبيل التصديق، وذلك باجتماع ثالثة أشياء، تصديق بالقلب؛ وإقرار باللسان؛ وعمل حبسب 
عراب آمنا قُلْ لَم تؤمنوا ولَكن قَالَت اَأل�: وقد بني القرآن الكرمي هذا املعىن يف قوله". ذلك باجلوارح

وجحدوا بِها واستيقَنتها �: ، وقوله)١٥:احلجرات (�نُ في قُلُوبِكُمقُولُوا أَسلَمنا ولَما يدخلِ اإلميا
مهفُس١٥: النمل (�أَن.(  

 عن �وأولئك هم املفلحون� إىل قوله تعاىل �هدى للمتقني� كان احلديث من قوله تعاىل :التفسري
 إىل �إن الذين كفروا�مث قوله . نيلطائفة تؤمن إميانا راسخا وتنال ما يترتب على إمياا من خري أيما 

.  يذكر طائفةً ال يربحون على كفرهم وعصيام عنادا فيلقون سوء نتائجه�وهلم عذاب عظيم�قوله 
 إىل الذين هم كفار من حيث العقيدة ولكن قلوم خالية من -ضمنيا- وقد أُشري يف هذه اآليات 

  .فإذا تبني هلم قبلوا به وصدقوهالتعصب، وإذا عرض عليهم احلق حاولوا فهمه، 
نوع ينضم إىل : واملنافقون على نوعني. ومن هنا يبدأ ذكر طائفة أخرى من الناس هم املنافقون

املؤمنني ظاهرا، ولكنهم ينكرون عقائد اإلسالم يف باطنهم، وهم يتظاهرون باإلميان من أجل املصاحل 
مبادئ اإلميان باألدلة العقلية، ولكنهم ال ميلكون من قوة ونوع آخر يصدق . الدنيوية أو العصبية القومية

وهذا النوع يبدو عليه التكاسل والتهاون، وال يكون . اإلميان ما ميكنهم من الصمود وتقدمي التضحيات
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فإن . السبب وراءه اختالفا يف العقيدة، بل ضعف القوة اإلميانية اليت جتعلهم يلتزمون مبا يؤمنون به
أة الكفار أظهروا ميلهم إليهم وأخذوا يذكِّروم بعالقام الودية، وال يرون بأسا يف اشتدت عليهم وط

إن احلق غالب بفضل اهللا، وال يضريه أن ندفع عن أنفسنا األذى بالتودد : مداهنتهم، قائلني يف أنفسهم
  .ألعدائه

سالم وإن كانت قلوم هذه اآلية إشارة إىل القسم األول من املنافقني الذين كانوا يتظاهرون باإل
اكتفاًء بذكر احللقة األوىل .. وهنا اقتصرت اآلية على ذكر اإلميان باهللا واإلميان باآلخرة. منكرة له

والواقع أن هذا األسلوب . واحللقة األخرية من حلقات اإلميان على سبيل اإلجياز املعرب عن املقصود متاما
يتضمن اإلهليات، وعلم .. روحانية ومادية.. علوم كلهافالقرآن كتاب جامع لل. القرآين مسة إعجازية

األفالك، والضرورات املعيشية، ومبادئ االقتصاد، وأساسيات االجتماع، واألحكام املدنية واألخالقية، 
وأحكام العبادات، وما يتصل بالعباد من حقوق، وواجبات احلاكم والرعية واألغنياء والفقراء وأصحاب 

ه حقوق الزوجني وأفراد األسرة وواجبام، وفيه أحكام احلرب والسلم، ومبادئ املصانع والعمال، وفي
ذكرا وشرحا مع بيان .. عشرات ومئات من األحكام والتوجيهات.. القضاء، وآداب األكل والشرب

وكان عليه أيضا أن يبصر الناس بآيات اهللا املتجددة، ويطلعهم على أعمال . احلكمة وضرب األمثلة
ليزداد املؤمنون يف كل زمن إميانا، وجيد ..  السابقني ومعاملة اهللا تعاىل هلم، وخيربهم بأنباء املستقبلاألنبياء

  .الكافرون فيه عربة وهدى
ومع أن الكتاب املقدس . لوال هذا اإلجياز اللطيف املعجز.. فكيف لكتاب أن يتناول كل هذه األمور

أضخم حجما من القرآن بكثري، إال أن املقارنة .. يدا، وكذلك كتب الف)العهد القدمي والعهد اجلديد(
بينها تكشف عن املكانة السامية اليت يتمتع ا القرآن مادة وموضوعا، كلمة وأسلوبا، فالقرآن ايد مع 

جند أنه يتناول كل ذلك بأسلوب موجز .. ما فيه من حقائق وافرة وموضوعات متنوعة ومنهج متكامل
  .السة أسلوبه، ووضوحه وخلوه من األلغاز واملعمياتبليغ، مع سهولة لفظه وس

فإذا أريد مثال أن يذكر تقسيما طبيعيا . ومثل هذا اإلجياز ال يأيت إال باتباع مثل هذه األساليب اللطيفة
وإذا قصد إىل العربة من إحدى قصصه، حذف . لشيء ما، اكتفى من حلقاته باحللقتني األوىل واألخرية

مث ساق . كر ما ال بد منه لالستنباط، وأتى من الكلمات ما يدل على أوسع املعاينما ال ضرورة له، وذ
مث رتب اآليات ترتيبا . مقترنا بسائر الكلمات.. اجلمل على نسق حبيث يعرب كل لفظ عن معناه املستقل

مث . لو فُصلت معه كل آية عن موضعها لدلت على معىن خاص يغاير معناها وهي مرتبطة بسائر اآليات
نسق جمموعات اآليات حبيث يدل كل حرف على معىن مستقل جبانب داللته اخلاصة من جهة اتصاله مبا 
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وقد اختار القرآن الكرمي هذه األساليب لكي حتتوي كلماته القليلة على معاين غري . قبله وما بعده
  .حمدودة

 اآليات على أن جمرد ألن بعض اجلهلة يستدلون مبثل هذه.. ولقد ذكرت ما سبق بشيء من التفصيل
اإلميان باهللا واليوم اآلخر يغين عن لوازم اإلميان، إذ إن اإلميان، بزعمهم، يتوقف يف هذه اآلية على هذين 

ولعل هؤالء الناس جيهلون أو يتناسون تلك املبادئ القوية احملكمة اليت استعملها القرآن الكرمي . األمرين
وتدليل على ما سبق وتصديق ملا . ة يف مجيع القرآن الكرميوهي مسة عام.. ألجل اإلعجاز واجلامعية

  : نسوق مثاال من القرآن.. أوردنا
وهذَا كتاب أَنزلْناه مبارك مصدق الَّذي بين يديه ولتنذر أُم الْقُرى ومن حولَها والَّذين يؤمنونَ �

  ). ٩٣: األنعام (�ه وهم علَى صالتهِم يحافظُونَبِالْآخرة يؤمنونَ بِ
فمن هذه اآلية يتبني أن اإلميان باآلخرة يستلزم اإلميان بالقرآن، ومن يؤمن بالقرآن فعليه أن يؤمن 

، وكذلك عليه � عن طريقه - نعمة القرآن ايد- ألن اإلنسان تشرف ذه النعمة الكربى �مبحمد 
بل تبني هذه اآلية أيضا أن فعل األعمال الصاحلة تدخل . ة، ألن القرآن يذكرهم كثرياأن يؤمن باملالئك

يف اإلميان باليوم اآلخر ألن اهللا تعاىل يقول هنا بأن الذين يؤمنون باآلخرة هم ال يؤمنون بالقرآن 
  .فحسب، بل أيضا يعملون حسب تعاليمه

قون من إميام باهللا واليوم اآلخر، وتركهم ذكر ولآلية الكرمية وجه آخر، فهي حتكي ما قاله املناف
  .فاكتفوا مبا قالوا خلداع املؤمنني..  والقرآن واملالئكة عمدا، ألم مل يؤمنوا م�الرسول 

 تعريض لطيف باملنافقني، إذ تشري إىل واجبهم كأناس هلم عقل وفكر، �ومن الناس�: ويف قوله تعاىل
أسلم من قومهم دون أن يستخدموا عقلهم وفكرهم، فإنسانيتهم فكان عليهم أال ينساقوا وراء من 

فإن تبني هلم صدقه آمنوا به واستمسكوا به، وإن كان .. �كانت تقتضي أن يتدبروا ما جاء به الرسول 
أما أن يقلدوا أحدا كاألنعام اليت يتبع بعضها بعضا دون . غري ذلك متسكوا مبا هم عليه من دين آبائهم

  .ل يتناىف وخصائص اإلنسانفهذا فع.. تدبر
وهذه اآلية وما سبقها من اآليات الكرمية ترد ردا حامسا على مزاعم من يقول بأن القرآن أمر بإكراه 

ولو فكر هؤالء املتعنتون من أعداء . الناس على اإلسالم، ذلك اخلطأ الذي وقع فيه بعض املسلمني أيضا
 اآلية وحدها لعرفوا حق املعرفة أن اإلسالم يرفض اإلسالم ومن اخندع بقوهلم من املسلمني يف هذه

ذلك ألن اإلكراه يسبب النفاق، وإكراه أحد على اإلسالم يعين دعوته . اإلكراه ويضاد اإلكراه واإلجبار
. وهذا هو ما تستنكره اآلية وتعرض به. إىل التفوه باإلسالم والتظاهر به، وإن كان قلبه غري مطمئن إليه

يرفض بشدة دخول املنافقني فيه، ولكنه يرحب بكل من هو مطمئن القلب صحيح إن اإلسالم دين 
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ال ميكن . ومن مث فال يتصور أبدا أن يرغم اإلسالم أحدا على دخوله بقوة السيف أو باإلكراه. العقيدة
نوا بِاللَّه إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آم�: أن يسمح اإلسالم بذلك، ألن الدين الذي يصف املؤمنني بقوله

 � ورسوله ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في سبِيلِ اللَّه أُولَئك هم الصادقُونَ
  ).١٦:احلجرات(

يريد .. فاإلسالم يريد مؤمنني واثقني مطمئنني إىل عقيدم، يضحون يف سبيلها بكل غال ورخيص
  فكيف يكره إنسان على ذلك؟ .. ا وليس نفاقاإميانا صادق
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∩⊇⊃∪  

  :شرح الكلمات
). األقرب(ختله وأراد به املكروه من حيث ال يعلمه : خدعه). التاج(فسد : خدع الشيُء: خيادعون

شكّكها فيما : خادع العني. إذا تركه: خادعه. إذا مل يبلغ مراده، وخدع إذا بلغ مراده: خادع: يقال
إنزال الغري عما هو بصدده بأمرٍ يبديه على خالف ما : اخلداع). الكليات(إذا كاسده : خادعه. ترى

ملثال يقع لغري اثنني ألن ا) يفاعل(وجاز استعمال . إظهار خالف ما ختفيه: اخلدع). املفردات(خيفيه 
اللص ا، إذا كنت تروم خدعه : والعرب تقول. كثريا يف اللغة للواحد حنو عاقبتفالن اللسان(خادعت .(

أي خمتلفة متلونة : وسوق خادعة. كان فالن كرميا مث خدع، أي أمسك ومنع: منعه، يقال: وخدعه
  ). األقرب(وخادع احلمد تركه ). التاج(تقوم تارة وتكسد أخرى 

  :  أم�خيادعون اهللا�ن فمعىن إذ
  .يريدون خداع اهللا ولكن اهللا ال ينخدع منهم): أوال
  . يشككون غريهم بإظهار خالف ما يف صدورهم): ثانيا
  . يفسدون يف الدين): ثالثا
  . حياولون منع اهللا مبعىن أم يعرقلون نشر دينه): رابعا

  .طيعونه وأخرى يعصونهيعاملون اهللا معاملة املتلونني، فأحيانا ي): خامسا
والشعر هو العلم بدقائق األمور، وقيل ). األقرب( به له؛ أحسنه؛ عقفط: ر بهره وشعشع :يشعرون

، ألنه كثريا ما يكون �ال يشعرون� مكان �ال يعقلون�وال جيوز استخدام . هو اإلدراك باحلواس
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ور والعلم أن الشعور يكون باحلس الباطين فالفرق بني الشع. الشيُء معقوال، ولكن ال يشعر به اإلنسان
  ).التاج(وقد يؤثر العلم يف القلب، أما الشعور فال بد أن يؤثر فيه . أما العلم فيحصل بالوسائل الظاهرة

 أخرب اهللا تعاىل يف هذه اآلية أن اإلميان النافع يتأسس على النية احلسنة واإلخالص هللا عز :التفسري
لذي ينقصه اإلخالص ليس بشيء، بل هو من باب اخلداع، واهللا تعاىل عامل وجل مع الصدق، واإلميان ا

  .الغيب والشهادة فال ميكن أن ينخدع
  :وقد كان هلذه اآلية نصيبها من االعتراضات، فقالوا

أم حياولون أن خيدعوه، ) خيادعون( إذا كان املراد من - كيف ميكن ألحد أن خيدع اهللا؟ وثانيا-أوالً
من باب املفاعلة اليت ) وخيادعون (- حياول أحد أن خيدع اهللا تعاىل بعد اإلميان به؟ ثالثًاكيف: فالسؤال

تدل على اشتراك الطرفين يف العمل، وهذا يعين أن املنافقني خيدعون اهللا واهللا خيدعهم أيضا، فكيف جيوز 
  ذلك على اهللا؟ أليس فيه انتقاص من قدره عز وجل؟

  :  نقولوردا على االعتراض األول
 إن فعل خادع غري خدع، فخادع يعين حاول خدع اآلخر، سواء خدع اآلخر أم مل يخدع، وقد -أ

  . ، فال يصح هذا االعتراضشرح الكلماتسبق تفصيل ذلك عند 
مبعىن خيدعونه سبحانه وتعاىل، ألن املعىن ) خيادعون اهللا( وال يصح هذا االعتراض حىت لو فُسرت - ب

لون اهللا تعاىل معاملةً تشبه اخلداع، إذ ال يكونون صادقني خملصني فيها، والتجربة تؤكد ذلك؛ أم يعام
فما دامت التجربة تؤيد ذلك، فكيف يصح هذا االعتراض؟ . حيث جند البعض غري خملصني يف إميام

ظاهر ويكون مع سواء أكان املنافق مؤمنا يف الظاهر ويكون مع الكفار يف السر، أو يكون كافرا يف ال
من الواضح أن غرضه أن جيين بعض املنافع خبداع . املسلمني يف السر، علينا أن نرى ملاذا يتصرف هكذا

الناس، ولكن حيث إن أمر اإلميان خيص اهللا تعاىل يف احلقيقة، فال يعين تصرفه هذا إال أنه ليس صادقًا مع 
ال شك أنه ينوي خداع الناس، إال أننا لو . اهللا تعاىلاهللا تعاىل، وليس خملصا كما ينبغي يف عالقته مع 

وإذا فسد قلب املرء فال يتعذر صدور . قمنا بتحليل تصرفه، لظهر لنا أنه ال يريد إال أن خيدع اهللا تعاىل
ولكن ال يعين ذلك أن اهللا تعاىل ينخدع ذه املعاملة؛ فهو سبحانه . مثل هذه التصرفات املتناقضة عنه

فمخادعة اهللا هنا . �وما خيدعون إال أنفسهم�ري الذي يستحيل خدعه واخنداعه كما يقول العليم اخلب
ليست حبقيقة وإمنا هي جماز، ومعناها مماطلة أحكام اهللا، والتنصل عن الواجبات املفروضة منه، ومثله قول 

  .وقد أراد به إزالة أسباب املوت". وخادعت املنيةَ عنك سرا: "الشاعر
معىن اخلداع هو قصد اخلدع وإرادته، فما وجه االعتراض على ذلك؟ إن يف هذه الدنيا فإذا كان 

طائفة من العلماء والفالسفة الذين ال يعتقدون بعلم اهللا عز وجل، ويظن بعضهم أن علمه سبحانه وتعاىل 
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ا كما يقتصر على الكليات وال حييط باجلزئيات، وأمثال هؤالء كانوا موجودين وقت نزول القرآن أيض
وذَلكُم ظَنكُم الَّذي ظَننتم بِربكُم *  ولَكن ظَننتم أَنَّ اللَّه ال يعلَم كَثريا مما تعملُونَ �: ذكرهم يف قوله

رِيناسالْخ نم متحبفَأَص اكُمد٢٤ و٢٣:فصلت (�أَر.(  
نونَ صدورهم ليستخفُوا منه أَال حني يستغشونَ ثيابهم يعلَم ما أَال إِنهم يثْ�: ووصفهم يف قوله تعاىل

  ).٦: هود (�يِسرونَ وما يعلنونَ إِنه عليم بِذَات الصدورِ
وال يعتقد هذه العقيدة إال ضعفاء اإلميان ممن جيهلون صفات اهللا تعاىل، وال يدكون كنهها حق 

ثُم لَم تكُن �: يقولون.. راك، فيتخبطون يف هذه العقائد واألعمال املنكرة، متشبثني بقشة الغريقاإلد
نيرِكشا ما كُنا منبر اللَّهإِلَّا أَنْ قَالُوا و مهتنت٢٤: األنعام (�ف.(  

هللا، ولوالهم ما ظهرت يظنون أن اهللا تعاىل يغفر هلم ألنه رحيم غفار، بل إم هم مظاهر مغفرة ا
  .ولكن اآلية الكرمية تقرر أم خيدعون أنفسهم بإميام الفاسد وعقيدم الباطلة. مغفرته

أما من يقولون بأن املخادعة تعين املشاركة فيكون اخلداع من اهللا تعاىل أيضا، وهذا ينال من عظمة 
املشاركة من اجلانبني، بل قد تدل على اهللا وعلو شأنه، فنرد على اعتراضهم بأن املفاعلة ال تستلزم 

كذلك يعين . فهذا ال يعين أنك عاقبته وهو عاقبك. عاقبت اللص: صدور الفعل من جهة واحدة كقولك
  .  أن حماولة اخلدع حدثت من جانب املنافقني وحدهم�خيادعون اهللا�: قوله

وجزاُء سيئَة سيئَةٌ �:  قوله تعاىلهذا، وإن جزاء اجلرمية يعرب عنه أحيانا بلفظ اجلرمية كما جاء يف
  ). ١٩٥:البقرة (�فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتدى علَيكُم� :، وقوله تعاىل)٤١:الشورى (�مثْلُها

وهذا . أي يعاقبهم وجيازيهم على خداعهم.. فاملعىن أن املنافقني خيادعون اهللا، واهللا خيدعهم
، أي "حسدين اهللا إن كنت أحسدك: " اللغة العربية وهو من باب املشاكلة، يقولوناالستعمال شائع يف
  ).األقرب(عاقبين على احلسد 

  : وقال عمر بن كلثوم يف معلقته
  فنجهل فوق جهلِ اجلاهلينـا أال ال يجهلَن أحـد علينا  

  :ومثله قول الطحوي
  نـون من اجلنونفنكَّب عنهم درَء األعادي      وداوى باجل

  : وهذا املعىن يدعمه قول اهللا تعاىل
�مهعادخ وهو ونَ اللَّهعادخي نيقافن١٤٣: النساء (�إِنَّ الْم.(  

فهذا الفهم اخلاطئ خيالف نصوص . إن اآلية ال تعين أبدا أن اهللا تعاىل ميكن خداعه: خالصة القول
  :كما قال عز وجل..  العليم اخلبري الذي ال ختفى عليه خافيةالقرآن الصرحية، وهو افتراء جريء على
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  ).١٧: ق (�نسانَ ونعلَم ما توسوِس بِه نفْسه ونحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيدولَقَد خلَقْنا اِأل�
  ).٤٤: األنفال (�إِنه عليم بِذَات الصدورِ�
�رغال أَصإِال و رال أَكْبو كذَل نبِنيٍمابٍ متي ك٤: سبأ(� ف.(  
 رابِعهم وال  هو من نجوى ثَالثَة إِالأَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماوات وما في الْأَرضِ ما يكُونُ�

 هو معهم أَين ما كَانوا ثُم ينبئُهم بِما عملُوا يوم وال أَكْثَر إِال من ذَلك  هو سادسهم وال أَدنىخمسة إِال
يملٍء عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه ةاميادلة (�الْق٨: ا.(  

�وردي الصفخا تمنِ ويةَ الْأَعنائخ لَمع٢٠:غافر (�ي.(  
  :لتالية عن املنافقني وسلوكهمخنلص من هذا البحث باألمور ا

  .أم بسلوكهم يتعاملون مع اهللا تعاىل معاملة اخلادع .١
 .أم يريدون خداع اهللا تعاىل مع أنه جيلّ عن االخنداع .٢
 .أن اهللا تعاىل يعاقبهم على أعماهلم مبا يوقعهم يف مغبة خداعهم .٣
 ".حيث خدع تعين هجر.."أم يتناءون عن اهللا بسلوكهم .٤
فهم أحيانا يتصرفون . رون على حال بسبب عدم إخالصهم فيما يدعونه من إميانأم ال يستق .٥

تصرف املؤمنني ويسايروم خوفا منهم، وأحيانا خيضعون لوطأة الكفار وينحازون إىل صفوف أعداء 
 ".سوق خادعة: حيث خدع مبعىن اضطرب ومل يستقر على حال كقوهلم.."اإلسالم

 ".حيث اخلداع يعين الفساد".. أم يسلكون مسلك املفسدين .٦
 فكأمنا � وأصحابه رضي اهللا عنهم، ومن يسعى خلداع الرسول �أم خيادعون رسول اهللا  .٧

إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد �: ويتبني هذا املعىن من قوله تعاىل. يريد بذلك خداع اهللا تعاىل
قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذي يقُولُونَ فَإِنهم ال يكَذِّبونك ولَكن �، )١١: الفتح (�ماللَّه فَوق أَيديهِ

 � مبايعة هللا، وتكذيب الرسول �فمبايعة الرسول ). ٣٤: األنعام (�الظَّالمني بِآيات اللَّه يجحدونَ
  .جحود بآيات اهللا

إن اهللا تعاىل : "�قال رسول اهللا : عن أىب هريرة قال:  احلديث القدسيولقد ورد نفس األسلوب يف
: يا رب كيف أعودك وأنت رب العاملني؟ قال: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدين، قال: يقول يوم القيامة

أما علمت أن عبدي فالنا مرض، فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتين عنده؟ يا ابن آدم، 
طعميناستطعمتكيف أطعمك وأنت رب العاملني؟ قال: قال. ك ومل ت أنه استطعمك : يا رب أما علمت

أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم . عبدي فالن، فلم تطعمه
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ا إنك أم. استسقاك عبدي فالن فلم تسقه: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العاملني؟ قال: قال. تسقين
  ).مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل عيادة املريض" (لو سقيته لوجدت ذلك عندي

 يدل على حقيقة ناصعة، وهي أن أعمال املنافقني اليت �وما خيدعون إال أنفسهم�: وقوله تعاىل
 واآلخرة من فيكون يف الدنيا.. يعوزها اإلخالص ستعود عليهم وباال، ألن اخلديعة ال حتلّ إال بصاحبها

  .يظن أنه خيدع اهللا تعاىل، ولكنه يف الواقع خيدع نفسه ويدفعها حنو اهلالك. األذالء السافلني
والشعور خيتلف عن العلم والعرفان .  أي ال يفطنون إىل حقيقة األمر�وما يشعرون�: وقوله تعاىل
أما . عن طريق احلواس الظاهرةفالشعور هو العلم باألمور الدقيقة، والعلم هو ما حيصل . والعقل والفكر

العرفان فهو العلم املتكرر للشيء، ولذلك تسمى العلوم الروحانية بالعرفان، ألا تدرك أوال بكالم اهللا 
تعاىل أو بالفطرة الصحيحة اليت فطر اهللا الناس عليها، وهذا هو العلم االبتدائي عندما تقترن به املشاهدة 

، ألنه شاهد صفات اهللا اليت علمها من كتاب اهللا وعرفها حق يصري عرفانا، ويسمى صاحبه عارفا
والعقل هو قوة توجه اإلنسان حنو العمل طبق علمه وفكره وشعوره، والعاقل هو الذي يستعمل . املعرفة

يف أعماله العلم الصحيح والفكر الصائب والشعور النافذ إىل دقائق األمور، ومينع نفسه من خمالفة هذه 
فكر فهو قوة تساعد على االستنتاج من املعلومات اخلارجية، واملفكر هو الذي يرتب أما ال. القوى

  .معلوماته البسيطة ترتيبا يؤدي به إىل نتائج جديدة مل يكن يعرفها أحد من قبل
ومنه مسي . الشعور هو إحساس املرء بقواه الباطنية اليت جبل عليها، وبالتايل اهتداؤه ا إىل طريق اخلري

والشعار . والشعار هو اللباس الداخلي امللتصق جبسم اإلنسان. ألنه يظهر من الداخل إىل اخلارجالشعر 
والشعار أيضا هو كلمة السر اليت يتفق عليها بني احلارس وغريه . الشجرة ألا تنبت خارجة من األرض

ن املشاعر والعواطف من اخلفر، ومسي كذلك ألنه من األسرار اخلفية، والشعر سمي كذلك ألنه يعرب ع
واملشاعر هي احلواس . والشعائر هي مظاهر إرادة اهللا عز وجل، وا تتجلى مشيئته وصفاته. الباطنية

  .الباطنية، فالشعور إذن حس خفي يطلع اإلنسان على قواه الباطنية، وال عالقة له بالعلم اخلارجي
خلداع، ولكن املنافقني ال يعرفون حىت  يعين أن الفطرة السليمة متج ا�وما يشعرون�: وقوله تعاىل

وهم ال يدرون أن النفاق من األفعال القبيحة اليت ترفضها الفطرة . قوى نفوسهم فضال عن حقائق الدين
  .السليمة دون أن يوجهها أحد

وكما سبق أن ذكرنا أن هذه اآلية تشري إىل مجاعة من أهل املدينة كانوا يتظاهرون باإلسالم قوال 
فلما أسلم غالبية أهل املدينة دخل هؤالء مع الداخلني يف . مل يكونوا مسلمني يف احلقيقةبأفواههم و

ولكنهم ملا أمعنوا النظر يف حقيقة اإلسالم وجدوا . دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التفكري اجلاد.. اإلسالم
ولكنهم مل . يئاتراجعوا وابتعدوا عنه شيئا فش.. أن هناك تضحيات ال بد من تقدميها ألجل اإلسالم
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ال تعتذروا قَد �: والقرآن الكرمي يذكر ذلك فيقول هلم. جيرءوا على إنكار اإلسالم جهارا خشية قومهم
نيرِمجوا مكَان مهفَةَ بِأَنطَائ ذِّبعن كُمنم فَةطَائ نع فعإِنْ ن انِكُمإِمي دعب متكَفَر*الْمقُونَ وافنالْم قَاتافن

 نيقافنإِنَّ الْم مهِسيفَن وا اللَّهسن مهيدونَ أَيقْبِضيو وفرعنِ الْمنَ عوهنيكَرِ ونونَ بِالْمرأْمضٍ يعب نم مهضعب
  ).٦٧و٦٦: التوبة (�هم الْفَاسقُونَ
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   :شرح الكلمات
كل ما خرج باإلنسان عن حد الصحة من علة ونفاق وشك وظلمة ونقصان وتقصري يف أمر : مرض

األول مرض جسماين وهو : هو اخلروج عن االعتدال اخلاص باإلنسان، وذلك ضربان). األقرب(
، والثاين عبارة عن الرذائل كاجلهل واجلنب والبخل والنفاق �ى املريض حرجوال عل�: املذكور يف قوله

إما لكوا مانعةً عن .. ويشبه النفاق والكفر وغريها من الرذائل باملرض. وغريها من الرذائل اخللقية
وية، إدراك الفضائل كاملرض املانع للبدن عن التصرف الكامل، وإما لكوا مانعة عن حتصيل احلياة األخر

ولكون هذه األشياء . وإما مليل النفس إىل االعتقادات الرديئة ميل البدن املريض إىل األشياء املضرة
  ).املفردات(دووِي صدر فالن ونغل قلبه : متصورة بصورة املرض قيل

  ).املفردات(أي مؤمل : عذاب أليم). األقرب(موجع : أليم
ع العلم به، ضد صدق، وسواء فيه العمد واخلطأ كذب أي أخرب عن الشيء خبالف ما هو م: يكذبون

  ).األقرب(
وقد ذكرت السورة أوال أصحاء الروح وهم املتقون، مث .  يراد باملرض يف هذه اآلية النفاق:التفسري

 عالمات �ولقد وصف النيب . ذكرت املصابني مبرض الكفر، ويليهم املنافقون الذين يف قلوم مرض
إذا حدث كَذَب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان، وإذا عاهد غَدر، وإذا : "لهذا املرض يف املنافق فقا

رفَج مالبخاري، كتاب املظامل وكتاب الشهادات" (خاص.(  
هذه العالمات لوازم النفاق، ألن املنافق يريد أن خيفي نفاقه ويدفع عن نفسه هذه التهمة، فيلجأ إىل 

وال يستطيع املنافق أن يرضي اجلانبني دائما، . ل الناس عن عيبهالكذب والشجار والسباب لكي يشغ



 ٩٣

وال يكون املنافق مقبوال عند من ينافقهم إال إذا خان قومه . فيلجأ إىل إخالف الوعد ونقض العهد
  .وهكذا جند تلك الصفات الذميمة مرتبطة مبرض النفاق ارتباطا وثيقا. وأفشى أسرارهم

 نِسبت زيادة املرض إىل اهللا، ألا نتيجة ملخالفة أحكام اهللا �. .فزادهم اهللا مرضا�: ويف قوله
. قدرها اهللا تعاىل، ألنه واضع القوانني ومسبب النتائج.. يترتب عليها نتائج حسنة أو سيئة.. وقوانينه

يا �: فما أنـزل اهللا القرآن للناس ليزيدهم مرضا، بل أنزله شفاء هلم من األمراض حيث يقول.. وإال
  ).٥٨: يونس(� أَيها الناس قَد جاَءتكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاٌء لما في الصدورِ

فَأَعقَبهم نِفَاقًا في قُلُوبِهِم �: واملرض املذكور يف اآلية هو فقدانُ قوة احلسم واجلنب والنفاق كما يقول
  ).٧٧:التوبة (�وا اللَّه ما وعدوه وبِما كَانوا يكَذبونَإِلَى يومِ يلْقَونه بِما أَخلَفُ

ولزيادة املرض عند املنافقني معىن ثان، ذلك أنه كلما زاد املسلمون تقدما وقوة، اضطر املنافقون إىل 
ن وقد عبر القرآ. زيادة نفاقهم استرضاء للمسلمني، مع أم أشد استياء وغيظًا، وهكذا يزداد مرضهم

  ).١٢١:عمران(� إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم�: عن هذا املعىن بقوله
وكلما نزل القرآن الكرمي بأحكامه وأوامره، وتوطدت الشريعة اإلسالمية، ازداد مرض املنافقني 

 سورةٌ فَإِذَا أُنزِلَت�: وقد بني اهللا تعاىل ذلك يف قوله. واشتد نفاقهم واضطرام ووجلُهم وجبنهم
 توالْم نم هلَيع يشغالْم ظَرن كونَ إِلَيظُرني ضرم ي قُلُوبِهِمف ينالَّذ تأَيالُ رتا الْقيهف رذُكةٌ وكَمحم

ملَى لَه٢١:حممد (�فَأَو.(  
وهلم �ية السابقة هي ، ولكن مثرة الكفر يف اآل�وهلم عذاب أليم�: تقرر هذه اآلية مثرة النفاق بقوله

والسبب الفارق بني العذابني أن الكفار مهما تعرضوا للعذاب إال أم يناوئون اإلسالم، . �عذاب عظيم
أما املنافقون فإم يكتمون . وحياولون بذل جهدهم للقضاء عليه، وهكذا يخفون عن صدورهم

، فيتجرعون املرارة وحيترقون من عداوم، وال يستطيعون التنفيس عن غيظهم واإلفصاح عن سريرم
  .األمل، ولذلك وصف عذام بأنه عذاب أليم

  

# sŒÎ) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ ßγ s9 Ÿω (#ρ ß‰ Å¡ø è? ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# (#þθ ä9$s% $yϑ ‾ΡÎ) ßøtwΥ šχθ ßsÎ=óÁ ãΒ ∩⊇⊄∪  

  :شرح الكلمات
الفساد ضد الصالح، وهو خروج الشيء عن االعتدال، قليال كان . فسد ضد صلح: ال تفسدوا

  ).املفردات(خلروج منه أو كثريا ا
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أرض : ؛ الكوكب الذي نعيش عليه؛ قطعة منه؛ وتعين البالد، يقال)التاج( النفضة والرِعدةُ: األرض
  ).األقرب(واألرض يف هذه اآلية تعين البالد؛ وكل ما سفل فهو أرض . الشام وأرض مصر

  ).األقرب(وفَّقَ . لقوموأصلح بني ا. أقامه بعد فساده: أصلحه. صلح ضد فسد: مصلحون
  : ظهر فساد املنافقني يف تصرفام التالية:التفسري

. متخذين احلمية القومية ذريعة لتحقيق أغراضهم اهلدامة..  إثارة الشقاق بني املهاجرين واألنصار- ١
ب مثال ذلك ما فعله عبد اهللا بن أيب بن سلول يوم غزوة بين املصطلق، إذ أثار ضجة، وزعم أن األغرا

فحرضهم عن التخلي عنهم . يتسلطون على األنصار بسبب اون هؤالء يف حقوقهم) يريد املهاجرين(
، وقد حكى القرآن هذه الواقعة �وعدم مساعدم بالنفقة، وتطاول يف كالمه على مقام الرسول 

لَى من عند رسولِ اللَّه حتى هم الَّذين يقُولُونَ ال تنفقُوا ع�: كشفا حلقيقة املنافقني وأهدافهم فقال
  ). ٨:املنافقون (�ينفَضوا

ومثال ذلك .  حتريضا للخونة، وسعيا لزعزعة إميان الناس يف أعماله� الطعن يف سرية الرسول - ٢
ومنهم من �: وقد أشار القرآن إىل هذا يف قوله.  يف توزيع الصدقات�تعريض بعضهم بعدالة النيب 

لْميقَاتدي الصف كاع لكل ما يقال، كما ذكر  �وتعريض بعضهم بأن الرسول). ٥٨:التوبة (�زمس 
  ).٦١:التوبة(�ومنهم الَّذين يؤذُونَ النبِي ويقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خيرٍ لَكُم�: القرآن يف قوله تعاىل

وقد عبر القرآن عن ذلك . ، وحماولة إضعاف روحهم املعنوية الشماتة يف املسلمني إذا أصام أمر- ٣
  ).٥٠:التوبة( �وإِنْ تصبك مصيبةٌ يقُولُوا قَد أَخذْنا أَمرنا من قَبلُ �: يف قوله

:  إطالق الشائعات وتردديها سعيا إىل تثبيط عزمية املسلمني، وقد ذكر القرآن ذلك يف قوله-)٤
�اَءهإِذَا جووا بِهأَذَاع فونِ أَوِ الْخالْأَم نم رأَم ٨٤:النساء  (�م.(  

أَلَم تر إِلَى الَّذين نافَقُوا يقُولُونَ لإِخوانِهِم �: قال تعاىل.  حتريض غري املسلمني على حماربة املسلمني- ٥
لَن مترِجأُخ نابِ لَئتلِ الْكأَه نوا مكَفَر ينالَّذ ملْتإِنْ قُوتا ودا أَبدأَح يكُمف يعطال نو كُمعم نجرخ

  ).١٢:احلشر (�لَننصرنكُم واللَّه يشهد إِنهم لَكَاذبونَ
وهذا دفاع . وتشري اآلية إىل ما يسوقه املنافقون تربيرا ملسلكهم املتلون بأم يريدون اإلصالح واخلري

  . نواياهم اخلبيثة، ولكن األحداث تكشف ما يبطنون من بغض لإلسالم واملسلمنيباطل لستر
أما اتمعات اليت تفتقر إىل . ووجود املنافقني ظاهرة تالزم اجلماعات اليت حيكمها نظام دقيق حمكم

ا، ولذلك فالنظام احملكم خيشاه اجلبناء وال جيرؤون على مناهضته جهر. النظام فإن النفاق ال يتأصل فيها
  .يوالون األعداء سرا، ويدسون على النظام دسائسهم يف اخلفاء
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واجلماعة اإلسالمية األمحدية هيئة منظمة، فلذلك عليهم أن يتوقعوا وجود املنافقني الذين يندسون بني 
وإنَّ تواجد املنافقني فيها لدليل على نظامها احملكم وليس عالمة ضعف . صفوفهم بتحريض من أعدائهم

ولقد عرفنا القرآن الكرمي عالمات املنافقني وكشف الستار عن أعماهلم، فَلْنحذَرهم جيدا وال نغفل . يهاف
عنهم، ونعاملهم باملعاملة اليت رمسها القرآن الكرمي، فال نغتر بدعاواهم اخلالبة، ألم يتلصصون 

  .كالشيطان، ويدعون بأم من الناصحني
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 إن عدم شعور املنافقني بفسادهم دليل على ضعف شعورهم، ألن النفاق مصدره القلب، :التفسري
ولو أن املنافقني تفقدوا ما يف قلوم ألدركوا أن أعماهلم ال دف أبدا إىل . وال يفطن إليه إال بالشعور

اجلنب وعداء اجلماعة، ولو فعلوا ذلك ألدركوا حقيقة مرضهم، اإلصالح املزعوم، بل إا راجعة إىل 
فهم بذلك خيدعون أنفسهم فضال عن . ولكنهم ال حياولون النظر فيما ختتلج به صدورهم من األفكار

  .خداعهم من سواهم من الناس
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وسفه . أسرع منها الدم وخف: سفهت الطعنة. اتصف بالسفاهة؛ جهل: سفه الرجل: السفهاء
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ل؛ املتقلب الرأي؛ قليل الذكاء يف الدين والدنيا، من ال فالسفيه هو خفيف العقل؛ اجلاه). اللسان(فيه 

  .وزن لرأيه؛ عدمي التفكري عند اإلنفاق
  ).األقرب(إدراك الشيء على حقيقته : والعلم. تيقن وعرف؛ أتقن؛ أحاط: علم: يعلمون
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م بسخاء  ينظر املنافقون إىل املؤمنني على أم يتصفون بالسفاهة، ذلك ألم ينفقون أمواهل:التفسري
يف سبيل اهللا، ويضحون حبيام من أجل دعوة اإلسالم، ويتعرضون ملخاطر القتال وعداوة الكفار، وهم 

ال : ولذلك إذ دعي املنافقون إىل إخالص النية وصدق اإلميان قالوا. على قلة عددهم يتحدون الدنيا كلها
وقد أشار .  أرواحنا وأموالنا وجهودناميكن أن نكون محقى مثل هؤالء املؤمنني، وإمنا علينا أن حنفظ

  :القرآن إىل هذه األمور يف مواضع عديدة مثل
  ،)٨:املنافقون (�ال تنفقُوا علَى من عند رسولِ اللَّه حتى ينفَضوا�
�مهينالِء دؤه غَر ضرم ي قُلُوبِهِمف ينالَّذقُونَ وافنقُولُ الْم٥٠:نفالاأل (�إِذْ ي(،  
الَّذين يلْمزونَ الْمطَّوعني من الْمؤمنِني في الصدقَات والَّذين ال يجِدونَ إِلَّا جهدهم فَيسخرونَ �
مهن٧٩:التوبة (�م(،  
�ى أَنْ تشخقُولُونَ ني يهِمونَ فارِعسي ضرم ي قُلُوبِهِمف ينى الَّذرفَت يأْتأَنْ ي ى اللَّهسةٌ فَعرائا دنيبص

نيمادن فُِسهِمي أَنوا فرا أَسلَى موا عبِحصفَي هدنع نرٍ مأَم حِ أَو٥٣:املائدة (�بِالْفَت.(  
واملؤمنون هم . واحلق أن الفتح واالنتصار ال يستحقهما إال الشجعان البواسل والفدائيون املناضلون

ن الشعوب اليت تتهرب من إ. أشجع من يف األرض، ألن أنظارهم تشخص إىل السماء دون األرض
مصريها اهلالك والدمار، والذين يضنون بأمواهلم عن اإلنفاق يف سبيل ..  وتتقاعس عن الفداءالتضحيات

وا ويضاعفوا فأولئك هم الذين ينم.. اهللا هم الذين يبددوا باطال، أما الذين ينفقوا يف مواضعها
  .أضعافا كثريا

. وترد اآلية على املنافقني بأن جبنهم وخبلهم مها السفاهة بعينها، إذ يراهنون على احلصان اخلاسر
فالكفار لن ينتصروا بتاتا، وإذن فلن جيديهم نفاقهم شيئا، بل إم سيخسرون أمواهلم وحيام يف عني 

وقد عاش رئيس املنافقني حىت رأى . ه فقد سفه سفها مبيناومن كانت هذه حياته وايت. الذل واحلسرة
وال تعجِبك �: يقول تعاىل مبينا هذه احلقيقة. بعينه انتصار اإلسالم، وتبني له من احلكيم ومن السفيه

تا ويني الدا فبِه مهذِّبعأَنْ ي اللَّه رِيدا يمإِن مهالدأَوو مالُهوونَأَمركَاف مهو مهفُسأَن قه٨٥:التوبة (�ز.(  
نعم، إن احلرص الشديد على املال والولد جيعل حياة املنافق عذابا وقلقا وحرمانا، مث يعقب ذلك 

  .اهلالك واخلسران
  


