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  بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني

  وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه والتابعني
  

إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات 
ال إله إال اهللا أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن 

يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه {، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، لهوحده ال شريك 
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من {، 1}حق تقَاته ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ

داحفْسٍ وي نالَّذ قُوا اللَّهاتاًء ونِسا وريالًا كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ة
يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه {، 2}تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا

 يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه وقُولُوا قَولًا سديدا
  .3}فَقَد فَاز فَوزا عظيما

أما بعد، فإن أصدق احلديث كتاب اهللا وأحسن اهلديِ هدي حممد صلى اهللا عليه 
 وكلَّ بدعة ضاللةٌ وكلَّ ضاللة يف وشر األمور حمدثاتها وكلَّ محدثة بدعةٌ، وسلم،
وإن أَجدى السعيِ ما كان علما وعمال، خالصين هللا حبا ورهباً ورغَباً وأمال، ، النار

حدثَنا من كَانَ يقْرِئُنا من أَصحابِ : عن أَبِي عبد الرحمنِ قَالَ(روى أمحد يف مسنده 
لَّى اللَّهص بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نرِئُونَ مقْتوا يكَان مهأَن لَّمسو هلَيع 

                                     
  102 آل عمران -  1
  1 النساء -  2
  70/71 األحزاب -  3
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عشر آيات، فَلَا يأْخذُونَ في الْعشرِ الْأُخرى حتى يعلَموا ما في هذه من الْعلْمِ والْعملِ، 
 لْما الْعنمللَ قَالُوا فَعمالْعو(.  

إمنا السعي يف كتاب اهللا العملُ والفعلُ، يقول اهللا :" 4وقال اإلمام مالك يف املوطأ
وأَما من جاَءك يسعى وهو {: ، وقال تعاىل5}وإِذَا تولَّى سعى في الْأَرضِ{: تبارك وتعاىل

، فليس السعي الذي 8}نَّ سعيكُم لَشتىإِ{: ، وقال7}ثُم أَدبر يسعى{: ، وقال6}يخشى
  ".ذكر اهللا يف كتابه بالسعي على األقدام وإمنا العمل والفعل

يف هذا اإلطار، وحتت مظَلَّة هذه التوجيهات، رأيت أن أشتغل بكتاب اهللا شرحا 
، وتفسريا، استمطارا لهديِه، واستعانةً به على العمل به، فاستخرت احلكيم اخلبري

واستشرت الصادقني الناصحني، وكانت مثرة االستخارة واالستشارة هذه احللقات من 
، )سورة الفاحتة وأوائل سورة البقرة(تفسري القسم األول من كتاب اهللا عز وجل، 

وضعتها على هيئة دروس شبه مستقلة، لتكون كل واحدة منها درسا من دروس 
  .ل عقبات العلم والعملحماولة لتيسري الفهم وتذلي. حلقات الدعوة

على أن يل أمال يف إخويت من املطلعني، ومقام أبنائي من الدعاة، أن يقدموا يل 
النصح فيما رأوه من خطأ، وأن يرشدوين إىل ما ينبغي أن يضاف إليها من صواب، 

}يمللْمٍ عي عكُلِّ ذ قفَووالدالُّ على اخلري كفاعله كما قال رسول اهللا صلى اهللا9}و ، 
عليه وسلم، جزاهم اهللا تعاىل خريا، وجعلنا مجيعا من الذين يستمعون القول فيتبعون 

  . أحسنه

                                     
  219/ 1 املوطأ -  4
  205 البقرة -  5
  8/9 عبس -  6
  22 النازعات -  7
  4 الليل -  8
  76 يوسف -  9
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ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى {
حلَا تا ونبا رنلقَب نم ينالَّذ تا أَننمحارا ولَن راغْفا ونع فاعو ا بِها لَا طَاقَةَ لَنا ملْنم

رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصا فَانلَانو10}م.  

 من اهلجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة وأزكى 1429 مجادى الثانية 24يف 
  التسليم

  ىل يوم الدينوعلى آله وصحابته ومن اتبع سنته إ

  

  عبد الكرمي بن حممد مطيع بن املهدي احلمداوي

  

  

  

  

 

  

  

                                     
  286 البقرة -  10
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الْحمد للَّه رب الْعالَمني ) 1(بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ  {:قال اهللا تعاىل
) 5(إِياك نعبد وإِياك نستعني ) 4(ينِ مالك يومِ الد) 3(الرحمنِ الرحيمِ ) 2(

 يمقتساطَ الْمرا الصندوبِ ) 6(اهضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرص
 الِّنيلَا الضو هِملَي7(ع({   

 

  سورة الفاحتة ر للحياة 
  يف رياض الفاحتة 
 صلى اهللا عليه وسلمنزول الفاحتة على الرسول  
 حكم البسملة يف أول الفاحتة 
  حكم قراءة البسملة يف الفاحتة يف الصالة 
  مفردات الفاحتةمباحث  

 
<í ^ËÖ]<ì…ç‰Ö<†ãÞì^év×< <

  
عن أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ إِذَا دخلَ 

قُولُ اللَّهي ارارِ النلُ النأَهةَ ونالْج ةنلُ الْجلٍ : أَهدرخ نم ةبثْقَالُ حم ي قَلْبِهكَانَ ف نم
 ،اةيرِ الْحهي ننَ فلْقَوا، فَيمموا حادعوا وشحتام ونَ قَدجرخفَي ،وهرِجفَأَخ انإِمي نم

 كَما تنبت الْحبةُ في حميلِ السيلِ، أَو قَالَ حمية السيلِ، وقَالَ النبِي صلَّى اللَّه فَينبتونَ
  .البخاري/ علَيه وسلَّم أَلَم تروا أَنها تنبت صفْراَء ملْتوِيةً 
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بِهِم الْخواتم، يعرِفُهم أَهلُ الْجنة فَيخرجونَ كَاللُّؤلُؤِ في رِقَا:" ويف رواية مسلم
: هؤلَاِء عتقَاُء اللَّه الَّذين أَدخلَهم اللَّه الْجنةَ بِغيرِ عملٍ عملُوه ولَا خيرٍ قَدموه، ثُم يقُولُ

ربنا أَعطَيتنا ما لَم تعط أَحدا من : ادخلُوا الْجنةَ، فَما رأَيتموه فَهو لَكُم، فَيقُولُونَ
يا ربنا أَي شيٍء أَفْضلُ من : لَكُم عندي أَفْضلُ من هذَا، فَيقُولُونَ: الْعالَمني، فَيقُولُ
  .رِضاي فَلَا أَسخطُ علَيكُم بعده أَبدا: هذَا؟ فَيقُولُ

عث يف  اليقني، وتنبجِ اإلميان وينغمر القلب يف لُُج آيات املرءلبقعندما تشرق يف 
ما قشعر اجلوارح وتدمع العني ندما على ما فرط يف جنب اهللا و اهلداية، فتاجلوانح أنوار

 ، وسهوحقيقة الوجودعن ، يف غفلة ياماأل والف سبدد منما من حق نفسه، وأضاع 
  ..الورود وعاقبة املنتهى واملبتدأعن 

أزهار احلق، فتنطلق من عقال اهلوى والضياع، وتسري فيها ب الروح  عندما تورق
وتتحرر من وهدة ن األخيار،  املصطفو به صتطف الرباين، الذي اخنداءات الل

الضالل ومحأة الغي وأغالل اهلوى إىل فساحة احملبة،أهل احلق للحق، حمبة ورحابة  
روا ذِّ املخبتني مما ح خوف، اخلوفولذاذةدوا به، ع الصادقني إىل ما والشوق، شوقِ

  ...منه

ما حوهلا فتنكرهعندما تتفحص الروح  ،ندةَوتستعرض األجنادحوهلا فال  ا 
 واحة أرواح تعرفها وتأتلف معها، تتوق إىلوتستشعر أمل الغربة يف جمتمعها، فتعرفها، 

مة تسعد ا، وسفينة يق منع كرام تأنس م، ورفقة طرإىل وطن رحب تقطنه وأهلٍ
  ..باب احمليط وجلجهعوا هنيئة تشق فيها 

قع عندما يغترب اإلنسان يف وطنه، ويتفرد بني أهله وعشريته، وتضيق نفسه من وا
ده، وعماء تيهه آالم وحدته، وأوجاع قلقه وتوح وهدته، وتتحفز روحه للتخلص من
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 نت الشاغلة املتكاثرة املتراكمة تراكمالف وسوداوية، وضبابية فكره واضطراب تصوره
  م الليل البهيملَظُ

عندما يعض على القلب الشيُءروضد ه، واألمرأيهما يركب،  فال يدري،ه ونقيض 
 دنه، وخيرج عن حوله وقوته، ويوقن حباجته إىل س عجزفيستشعروحيتار أيهما خيتار، 

يشدأز ره، ومستنيقيم أمره، د هة إىل ااملتوظالمية  يأخذ بيده من توتر الضالل وهاد
  ..إىل رحابة املعرفة والرشدر به من ضيق اجلهل ، ويسافواحة االطمئنان والسكينة

لعادته ويستأصل ه، ويتنكر حينئذ يهجر نفسلَّبِ جِرعوناتته وطباعاره ه، بياض 
كُّفَتإذا ف وحبث عن احلق واحلقيقة، رف ليل اللَّأهعن اضت املآقي دموعا ونأى اجلنب 
ومل أنه هالك ال حمالة إن ، وأيقن  وهاج الشوق إىل  معرفة املبتدأ واملنتهى الفراش،يِءط
ه قَركْديبمشكاة ال ميلكها إال  تنري الدرب ومشكاةٌ،من نبوة مشعلٌو ،من هداية س ،

  ...اوات واألرض  نور السم

ه  وعقلَه اخلفيعق مسطر ي، األوقات دعوةًعِم، وهو يف جوف الليل أسذاك إذ
نِالسمن يدعوين فأستجيب له؟ من يسألين فأعطيه؟ من يستغفرين (اجلليل  ربه  نداُءي

، به قبل لسانه الطريق، وينطلق قلُرِـِي فينتفض من وهدة الغفلة إىل ن،)فأغفر له؟ 
رب أنقذين  ...ي ألكُونن من الْقَومِ الضالِّني لَئن لَّم يهدنِي رب :( قالهه قبل ملهج حالُيو

  .)رشد أمري، وخذ بناصييت إىل صراطك املستقيم ألواهدين 

 الصدور، إنه منبعِ ةعرفمو،  ما صدر من األمرمعرفة ، املعرفة يقنيهينري قلبك لهنا
 ، من الشقاء إىل السعادةهبحستف ،هسبقت يف علم اهللا سعادت من كدرِ تالرمحة الربانيةُ

حينئذ نعيم اهلداية وطمأنينة اإلميان، ك الغواية إىل  وضنةمن جحيم الضالله تستخلصو
فَساييعرفها  به من غربة الضياع بني أرواح أنكرها واختلف معها، إىل أنس أرواحٍر 

قرآن  تستظل بالذكر احلكيم وتستفتح باملثاين والأرواحٍ...ويطمئن إليها ويرافقها
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العظيم، وتسترشد يف حبها ورجائها وخوفها ووالئها وبرائها بويِحمحن  رب العاملني الر
ع من مقابر الغفلة والتيه والضالل إىل زتنيأيضا ، وهنالك ملك يوم الدين الرحيم

ه نوراً يمشي أَو من كَانَ ميتاً فَأَحييناه وجعلْنا لَ{ مشارف احلياة احلقة واليقظة املبصرة
   .122: األنعام}بِه في الناسِ كَمن مثَلُه في الظُّلُمات لَيس بِخارِجٍ منها

ولئن كان على أفواهر للحياة يستحم فيه اجلهنميون الذين تدركهم شفاعةُ اجلنة  
كاللؤلؤ يعرفهم  وخيرجون إىل اجلنة ،تون كما تنبت احلبة يف محيل السيلبن في،الرمحن

ر م عز وجل، فإنأهل اجلنة عتقاء أدركتهم شفاعة رالدنيا جنة اإلميان ، جنة 
هذه البوابة الرحبة، ابة اجلنان، وبو هو فاحتة الرمحة ،القرآنأم  هو واليقني واإلحسان،

  السلوك للوصول إىلأويل العزم من الرجال، ونرباس  اخلريات واملربات، وسبيلُفاحتةُ
ا يف صلواتنا،أسعد مآل، ألمهيتها نتعب ونقْد ا عند مناجاتنان ت، عند ا ونستنجد 

ها عند هجوم الغبش ونتثبت مبعاني ونستشفي ا يف رقيتنا ألنفسنا وأبداننا، ضائقاتنا،
  .اجلهالةتظاهر و وطغيان الضاللة

ا أزر يف مكة قبل اهلجرة  مه وهو النيب الكرمي صلوات اهللا عليه وسالشد اهللا تعاىل
ى عدوانية قريش ظَ ولَ، واالعتراض التكذيبِ ويف لفح هليبِ،بني أنياب اجلاهلية األوىل
يا حممد، فإذا مسع الصوت : كان إذا برز مسع منادياً يناديه ؛ومرارة ظلم ذوي القرىب

ا يقول لك،  حىت تسمع مت النداء فاثبإذا مسعت: انطلق هارباً، فقال له ورقة بن نوفل
قل أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن : لبيك، قال: يا حممد، فقال: فلما برز مسع النداء

 }حيمِ مالك يومِ الدينِالرنِ محالراحلَمد للَّه رب العالَمني {قل : حممداً رسول اهللا، مث قال
بِسمِ اِهللا {: مبكة فقالقام النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما حىت فرغ من فاحتة الكتاب،

نِ محالرالرالعالَمني بِهللا ر قالت قريش }حيمِ احلَمد :راهللا فاكض .   
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لقد كان نزول سورة الفاحتة يف مرحلة مبكرة من عمر الدعوة املكية متكينا 
للرسول صلى اهللا عليه وسلم من سالح فعال يف مواجهة مشاق الطريق، هو سالح 

واستعانة ورهبة  من خشوع وما يصاحبه ، وثناء هللا تعاىلمن محدتقدمه  مبا ي،الدعاء
رباءة من سبل الستعاذة من طرق الزيغ وال ا وما خيتم به من أدب  وحسن رجاء،ورغبة
سورة احلجر من  87اآلية يف  اهللا عليه ا يف نفس املرحلة بقوله نولذلك امت. الضالل

   . يعين الفاحتة}اك سبعاً من املَثاين والقُرآنَ العظيمولَقَد آتين{: وهي مكية بال خالف

ه عند مناجاة  ونشيده يف حمنتهه يف خلوته وترنيمتأنس الفاحتة بذلك وكانت سورةُ
فاحتة احلمد و  يف صالته قبل هجرته ، ولذلك مساها عليه الصالة والسالمهوتالوت، ربه

إذا : ( هريرة مرفوعاًأبو فقال فيما رواه ،ملثاينأم القرآن وأم الكتاب والسبع االكتاب و
قرأمت احلمد فاقرءوا بسم اهللا الرمحن الرحيم، إا أم القرآن وأم الكتاب والسبع 

 والذي نفسي بيده ما أنزل اهللا يف التوراة وال اإلجنيل وال الزبور وال يف :(وقال .)املثاين
   .)العظيم الذي أوتيتهالقرآن مثلها، إا هلي السبع املثاين والقرآن 

 ألنه يفتتح ا يف املصاحف ويف التعليم ويف ، سورة احلمدوال غرابة فهي حقا
 رسول اهللا صلى اهللا عليه القراءة يف الصالة، وألن احلمد فاحتة كل كالم،  وقد قال

أَقْطَع ، أَبتر ، ممحوق كُلُّ كَلَامٍ لَا يبدأُ فيه بِحمد اللَّه والصلَاة علَي فَهو (:وسلم
  .)وكُلُّ أَمرٍ ذي بالٍ لَم يبدأُ فيه بِذكْرِ اللَّه فَهو أَبتر: ( وقال)الْبركَة

ألن و  ألا بداية القرآن الكرمي واملصحف الشريف،،وفاحتة الكتاب ،وهي الفاحتة
 ال :(قوله صلى اهللا عليه وسلم لكل صالة مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب ناقصة غري تامة

أَيما صلَاة لَم يقْرأْ فيها بِفَاتحة الْكتابِ فَهِي ( : وقال،)صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب
اجد( وقال ،) خمن صلى صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن هي خداج، هي داج هي خ
داج غري متامخ.(  
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 فقد نزلت مرتني، مرة يف مكة، مث مرة أخرى املثاينبع السكما ال غرابة يف تسميتها 
 ":ضي اهللا عنه ر يف كل ركعة كما قال عمرتثىن و حسب بعض الروايات،يف املدينة

 . وألا نزلت على قسمني ثناء ودعاء،" السبع املثاين فاحتة الكتاب، تثىن يف كل ركعة
  عن أُم سلَمةَ أَنَّ النبِىغريهموالدارقطين والبيهقي  ملا أخرجه وا سبع آيات كرميات

بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ الْحمد للَّه رب الْعالَمني {صلى اهللا عليه وسلم كَانَ يقْرأُ 
ا الصنداه نيعتسن اكإِيو دبعن اكينِ إِيمِ الدوي كاليمِ محنِ الرمحالر يمقتساطَ الْمر

الِّنيالَ الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرا }صهدعةً وةً آيا آيهفَقَطَّع 
دع  دعابِ وريمِ{اَألعحنِ الرمحالر مِ اللَّهبِس{ دعي لَمةً وآي }هِملَيوأخرج ، }ع
عن السبع املثاين رضي اهللا عنه سئل علي : لدارقطين بسند صحيح عن عبد خري قالا

بسم اهللا الرمحن : احلمد هللا رب العاملني، فقيل له إمنا هي ست آيات، فقال: فقال
  .الرحيم آية

وال شك يف أن من عشرين امسا لشرفها ومكانتهاكما أحصى هلا العلماء أكثر ، 
  : شرف املسمى، من هذه األمساء على األمساء دالةٌكثرةَ

ا من لوازمها، من باب تسمية الشيء باسمِسورة الصالة لتوقف الصالة عليها أل 
قسمت الصالة بيين وبني عبدي " وملا رواه مسلم يف صحيحه من حديث.همالزِ

 من صلَّى صلَاةً لَم يقْرأْ :عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ عن أَبِي هريرةَ:("نصفني
 ، إِنا نكُونُ وراَء الْإِمامِ:فيها بِأُم الْقُرآن فَهِي خداج ثَلَاثًا غَير تمامٍ فَقيلَ لأَبِي هريرةَ

 قَالَ : وسلَّم يقُولُ اقْرأْ بِها في نفِْسك فَإِني سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه:فَقَالَ
دبأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعا سي مدبعلنِ وفَيي نِصدبع نيبنِي ويلَاةَ بالص تمالَى قَسعت اللَّه: 

"نيالَمالْع بر لَّهل دمالَى "الْحعت ي:قَالَ اللَّهدبنِي عدمإِذَا قَالَ، حو ":محنِ  الر
 :قَالَ ،" مالك يومِ الدينِ:" وإِذَا قَالَ،"أَثْنى علَي عبدي"  :قَالَ اللَّه تعالَى ،"الرحيمِ
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 إِياك نعبد وإِياك نستعني :" فَإِذَا قَالَ،"فَوض إِلَي عبدي" : وقَالَ مرةً،"مجدنِي عبدي"
اهدنا الصراطَ الْمستقيم :"  فَإِذَا قَالَ،" بينِي وبين عبدي ولعبدي ما سأَلَ هذَا:"قَالَ ،"

الِّنيلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذري " :قَالَ  ،"صدبعذَا له
  .")سأَلَولعبدي ما 

، والكافية، ألا تكفي يف الوافية، ألا وافية مبا يف القرآن من املعاين: ومن أمسائها
  و سورة الدعاء الشتماهلا عليه يف قوله اهدنا،،الصالة عن غريها وال يكفي غريها عنها

  ألا بدئت بالثناء على اهللا تعاىل قبلهالدعاءداب من آملا فيها السؤال وسورة تعليم 
 وتنبيه إىل أن تقدمي  ونسأله،مده وكيف نثين عليه وكيف ندعوهفهي تعليم لنا كيف حن

 وسورة املناجاة، ألن العبد يناجي احلمد والثناء على اهللا قبل الدعاء أحرى باإلجابة، 
، وسورة التفويض الشتماهلا عليه يف قوله }إياك نعبد وإياك نستعني{ فيها ربه بقوله

  .}وإياك نستعني{

ملا رواه أمحد و  الشتماهلا على املعاين اليت يف القرآن،"عظيمالقرآن ال"ومن أمسائها 
 هي أم القرآن، وهي السبع املثاين، : (عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

   .)وهي القرآن العظيم

عن أَبِي   يف رواية البخاريللحديث النبوي الشريفالراقية والشافية  ومن أمسائها
يدعسافَروها، انطَ: ( قالس فْرةمن أصحابِ النيبِّ صلى اهللا عليه وسلّم يف س فرن لَق

 يِّدغَ سضيِّفوهم، فلُدوا أن يضافوهم فأبلوا على حيٍّ من أحياِء العرب فاستى نزحت
هطَ لو أتيتم هؤالِء الر: بعضهمفقال . ينفعه شيء ذلك احليِّ، فسعوا له بكلِّ شيٍء، ال

بعالذين أن يكونَ عند لوا لعلَّههم فقالوا. ضهم شيء نزفأتو :ها الرنا يا أيهطُ إِنَّ سيِّد
نعم : لُدغَ، وسعينا له بكلّ شيٍء ال ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم

 لكم حتى اقٍرواِهللا، إين ألرقي، ولكن واِهللا لقد استضفْناكم فلم تضيِّفونا، فما أنا بِ
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احلمد ِهللا {:  فانطلق يتفلُ عليه ويقرأُ.فصالَحوهم على قَطيعٍ من الغنم. تجعلوا لنا جعالً
فأوفوهم : قال. ما نشطَ من عقال، فانطَلَق يمشي وما به قَلبة فكأن{...ربِّ العالَمني

ال تفْعلوا حتى : ل الذي رقَىفقا. اقِسموا: فقال بعضهم. جعلَهم الذي صالَحوهم عليه
موا على نأيتَ النيبرنا، فقدما يأم الذي كان فننظُر له صلى اهللا عليه وسلّم فنذكُر 

قد : وما يدريك أا رقْية، مثَّ قال: رسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلّم فذَكروا له، فقال
حهماً، فضالنأَصبتم، اقِسموا واضربوا يل معكم س كصلى اهللا عليه وسلّميب (.  

 كُنت  (: أَبِي سعيد بنِ الْمعلَّى قَالَ سور القرآن ملا رواه البخاري عنوهي أعظم
أُصلِّي في الْمسجِد فَدعانِي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَلَم أُجِبه فَقُلْت يا رسولَ 

ي كُنإِن لِّي فَقَالَاللَّهأُص ت: قُل أَلَمي ا "  اللَّهمل اكُمعولِ إِذَا دسلرلو لَّهوا لجِيبتاس
، ثُم قَالَ لي لَأُعلِّمنك سورةً هي أَعظَم السورِ في الْقُرآن قَبلَ أَنْ تخرج من "يحيِيكُم ؟

 فَلَما أَراد أَنْ يخرج قُلْت لَه أَلَم تقُلْ لَأُعلِّمنك سورةً هي الْمسجِد، ثُم أَخذَ بِيدي
الْحمد للَّه رب الْعالَمني هي السبع الْمثَانِي والْقُرآنُ "أَعظَم سورة في الْقُرآن قَالَ 

هيتي أُوتالَّذ يمظنزلت فاحتة الكتاب مبكة من :"اهللا عنهوقال اإلمام علي رضي " الْع
 ".ز حتت العرشـكن
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ل عليها بتدبر بِقْ وي، اهللا املهداة، فيفتح قلبه ألم القرآن رمحةُعندما تدرك املرَء
بالعطاء واألخذ، عليه كما هي من رب العزة، ثنائيةًقبلُوخشوع وإمعان، ت  ها منه لُأو

نها اهلداية إىل  منه احلمد والثناء والتمجيد لربه وم من الواحد األحد، لهاه وآخر،لربه
 يف رياض ملكوت السماوات واألرض، آلخرة، وبني هذا وذاك إحبارسعادة الدنيا وا

ظر ت من الرمحن الرحيم، وما ين وقربٍ، ونعيممن من جنات ما أعد للمؤةُومشاهد
الَلَّضالقوم من م ساءلةدين يوم ال يومعرضون على النار خاسئني ي.   

استعدادا للذكر و،  بربه من الشيطان الرجيمستعاذةًه يف الفاحتة ا إحبار املرُءلُّيستهِ
ى يف قَلْ واستبعادا لشرور الوسوسة وما ي،نا من شياطني اجلن واإلنس وحتص،احلكيم

ىل ربه  وهو يف التجائه إالنفس من هواجس الفنت وشوارد الفكر وشواغل الدنيا،
ه به واحترازِواستجارته بقوته وقدرته، مقعة ودفع فلعجز عن جلب املن با ضمناًر
ه متعلق بقدرة اهللا تعاىل  بأن ذلك كلَّموقن لديه والقوة، لِو بانعدام احلَ معترف،املضرة
 يف مجيع أحواله من معرفته بنفسه منطلق.  ورمحانيته الشاملة لعباده،ه بأوليائهولطف
 ج رحابلفي التسليم املطلق  هنالك يقتحم عقبةَدر احلكيم؛اعاجزة، ومعرفته بربه القال

اخلشوع العصيف رياض   الفؤادنيخيو ،اإلخباتيسرح يف رحاب  و، إال على املوقننيي
  .النرياتاآليات 

ة و فإن طهارة النفوس والعقول واألفئدة للتال،ولئن كانت طهارة الصالة الوضوء
فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ { :تعاذة باهللا من الشيطان الرجيم، ولذلك قال تعاىلهي االس

   .98 النحل }بِاللّه من الشيطَان الرجِيمِ
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ن قد تقع يف اللغو أو الكذب أو الغيبة أو النميمة فإن االستعاذة سولئن كانت األلْ
باهللا من الشيطان الذي يستبتطهري األلسن وإعدادها ةٌ إىل تلك اآلثام كفيلرج املرَءد 

  .اها لَ بقلب غري غافل ولَ،لتالوة كتاب اهللا

وبعيف رياض الفاحتة اإلحبارِ استهاللِد روعة ،يكون اسم اهللا خري م عإىل رمحته رٍب 
  الفنتِقات ا املؤمن من موبِرف نوح عليه السالم، ي سفينةُ وكأن الفاحتةَ،ورمحانيته

وقَالَ اركَبواْ فيها بِسمِ اللّه مجراها ومرساها إِنَّ ربي { املوج ي وعاتالل الضجَِـَوجلُ
يمحر فُور41هود }لَغ.  

 تنري ، مشكاةٌ}بسم اهللا الرمحن الرحيم{  آية من الفاحتة وهي البسملةُأولَإن 
 من رب العزة لعبده األواب، وكما كان عاقبة نٌلقلوب، وأما ا لشفاءمسالدروب، وبلْ

يا نوح اهبِطْ بِسالَمٍ منا {: قوله تعاىلب أن خوطبنوح إذ ركب سفينته بسم اهللا 
كعن مممٍ ملَى أُمعو كلَيع ركَاتبكذلك عاقبة املؤمن املخبت إذ يفتتح 48هود }و ،
 وغنيمة ما سأل من ،زة، فيفوز باهلداية والسالمبالبسملة واحلمد والثناء على رب الع

  ." ولعبدي ما سأل ": إذ قالرب األنام

تقبل على املؤمن  كذلك البسملة، ، بأقحوانهوكما أن القصر ببابه والروض
م الثقة بكرم البارئ عز وجل، بالبشارة واإلنارة فينفسح القلب ويتسع األمل وتعظُ

 بثالثة  وحسن املآب، ذلك أن رب العزة يتجلىارحاب الرضويهيج شوق األفئدة إىل 
  ". الرحيم، الرمحن،اهللا" كلها جالل وقدرة ورمحة ولطف ،أمساء له

ؤه اهل العلم، تلحق به أمس اإلسم األعظم على قول مجهرة من أ هوعاىلفاسم اهللا ت
س أن وتج،ه املُ وتشتاق إىل رؤيته األفئدة، إليهنحت، خرى وال يشاركه فيه غريهاأل

 منهالوحي كتابا وسنة،  بني هلا  ماعقول فال تدرك له إالل، وحتتار فيه ا النفوسبذكره
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 ومن عباده له اخلضوع والطاعة ة التامة، املطلقة العامسبحانه لعباده األلوهيةُ
  . واالستسالم

ورحمتي وسعت كُلَّ شيٍء { شيء، فمن رمحته اليت وسعت كلَّاسم الرمحن أما 
، 156األعراف }فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَـاةَ والَّذين هم بِآياتنا يؤمنونَ
  الثقة باهللا والرجاِءلذلك كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم حيث صحابته على حسنِ

مسعت  :  برمحته وحده، فعن واثلة بن األسقع ، قالوالتعلقِفيما عنده عز وجل، 
أنا عند ظن عبدي يب، :  قال اهللا تبارك وتعاىل(: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول قبل موته :  وعن جابر قال ،) يب ما شاء نظُيفلْ
 وإِذَا سأَلَك{:  وقال تعاىل،) كم إال وهو حيسن باهللا الظن أحدن ال ميوت(: بثالث

عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنوا بِي 
  .186 البقرة}لَعلَّهم يرشدونَ

 به عز وجل اولئن كان اسم الرمحن من الرمحة العامة جبميع اخللق كاسم اهللا خاص
 اهللا وقد يطلق على غري ،اصة باملؤمننييم من الرمحة اخلال يسمى به غريه، فإن اسم الرح

 البقرة}إِنَّ اللّه بِالناسِ لَرؤوف رحيم}: تعاىل عن نفسه خيل بالعقيدة، قال اهللا الامب
لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عزِيز} :، وقال عن نبيه صلى اهللا عليه وسلم143

  .128 التوبة}تم حرِيص علَيكُم بِالْمؤمنِني رؤوف رحيمعلَيه ما عنِ

لقرآن بامسه األعظم اولقد كان من شامل رمحته تعاىل ولطفه بعباده أن افتتح أم "
دعاء  ، اأمرواهي توحيد اهللا بأفعال العباد اليت و ،تضمن لصفات األلوهيةامل" اهللا

  ورهبةً ورغبةً وحمبةً، وتعلقا وأمال ورجاًء، واستعاذةً وتوكال واستعانةً، وخشيةوخوفا
اجلود والكرم ومها  وقرنه بامسني له متضمنني لكمال صفات الرب واإلحسان و؛وتعظيما
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ق والعابد الصادق ، فكانت الرمحة بذلك سببا واصال بني املعبود احل"الرمحن الرحيم"
 .املتحقق

رِوحباملؤمن إذ جتلَّي ة برمحتها اليت وسعت كل اين األلوهية املطلق يف قلبه معت
 الربانية اليت شكر هذه النعمةَ له، وأن ي الذي ال حد اإلهليلفضلَمد هذا اشيء، أن حي
 .ال حتصى

 لعجزه عن إحصاء النعم ،لشكراوالعبد عاجزا عن أداء واجب احلمد ولئن كان 
ه الرحيمة إىل التعبري السليم  بيده واألخذَوتقدير الفضل، فقد توىل رب العزة إرشاد

  منه عز جل يف كل األحوال، فضلُ، فكان الفضلُ" احلمد هللا" :وهوواألداء القومي 
  . استدامتها باحلمد عليها الرمحة املطلقة وفضلُ احلمد عليها، فضلُالنعم وفضلُ

  يف سرائه  يف كل أحوال املؤمن،إن احلمد هللا جمردا مطلقا ومرسال هو وحده عبادةٌ
اليت استشعرها، ويف ضرائه اليت تستإهليةً نعمةًر غي بتعاىل،  اهللاه حكمةُذهنِها عن ت 

احلمد هللا املنعم :" ولذلك كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف السراء 
:، وهو ما ورد يف قوله تعاىل "احلمد هللا على كل حال:"ويقول يف الضراء" املتفضل

} دمرِكُونَقُلِ الْحشا يأَم ريخ طَفَى آللَّهاص ينالَّذ هادبلَى عع لَامسو لَّه59 النمل }ل ،
  .75 النحل }الْحمد للّه بلْ أَكْثَرهم الَ يعلَمونَ{:وقوله

وإن احلمدث  حت، من معامل اإلميانزيها وفعال معلمةٌـدا بصفات اهللا تعاىل تن مقي
عاملؤمن راقي القُلى صعود مب واإلحسان، لذلك يأمر به اهللا عز وجل عباده تربيةًر 
تارة حسب السياق القرآين   درِ، فيقي ينري الطري مرتبطا مبعىن إميانِ، وتزكيةًوحتليةً
كُن لَّه ك ولَم يقُلِ الْحمد للّه الَّذي لَم يتخذْ ولَداً ولَم يكُن لَّه شرِيك في الْملْو{ :بلفظ

الْحمد للّه الَّذي هدانا {:وتارة بلفظ ،111اإلسراء} وكَبره تكْبِرياًولي من الذُّلّ
ا اللّهاندال أَنْ هلَو يدتهنا لا كُنمـذَا وه{ : وتارة بلفظ،43األعراف }ل لَّهل دمالْح
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لَى علَ عي أَنزاالَّذجوع ل لَّهعجي لَمو ابتالْك هدب{1الكهف، } ِرفَاط لَّهل دمالْح
السماوات والْأَرضِ جاعلِ الْملَائكَة رسالً أُولي أَجنِحة مثْنى وثُلَاثَ ورباع يزِيد في 

الْحمد للَّه الَّذي لَه ما في { ،1فاطر }ديرالْخلْقِ ما يشاُء إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَ
بِريالْخ يمكالْح وهو ةري الْآخف دمالْح لَهضِ وي الْأَرا فمو اتاوم1 سبأ }الس.  

 ومما ،م اهللا اليت ال حتصى مما يعلمها املرُءعكلما ورد احلمد مطلقا كان التنبيه إىل نِ
أخذا د،كلما ورد احلمد مقيدا كان التعليم املباشر للعبلعزة بعلمها، و ااستأثر رب 

بيده عبالتوحيد اخلالص إىل معرفة ربه معاملِر .  

،  املطلق اليت تقتضي احلمدلى املؤمن بصفات األلوهية الفاحتة ع جتلت سورةُوملا
 ،"رب العاملني"قة  الربوبية املطل بصفة النعمة أن تتجلى تبعاًكان من املناسب وإمتامِ

فال .  بأفعاله خلقا ورزقا وتدبريا لألمور وإحياء وإماتة وحنو ذلك تعاىلوهي توحيد اهللا
ذَلكُم اللّه ربكُم ال إِلَـه إِالَّ هو خالق كُلِّ شيٍء فَاعبدوه وهو علَى كُلِّ { خالق إال اهللا
وما من دآبة في اَألرضِ إِالَّ علَى اللّه { ال اهللا، وال رازق إ102األنعام }شيٍء وكيلٌ

يدبر { ،وال مدبر إال اهللا6  هود}رِزقُها ويعلَم مستقَرها ومستودعها كُلٌّ في كتابٍ مبِنيٍ
 } كَانَ مقْداره أَلْف سنة مما تعدونَالْأَمر من السماِء إِلَى الْأَرضِ ثُم يعرج إِلَيه في يومٍ

 .56 يونس}هو يحيِي ويميت وإِلَيه ترجعونَ{وال حميي وال مميت إال اهللا  ،5 السجدة
ولذلك كان التفكرقا ورعايةًلْ يف تدبري اهللا تعاىل للكائنات خاستشعارِ مفتاح ه  ربوبيت

إِنَّ في خلْقِ السماوات واَألرضِ واختالَف اللَّيلِ والنهارِ {:عز وجل للكائنات فقال
 ووحدانيته، التفكر يف عظمته أن بني، فب190آل عمران}...آليات لِّأُولي األلْبابِ

 ، وتضمحلُّ اليقني أنوارع طَتس، و الربوبية آياتنريتسته، وتدبريه، وسلطانه توحكم
لَ وظُك الشغمراتمالر الربوبية كانت فإذا ما أضاءت يف قلب املؤمن مشكاةُ ،بِي 

 ها املطلقةَتزن للربوبية ع خاشعة، ذلك أ لرا قانتةً خمبتةً صادقةاالستجابة منه عبوديةً
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لَّوللعبودية ذتها احملرعز وجل، الربوبيةُفس من سلطة ما سواه  للنةَراهللا لعباده عهد ، 
 البقرة }دكُم وإِياي فَارهبونوأَوفُواْ بِعهدي أُوف بِعه{   العباد مع اهللادية عهدوالعبو

 بقلبه ولسانه استشعر املؤمن العبودية لعهد الربوبية، اب عهد، فإذا استج40
  . العبودية الربوبية وذلةَوجوارحه عزةَ

نسان وأحياه وأنعم عليه بوجوه إن اهللا تعاىل قد وىف بعهد الربوبية حيث خلق اإل
 ، وما ترك ذرة من الذرات إال وجعلها هادية إىل سبيل احلق،النعم وجعله عاقالً مميزاً

 مع أنه تعاىل ه، فقد نقض عهدالعبودية والطاعة ودمةبواجب اخلاملرء فإذا مل يشتغل 
  .وىف بعهد ربوبيته

 نة واألمكنة يف الدنيا واآلخرة، يف سائر األزم الربوبية اإلهلية للعاملنيإن مطلقيةَ
 احلمد على ما نعلم وما ال نعلم من  تقتضي مزيد وخضوعا وانقيادا،توحيدا وعبادةً

إِنا كُلَّ شيٍء {لمخلوقات ل وتسيريه وتربيتهحسن تقديرهعلى  و،رعاية اهللا للعاملني
 لتوحيد اخلالص ألوهيةً ايف أم القرآن معاملُاقترنت ذلك ل و،49القمر }خلَقْناه بِقَدرٍ

 لعباده املخبتني ، اإلله الواحد والرب اخلبري احلكيم رمحة، يف ظل الرمحة املهداةوربوبيةً
   .املطيعني

ولئن كان احلمد مطلقا من لوازم األلوهية إحقاقا، فإن احلمد مقيدا من لوازم 
 الئكة منافسةًولذلك تبادر امل  تقدير، وحسن قدرةًوالقيوميةالربوبية استحقاقا، 

 وقَد حفَزه فالصعن أَنسٍ أَنَّ رجالً جاَء فَدخلَ  ورد  كما، منهم يرفعه أي،ومسارعةً
النرياً طَيِّ: فَقَالَ. فَسداً كَثمح للّه دمالْحيهكاً فاربفَلَما. باً م هالَتص ولُ اللّهسى رقَض 
 ؟ فَإِنّه لَم يقُلْ بأْساًكُم الْمتكَلّم بِهاأَيّ: فَقَالَ.  الْقَومكَلّم بِالْكَلمات؟ فَأَرم الْمتكُمأَي: قَالَ

لَقَد رأَيت اثْني عشر ملَكاً : فَقَالَ. فَس فَقُلْتهالنجِئْت وقَد حفَزنِي ا: فَقَالَ رجلٌ
دتبايهونر .أَيماههفَعري .  
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وكما أن احلمد مقيدا بربوبيته عز وجل للعاملني يراد به اإلطالقه ، ألن ربوبيت
 ألن ، يف الكتاب والسنة تفيد اإلطالق احلمد هللا الواردةغِي ص، كذلك مجيعمطلقةٌ

النعم الظاهرة والباطنة اليت يحمجل جالله خاصةٌد عليها احلق به ال ي نعا غري ه، م
الْحمد للَّه الَّذي لَه { ترى إىل قوله تعاىلومن هذا املعىن كان اإلطالق للتعبري املقيد، أال 

ةري الْآخف دمالْح لَهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فوكيف أن ،1سبأ }م ه انفراد
 نفراد باحلمديف اال  مبالغةٌ،تعاىل باحلمد يف اآلخرة وهي الوقت الذي ال حيمد فيه سواه

املنفرد به يف  ، وهونعمته على  وجوباوله احلمد،  لعظمتهاستحقاقاً له احلمد، املطلق
اللَّه ويف العقىب احملمود ،  على إنعامه وهدايتهالدارين، ففي الدنيا احملمودعلى عدله اللَّه 

  .ومثوبته

تذكريا }ملك يومِ الدينِ{ة بقوله يا واآلخرولذلك عقب على ربوبيته املطلقة يف الدن
، ، فهو عز وجل مالك يوم الدين واجلزاء والعرض واحملاسبةوحتذيرا وتنبيها وتقريرا

 يوم تقر الكائنات له بامللك طوعا وكرها، يوم حيييها  الواحد الصمد،وملك األكوان
ام، يوم تعنو ها فال يبقى إال وجهه ذو اجلالل واإلكربقدرته وحكمته بعد أن يفني

وعنت الْوجوه للْحي الْقَيومِ وقَد خاب {الوجوه للحي القيوم وختشع األصوات للرمحنَ 
 }وخشعت الْأَصوات للرحمنِ فَلَا تسمع إِلَّا همساً{ ،111طه  }من حملَ ظُلْماً

أنا امللك، أين : ات بيمينِه مث يقوليوم  يقبِض الَّله األرض، ويطوِي السماو ،108طه
   .ملوك األرضِ؟

 من }ملك يومِ الدينِ{كسر امليم أو لك بمن امل }مالك يومِ الدينِ{قرئت وسواء 
 ال هءتان صحيحتان تلتقيان يف معىن واحد، إذ كان معلوما أنلك بضم امليم، فالقرااملُ

  .ملك إال وهو مالك
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مجيع خلقه  الدين خالصا دون يومهللا لك أن امل }ملك يومِ الدينِ{ وتأويـل من قرأ
فأيقنوا بلقاء اهللا يوم الدين أم األصاغر  ابرةجبويا ملوكا الذين كانوا فـي الدن

يوم هم { ،األذلة، وأن له دوم ودون غريهم الـملْك والكربياء والعزة والسلطان
 ،16غافر } اللَّه منهم شيٌء لِّمنِ الْملْك الْيوم للَّه الْواحد الْقَهارِبارِزونَ لَا يخفَى علَى

 }فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق(، 73األنعام }قَولُه الْحق ولَه الْملْك يوم ينفَخ في الصورِ{

: كَانَ يقْرأُها(  صلى اهللا عليه وسلمهللا اأن رسولكما روي عن أُمِّ سلَمةَ و، 114:طه
  .)ملك يومِ الدّينِ

مالك يومِ : "ما روي عن ابن عباس قالف "مالك يومِ الدينِ"تأويل من قرأ أما 
لَّا يتكَلَّمونَ {:كما كملكهم يف الدنيا، مث قاليوم معه حلك أحد يف ذلك ال ال مي"الدينِ

  .38النبأ }لَه الرحمن وقَالَ صواباًإِلَّا من أَذنَ 

 ،اته العليابأمسائه احلسىن وصف فقد عرفه "ملك يومِ الدّينِ": ال شك أن من قرأو
 ، وهيمنته على مجيع خلقه فقد عرفه بقدرته وسلطانه" مالك يومِ الدينِ " قرأوأنَّ من 

  .كالمها صحيح متواتر يف السبعوالقراءتان 

  للعرض واحلساباليوم املشهود اموع له الناسهو   يوم الدين، أن ريبوال
إِنَّ في ذَلك آليةً لِّمن خاف عذَاب اآلخرة ذَلك يوم مجموع لَّه الناس { وعقابا،ثوابا 

ودهشم موي كذَل{، 103 هود}وجِئْت فّاً لَّقَدص كبلَى روا عرِضعو اكُملَقْنا خا كَمونم
هنالك تبلُو كُلُّ نفْسٍ ما {، 48الكهف }أَولَ مرة بلْ زعمتم أَلَّن نجعلَ لَكُم موعداً

  .30:ونسي}أَسلَفَت وردواْ إِلَى اللّه موالَهم الْحق وضلَّ عنهم ما كَانواْ يفْترونَ

ية إن أغلب معانيها ال تتعارض مع اآلاال ملعاين كثرية فمـ ح"الدين" لفظ ولئن كان
  :الكرمية
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 ذَلك{:تعالَى؛ وقولُه }ملك يوم الدّين{:؛ ومنه قولُه تعالَىاحلسابن مبعىن يالدف

مالْقَي ينالص،36التوبة }الد سابي أَي احلحتوي، وبه فساملُس ددوالع حهم بعضر 
أَئذَا متنا وكُنا تراباً وعظَاماً {:وقولُه تعالَى.  أَي حاسبها"الكَيِّس من دانَ نفْسه"احلديث 

 . أَي محاسبون53الصافات }أَئنا لَمدينونَ

ق يوم القيامة تتجلى جلميع اخلالئيف القَهر والغلَبةُ واالستعالُء، و مبعىن الدّينو
مؤمنهم وكافرهم برههم قاهريةُ وفاجرِمه واستعالؤه اهللا وغلبت. 

ذَ أَخاه في دينِ ما كَانَ ليأْخ{: ر قتادةُ قولَه تعالَىفسوالدّين مبعىن القضاء، وبه 
كل76يوسف }الْم، هأَي قَضائ.  

مبعىن السلطان نيّوالدمب.. اهللا املطلق سلطان نياهللا العدل حكمِعىن احلُكْمِوالد ... 

ه هللا فلم  وجه بلوازم الربوبية ، فإذا أسلم املرُءفاُء هو الو من الدينألن املقصودو
 إال من قهره وسطوته، فخ ومل يه، به غري، ومل يشرك إال منهه ومل يتوقع اخلري غريدعبي

 . أن الدين الكامل هو اإلسالمحصكان هذا هو متام الوفاء بلوازم الربوبية والعبودية، ف
آلخرة هو يوم اخلضوع الكامل لرب العباد الدين يف اوأن يومفُواْ {  الوفاء وهو يومأَوو

ونبهفَار ايإِيو كُمدهبِع ي أُوفدهلُواْ { ،40البقرة }بِعمعوا ونآم ينا الَّذأَمو
أُج فِّيهِموفَي اتحالالصنيمالظَّال بحالَ ي اللّهو مهوكأين باخللق . 57آل عمران }ور

يومئذ ما بني متللثواب وواجِبٍثِّو أو نعيما،  من سوء املآب، وكال املآلني، شقاًءف 
 العبودية من عباده،  الربوبية منه عز وجل، وعهدعهد:  نوعان منه تعاىل، فالعهدوفاٌء

وهو الوفأبي واخللْا دقلعهد وخائنٍ با مابني موف.  

( النصف الذي هو له بقوله تعاىل يف احلديث القدسي يف هذا القسم من الفاحتة، 
 ومرمحة الثناء والتعبيد ،}رب العاملني احلمد هللا{، وحتت مظلة التحميد )فنصفها يل

الرب ، يتجلى }الك يوم الدينم{ومقام التمجيد والوعد والوعيد ، }الرمحن الرحيم{
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 منه عز وجل إىل استحقاقه  إشارةً،أمساء كلها رمحة ونعمةمسة خبالكرمي على عباده 
احلمداملطلق على نعمه وأفضاله ما ع لم منها وما مل يلَعاء والصفات تعدمس، هذه األم 
األمساء احلسىن والصفاتمرجع ها العليا، عليها مداروعليها م ،ركَتزها، ومرده نعم 
اهللا، رب العاملني، الرمحن الرحيم ملك : ا، وهي ه مرتبطٌ كلِّ احلمدها إليها، ومناطُكلِّ

، احملمود على رمحته مود بألوهيته، احملمود بربوبيتههو سبحان احمل ف.يوم الدين
د كلها أساس التوحيد، إثباتا لصفات ي وهذه احملام.ورمحانيته، احملمود بعدله يوم الدين

  .زيها عن العيوب والنقائصـفيا للشرك والتشبيه واملثال، وتنالكمال، ون

 املعبود الذي ال سبيل للعباد إىل معرفة عبادته إال من طريق رسله، ولذلك فهو اهللا،
  .تتابعت رساالته إليهم نعمة منه وفضال

 يقدر األرزاق واآلجال، هدايته العامة تنال ،وهو رب العاملني ، بربوبيته يدبر الكون
قُلْ من يرزقُكُم من السماِء واَألرضِ أَمن يملك السمع {يدبر األمر كله والفاجر،  الرب

 رِجخيو تيالْم نم يالْح رِجخن يمو ارصواَألبيالْم راَألم ربدن يمو يالْح نم ت
 قُولُونَ اللّهيفَست31يونس }قُونَفَقُلْ أَفَالَ ت.    

دهم إىل طريق ورمحانيته ترش ، وتسعهم عبادهترعىرمحته وهو الرمحن الرحيم، 
  . معاشا ومعاداسعادم يف الدارين

 عطائه الشديد يف ، الكرمي بعباده، اللطيف يف حكمهوهو ملك يوم الدين، العادلُ
 ،112طه}من فَلَا يخاف ظُلْماً ولَا هضماًومن يعملْ من الصالحات وهو مؤ{ يف عقابه

ولَقَد أَنذَرهم بطْشتنا فَتماروا {.13اجلن }فَمن يؤمن بِربه فَلَا يخاف بخساً ولَا رهقاً{
اً فَنقَّبوا في الْبِلَاد وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم من قَرن هم أَشد منهم بطْش{، 36القمر }بِالنذُرِ

  . 36ق }هلْ من محيصٍ
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األول من فاحتة الكتاب خاصا باهللا وحده، وداال على كمال ولئن كان الشق 
اإلرادي  بأدق معامل التوحيد التوحيد اليقيين، فإن ما تاله منها بني العبد ومواله، خاص

  عبادته هللا واستعانته باهللا،،}بد وإِياك نستعنيإِياك نع{ واالستعانة  العبادةُالعملي، وهو
 ،اته األلوهية والربوبية ال خيرج عنها يف حركاته وسكنيئا ظاللَوبذلك يبقى املرء متف

  .يف هلجات لسانه وخفقات جنانه

 أقواال وأعماال ظاهرة ،ولئن كانت العبادة امسا جامعا لكل ما حيبه اهللا تعاىل ويرضاه
الصالة والزكاة والصوم والنسك والصدق والوفاء والرب وصلة الرحم وباطنة ك

بالقضاء وما يف حكم ذلك، فإن الذي جيب أن النعم والرضا وإخالص الدين وشكر 
لْيتزفيها أبدا هو أن م ال يتوا إال هللا تعاىلج وأن يكون  ،هها على مجيع مدار
 ل النشاطَ واجلوارح لسانا وأعماال، تشمبالقلوبها وتعلقُ ومآال، تصرفات نواياال

سالم اإليف مراقي  ريتفع ا املرُءف احلياة الدنيا كامال، وتغطي كدحه   كلَّاإلنساين
 ومن القلب بوظائفواإلميان واإلحسان، قياما من اجلسم بوظائف األحكام، 

  ما بينه حديثُوذاك.  هللا العالم واملشاهدةاملراقبةاالستسالم، ومن الروح باستشعار 
 الكرمي صلى اهللا عليه وسلم عن اإلسالم واإلميان  إذ سأل الرسولَ عليه السالمجربيل

له إِالَّ اهللا وأَنَّ اِإلسالَم أَنْ تشهد أَنْ الَ إِ: (واإلحسان فكان اجلواب اجلامع املانع 
محدامالص يمقتو ،ولُ اللّهسالَةَ،  رالز يتؤتكَاةَوجحتانَ، وضمر ومصتو ، إِن ،تيالْب 

أَنْ تؤمن بِاهللا، ومالَئكَته، وكُتبِه، ورسله، والْيومِ اآلخرِ، ( واإلميان )استطَعت إِلَيه سبِيالً
فَإِنْ لَم تكُن تراه، . ك تراهكَأَنأَنْ تعبد اهللا (، واإلحسان )هوتؤمن بِالْقَدرِ خيرِه وشرِّ

فَإِناكري ما أمجله قول احلق سبحانه تلميحا وتضمينا كذلك  وهو،)ه:} َونذْكُري ينالَّذ
اللّه قياماً وقُعوداً وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات واَألرضِ ربنا ما 

لَقْتخفَق كانحبالً ساطذا بارِ هالن ذَابا ع191آل عمران }نالقلب  ب اهللا عبادةٌ، ذكر
 يف رألعضاء باألركان، والتفك لقياما وقعودا وعلى اجلنوب قيام والتعبد، اللسانو
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وبذلك يكون املرء يف كل أحواله  .الروح واجلنان خلق السماوات واألرض عبادةُ
ي ملرضاة ع السمؤثرا تعب، ونعيم اهلدى، بادة، سائحا يف رياض الرمحة العمستغرقا يف

ربه على راحة الغفلة والتيه يف صحارى الضالل، مقتديا بالسيد املطاع رسول املرمحة 
أخربيين بأعجب : قلت لعائشة: وقد روى عن حال عبادته ابن  عمر رضي اهللا عنه قال

كل أمره : ه وسلّم، فبكت وأطالت مث قالتما رأيت من رسول اللـه صلى اللـه علي
يا عائشة هل : عجب، أتاين يف ليليت فدخل يف حلايف حىت ألصق جلده جبلدي، مث قال يل

يا رسول اللـه إين ألحب قربك وأحب : لك أن تأذين يل الليلة يف عبادة ريب، فقلت
ن صب املاء، فقام اىل قربة من ماء يف البيت فتوضأ ومل يكثر م.  قد أذنت لك،مرادك

ل يبكي حىت رأيت مث قام يصلي، فقرأ من القرآن وجعل يبكي، مث رفع يديه فجع
يا : رض، فأتاه بالل يؤذنه بصالة الغداة فرآه يبكي، فقال لـهدموعه قد بلت األ

يا بالل : رسول اللـه أتبكي وقد غفر اللـه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال
إِنَّ فى {:  وقد أنزل اللـه يف هذه الليلةما يل ال أبكي: الأفال أكون عبدا شكورا، مث ق

و تٰـٰو مّلْقِ ٱلسويل ملن : ويف رواية، ل ملن قرأها ومل يتفكر فيهاوي:  مث قال}األرضخ
  . الكها بني فكيه ومل يتأمل فيها

ا  يستنري ا قلبه، وتزكو إن أكمل أحوال املرء هو حال اشتغاله بعبادة ربه، عبادةً
 وتنفتح له ا طريق سعادة الدارين، ويتقوى ا نفسه، ويرطب بالذكر فيها لسانه،
 قَالَ رجلٌ من خزاعةَ لَيتنِي صلَّيت  ، ولذلكعلى حتمل مشاق احلياة ومتاعبها

ى اللَّه علَيه وسلَّم فَاسترحت فَكَأَنهم عابوا علَيه ذَلك فَقَالَ سمعت رسولَ اللَّه صلَّ
، وخاطب رب العزة رسوله الكرمي صلى اهللا عليه )يا بِلَالُ أَقم الصلَاةَ أَرِحنا بِها(يقُولُ 

ولَقَد نعلَم أَنك يضيق صدرك بِما {: وسلم وقد ضاق صدره مبكر اجلاهلني فقال
و كبر دمبِح حبقُولُونَ فَسييناجِدالس نفأمره بالتسبيح 98 - 97احلجر }كُن م ، 
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والتحميد والصالة لينصرف عن أذى اخللق إىل لطف اخلالق، وعن ضائقة القلب إىل 
      .فسحة االنشراح والطمانينة والسكينة وحسن الظن بنصر اهللا

 وعلى صواب يف النية والعمل،  مراتب العبودية ما كان طوعا ورضاوإن أشرف
نئذ تلتقي الربوبية احلقة بالعبودية النرية، والتوفية بالعهد من العبد بالوفاء بالوعد من حي

قَد أَفْلَح : لذلك قال صلى اهللا عليه وسلم الدارين، اإلميان سعادةَ فتثمر شجرةُ،املعبود
ي الْعف هِدجشِ الْميي الْعف دهزثَلَاثًا الْم هِدجالْم دهزالْمةادبفُواْ {:  وقال تعاىلأَوو

 ايإِيو كُمدهبِع ي أُوفدهبِعونبه{ ،40 البقرة}فَار اتنمؤالْمو نِنيمؤالْم اللّه دعو
ورِضو ندع اتني جةً فبطَي ناكسما ويهف يندالخ ارها اَألنهتحن ترِي مجت اتنانٌ ج

ه كذَل رأَكْب اللّه نميمظالْع زالْفَو { ،72التوبة }و مهأَنفُس نِنيمؤالْم نى مرتاش إِنَّ اللّه
وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم اجلَنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعداً علَيه حقّاً في 

الت م بِهتعايي بالَّذ كُمعيواْ بِبرشبتفَاس اللّه نم هدهفَى بِعأَو نمو آنالْقُريلِ واِإلجنو اةرو
ه كذَلويمظالْع زالْفَو 111التوبة }و.   

 هللا، والعامل مع اهللا عز وجل وإن العبادة أشرف خدمة، وإن أشرف اخلدمة عملٌ
يا {: ه أداء الفرائض، واجتناب احملارم وطاعته فيما أمر به وى عنه، قال تعاىلإمنا عمل

أَيها الَّذين آمنوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخير لَعلَّكُم تفْلحونَ 
مو اكُمبتاج وه هادجِه قح ي اللَّهوا فداهجلَّةَ وجٍ مرح نينِ مي الدف كُملَيلَ ععا ج

 كُملَيهِيداً عولُ شسكُونَ الريذَا لي هفلُ ون قَبم منيلسالْم اكُممس وه يماهرإِب أَبِيكُم
تاعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصيماسِ فَأَقلَى الناء عدهوا شكُونتو لَاكُموم وه وا بِاللَّهمص

ريصالن منِعلَى ووالْم مي { 78 - 77احلج }فَنِعوحولٍ إِلَّا نسن رم كلن قَبا ملْنسا أَرمو
وندبا فَاعإِلَّا أَن لَا إِلَه هأَن هقُلْ إِنَّ {: وقال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم . 25األنبياء }إِلَي

نيالَمالْع بر لّهي لاتممو اييحمي وكسني والَت162األنعام }ص.   
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 فتذهب رحيها، وليس هاشين تغتاهلا، ومرضا يستأصلها، وعيبا ين للعبادة آفةًأإال 
ذلك إال من غرور يصيب بعضالع اد، واغترارٍببالنفس  املتعبدين، واستعالٍء ينال بعض 

تصبح قاعا صفصفا وبلقعا قفرا، وهو ما شرحه رسول اهللا  ف، من القلوبانَل اإلميخيت
ذكروا رجال :( صلى اهللا عليه وسلم فيما أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة عن أنس قال

يف العبادة فإذا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكروا قوته يف اجلهاد واجتهاده 
 :ي كنا نذكر، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمهذا الذ: ، قالواهم بالرجل مقبال

والذي نفسي بيده، إين ألرى يف وجهه سنعة من الشيطان، مث أقبل فسلم عليهم، فقال 
 هل : ويف رواية أيب سعيد؟ هل حدثت نفسك:له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ...)نعم : حدثتك نفسك أنه ليس يف القوم أحد خري منك ؟ قال 

ة الشيطان املشار إليها يف احلديث الشريف ليست إال مسة من مسات الغرور إن سنع
فيما  شرك خفي حذر منه الرسول صلى اهللا عليه وسلم األمرالذي هو يف حقيقة 

ن نتذَاكَر الْمِسيح خرج علَينا رسولُ اللَّه، ونح: أخرجه ابن ماجه عن أَبِي سعيد ، قَالَ
جكُ: فَقَالَ. لَاالدلَيع فوأَخ وا هبِم كُمبِرِسيحِ الدجأَالَ أُخالْم ني مدنع الِ؟، قَالَ، م
جلُ يصلّي فَيزيِّن صالَته لما يرى من نظَرِ أَنْ يقُوم الر: الشّرك الْخفي:  فَقَالَبلَى،: قُلْنا
  .رجلٍ

عالج ووقايةوإن أجنع إىل اهللا تعاىل،  من آفة الغرور أن يستشعر املرء الفقر 
لهوالضعف بني يديه واخلضوع يف مجيع  من احلول والقوة إال به، واحلاجةَ، واخلروج 

ولطفه بأوليائه أن أرشدهم إىل بلسم الوقاية أمره إليه، ولذلك كان من رمحة اهللا 
فعوا عبادم امتثاال لألوامر أن يشلسم االستعانة به والتوكل عليه، ب، بوالشفاء

  .}وإِياك نستعني{ للنعم هو مٍبدعاء متموالنواهي 



31 
 

  من الغرورالعبادة، ومحايةًاليت تشني فات اآل من ولئن كان هذا الدعاء وقايةً
 للمؤمن يف مواجهة متاعب احلياة املادية ما تعلق  أيضا سالحواالعتداد بالنفس، فإنه

 كنا مع النيبِّ: (أنس رضي اهللا عنه قال فعن ،بأمر اآلخرةما تعلق منها لدنيا أو منها با
، "اك نستعني  نعبد وإياك يومِ الدّينِ، إييا مالك: "، فسمعته يقول العدوي غزوة، فلقيف

  .)لفها من بني أيديها ومن خالئكةُ تضرا املعرص تفلقد رأيت الرجالَ

 التقوى ب األهواء بأوساخ شهوام وملذات أنفسهم، فإن أربابولئن اشتغل أربا
  مسلم ملا صاف بنر أن قتيبةَ والسؤال، ويف األثَأجيتشاغلون عن كل شيء إال عن اللّ

 على أين حممد بن واسع؟ فقيل له هو يف أقصى امليمنة جانح: هم فقال أمرهالترك هالَ
 من ي إلَتلك األصبع الفاردة أحب: فقال قتيبةسية قوسه يومئ بأصبعه حنو السماء، 

آخذ لك مبجامع : ما كنت تصنع؟ قال: ح عليهم قال لهتسيف شهري، فلما فُمائة ألف 
  .الطرق

 من حقائق ه وما يستتبع استسالما إلرادة اهللا وحكمته،رِد مثار اإلميان بالقَوإن أجلَّ
وانتظار الفرج منه ، والتوكل عليه،العون منه إىل اهللا واستمداد  االفتقارِاإلميان، دوام 
استعينوا بِاللّه واصبِرواْ إِنَّ اَألرض للّه يورِثُها { : ما يرشد إليه قوله تعاىلوحده، وهو

نيقتلْمةُ لباقالْعو هادبع ناُء مشن ينصح به الرسول الكرمي ما، و128األعراف }م 
يا غُلَام إِني معلِّمك كَلمات احفَظ اللَّه يحفَظْك (:وسلم ابن عباس بقولهصلى اهللا عليه 

 اللَّه تجِده تجاهك وإِذَا سأَلْت فَلْتسأَل اللَّه وإِذَا استعنت فَاستعن بِاللَّه واعلَم أَنَّ احفَظ
ينفَعوك لَم ينفَعوك إِلَّا بِشيٍء قَد كَتبه اللَّه لَك ولَو اجتمعوا الْأُمةَ لَو اجتمعوا علَى أَنْ 

 فَّتجو الْأَقْلَام تعفر كلَيع اللَّه هبكَت ٍء قَديإِلَّا بِش وكرضي لَم وكرضلَى أَنْ يع
فحالص(.  
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  اهللا نفسها استعانةٌ أن عبادةَ}د وإِياك نستعنيإِياك نعب{ من طرائف معاين ولعل
واالستعانة باهللا عبادة، واملرء يف كل أحواله عابدألَ ومستعني ،مت استغاثةٌ أن الدعاَءر  

 ،)الدعاء هو العبادة( لقوله صلى اهللا عليه وسلم هو يف  نفس الوقت عبادةٌو واستعانةٌ
لقوله تعاىل عبادةٌوأن الصرب  } رِينفغتسالْمو نيقنفالْمو نيالْقَانِتو نيقادالصو ابِرِينالص
فَإِذَا اطْمأْننتم فَأَقيمواْ الصالَةَ {: والصالة عبادة لقوله تعاىل،17 عمرانآل }بِاَألسحارِ

اتلُ ما أُوحي { : وقوله،103النساء }إِنَّ الصالَةَ كَانت علَى الْمؤمنِني كتاباً موقُوتاً
 ،45العنكبوت}إِلَيك من الْكتابِ وأَقمِ الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ

واستعينواْ بِالصبرِ والصالَة وإِنها لَكَبِريةٌ {  لقوله تعاىل نفس الوقت استعانةٌوكالمها يف
ه إِنَّ اللَّ(، ولذلك  قَالَ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 45البقرة } علَى الْخاشعنيإِالَّ

يلى وى لادع نبِالْاًقَالَ م هتآذَن فَقَد إِلَى بقَرا تمبِ، ورحب إِلَىٍء أَحىى بِشدبم عا  م
،هلَيع تضرالُ افْتزا يمو إِلَى بقَرتى يدبع ى أُحتلِ حافوبِالنفَإِذَا أَب ،ه تكُن هتببح

تى يمشى الش بِها ورِجلَه ر بِه، ويده الَّتى يبطذى يسمع بِه، وبصره الَّذى يبصسمعه ال
أا، بِهإِنْ سونيطلَنِى ُألعنِهلَئاذَنِى، وعتاس يذَنُألع هدرا تمو ،لُها فَاعٍء أَنىش نع تد 
درتهاَءتسم ها أَكْرأَنو توالْم هكْرنِ، يمؤفْسِ الْمن نى عبالفرائض ، فإذا حقق املرء )د

عطاء أمنيته يف القرب من ربه عبادة، أمثر ذلك من فضل ربه عونا وقوة ووالنوافل 
  .واستعاذة

، الدم جمرى مع نفسه ومع الشيطان الذي جيرى منهإن اإلنسان يف صراع دائم 
ومع مغريات اهلوى ومضالت وساوس اجلة والناس،نمن لوازم النفس   والذنوب

  من حاجته إىل الطعام والشراب، إىل اهلدى يف كل حلظة أشد املرءالبشرية، وحاجةُ
وخرياتيف حقيقة أمرها ابتالٌءها الدنيا وشرور من اهللا واختبار  ) رلُوكُم بِالشبنو

 بيده إىل شاطئ ذمن يأخإىل  مفتقر ، وهو35األنبياء )والْخيرِ فتنةً وإِلَينا ترجعونَ
، ر آخرتهو وحسن العاقبة يف أم،دنياه إىل سالمة التصرف يف شؤونبناصيته النجاة، و
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لذلك كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه  العزة عز وجل، ب روال ميلك ذلك إال
اهدنا { :قوله تعاىلب توحيد الربوبية عبادة واستعانةوأرجاه هو دعاء الفاحتة بعد 

الِّنيلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرص يمقتساطَ الْمرالص{.  

 هذا ز أهلَي ومستقيم،اط امل لعباده بالصرةَو املرج العزة اهلدايةَد ربيوقد ق
صار الناس تبعا هلذا التمييز على ثالثة أصناف، صنف الذين فالصراط عن غريهم  

ه، وصنف املغضوب عليهم ممن عرفوه وق واتبعي الطرواأنعم اهللا عليهم ممن عرف
  . فضلواوأعرضوا عنه، وصنف الذين أضلوا الصراط

اية التوفيق والتسديد والرشد والقلب اليقظ والسمع هدوالسعيد من سأل ربه 
  ،الذي يصون املرء عن سفه السفهاء وطيش األغبياء والتمييز ،الواعي والبصرية النرية

ويرفع مهته للمعايل ويقوي عزميته على  الضالني،  املغضوب عليهم وجهلَويقيه مترد
  .التعلق مبا عند ربه

  :ة يف املفهوم القرآين ثالث مراتبك أن اهلدايذل

قَالَ ربنا { وهي املقصودة بقوله تعاىلركة بني مجيع اخللق، أوهلا اهلداية العامة املشت
 وهي تعم ،ي هداه إىل ما خلق له أ،50طه }الَّذي أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدى

كذلك  بل تعم ،شاعر واحلواسلتناسل واملواسان واحليوان بإرشاده إىل الكسب اإلن
لتقوم  ن احلي غري اإلرادية كالقلب والرئتني والكبد وما يف حكمهاأعضاء الكائ

  .بوظائفها اليت خلقت هلا

 باملكلفني من اجلن واإلنس، واملرتبة الثانية هي هداية البيان والتعريف اخلاصةُ
 م املؤمنع، وتقام عليهم احلجةفالح فتن هلم طريق النجاح واليبغون الرسالة وتيبلَّ

والكافر واملطيعوهي املقصودة بقوله تعاىل  والعاصي ،} اطري إِلَى صدهلَت كإِنو
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 }وأَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَى الْهدى{، وقوله 52الشورى}مستقيمٍ
  .17فصلت

سورة  اليت أرشدت إليها هلدايةُاهداية االصطفاء والقرب، فهي ثة، املرتبة الثالأما 
ترديدها كل يوم شرع لذلك ليت حيبها اهللا تعاىل ألوليائه،  اهي خري اهلدايات، والفاحتة

رويح على  وكلما انشرحت قلوم للت،بعدد الصلوات املفروضة والسنن الرواتب
وما {: واإلهلام، اليت قال اهللا تعاىل فيهاأنفسهم بالركوع والسجود، إا هداية التوفيق
أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوت هلَيع ي إِالَّ بِاللّهيقفول{ :، وقال88هود) ت ماهده كلَيع سي

، وهي اجلائزة اليت يتفضل ا رب العزة على 272البقرة}ولَـكن اللّه يهدي من يشاُء
 ااهدين أنفسهم ورعونام وأهواءهم وضالالت ،عليه بقلب سليمعباده املقبلني 
والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ { ، ولذلك قال عز وجل  حوهلماتمع والناس

 اللَّهِسنِنيحالْم عاهدة بالعلم والعمل، واهلداية مواهب اهللا يف،69العنكبوت }لَمفا  
  .كل األحوال

 على الفطرة السليمة  املتمردون، املغترون بعقوهلم،نفسهمأما املتكربون املعجبون بأ
هم وقوم وما يغين ذلك عنهم من لوحلون إىل  فيوكَ،م وتطاوهلم وعدوامباستعالئه

لك نطْبع كَذَ{ ،101األعراف } قُلُوبِ الْكَافرِينكَذَلك يطْبع اللّه علَى{ اهللا يف شيء
يندتعلَى قُلوبِ الْمرِ {، 74 يونس}عيضِ بِغي اَألرونَ فركَبتي ينالَّذ ياتآي نع رِفأَصس

قمثَُّ{ ،146: األعراف}الْحمهم بِأَنهقُلُوب اللّه فرفُواْ صرون انصفْقَهالَّ ي مقَو { 
  .127التوبة

الرشد والتسديد والتأييد، وال سبيل   هي هدايةُنايدها اهللا تعاىل لإن اهلداية اليت ير
ولَولَا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته {ألحد من اخللق إليها إال منه عز وجل، ولذلك قال 

اُء وشن يكِّي مزي اللَّه نلَكداً وأَب دأَح ننكُم مكَا ما زمع يعمس اللَّهيم21النور }ل. 
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ا { حيبهه من العلم والعمل الصاحل حىت كلما أقبل العبد على ربه أمدودتاه ينالَّذو
مقْواهت ماهآتى وده مهاد{، 17حممد }ز ملسنا لنرأُمو ىدالْه وه ى اللّهدقُلْ إِنَّ ه

نيالَمالْع بري{ ،71األنعام }لا أَي كَفِّريقَاناً وفُر ل لَّكُمعجي قُواْ اللّهتواْ إَن تنآم ينا الَّذه
أَفَمن شرح اللَّه {، 29األنفال }و الْفَضلِ الْعظيمِعنكُم سيئَاتكُم ويغفر لَكُم واللّه ذُ

فَو هبن رورٍ ملَى نع ولَامِ فَهلْإِسل هردي صف كلَئأُو كْرِ اللَّهن ذم مهقُلُوب ةيلٌ لِّلْقَاسي
  .22 الزمر }ضلَالٍ مبِنيٍ

يه على ما وقَ يف أموره، يعامل اهلداية أوال رشدا يأخذ بيد العبد إىل الصوابتبدأ م
  يفره على ما فيه فساده، وحيول بينه وبني هواه، مث تتجلى اهلدايةُتفَيفيه صالحه، و

قَالقلب الذي تزكى وحتلى تسديدا يم إرادتوه ويه على طلب  عقلَره عزميته ويأطُوج
الغرض الذي من أجله خلق يف الدنيا، وعنه يسأل يوم الدين، وال شك أن هذا 

، فإذا ارتقى العبد إىل طلب }راطَ املُستقيماهدنا الص{املطلوب هو املقصود بقوله تعاىل 
ملستقيم بصدق وعزمية وإصرار، جتلت رمحة اهللا تعاىل عليه بالتأييد ط ااهذا الصر

  .والتثبيت والعون والصون وختم له باحلسىن

إن بني الدنيا واآلخرة إىل مرضاة اهللا تعاىل طريقا واحدا مستقيما، ينتهي مبن صفت 
راط  اجلنة، وعن ميني هذا الص وال خري مطلق إال،ىل اخلري املطلقعقيدته وقبل عمله إ

 وال شر مطلق ،املستقيم وعن يساره طرق معوجة تركس من سلكها يف الشر املطلق
  .إال النار

وإن من معامل الرشد والتسديد والتأييد واهلداية أن جيتمع للعبد عقلٌ وعلم يثمران 
 فهما ربانيا للحياة الدنيا بصراطها املستقيم الواجبِ اتباعه، ومتاهاا املتعرجة املُعوجة

الواجبِ جتنبها؛ ولذلك يكون دعاء من بلغها من السعداء أن يتجه إىل ربه تعاىل 
رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر {: متضرعا وقد ختلص من طيش الشباب ورعونته وجهالته
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خأَدو اهضرحاً تاللَ صمأَنْ أَعو يداللَى وعو لَيع تمعي أَنالَّت كتمي نِعف كتمحلْنِي بِر
نيحالالص كادب19 النمل }ع.  

العلمِ ، إن الفهم الرباين الذي هو منحة إهلية ومثرة طبيعية للمجاهدة بالعلم والعقل
، هو قاعدة االنطالق يف صراط اهللا املستقيم، بالقرآن والسنة، والعقلِ املنضبط باإلميان

،  الشيطان املتعددة ذات اليمني وذات الشمالوإعراضا عن سبل، سريا فيه واتباعا له
  .سعيا فيها أو وقوفا على أرصفتها

العقالء احلكماء أن السري هو تتابع السعي خبطوات متزنة، من نقطة  خفيٍّ عنوغري 
معينة هي احلياة الدنيا إىل نقطة أخرى معلومة وحمددة ومرصودة ومقصودة هي حياةُ 

رك عفويٍّ سائبٍ كحركة األرنب عندما يدمهها اخلطر اآلخرة، وإال كان جمرد حت
جريا أو تدحرجا أحيانا، حىت إذا ما أرهقتها احلركة  فتنطلق يف أي اجتاه قفزا ونطّاً، أو

  .العشوائية وقفت وأسلمت أذنيها ملن يطلبها من شياطني اجلن واإلنس

ستقيم به يتميز هذا الفهم الرباين الذي هو قاعدة االنطالق األوىل إىل الصراط امل
ذَا وأَنَّ ه{الصواب من اخلطأ واحلق من الباطل، وسبيلُ الرمحن من سبل الشيطان 

هبِيلن سع بِكُم قفَرلَ فَتبواْ السبِعتالَ تو وهبِعيماً فَاتقتسي ماطر153األنعام }ص.  

من هنا مني أخطاٍء متعددة ق طريق بني صواب واحد هو احلق من ربك، وبفتر
ذات اليمني وذات الشمال، أخطاٍء ذات اليمني حتتفظ باالنتساب الظاهر لإلسالم 
ولكنها خترج عنه من عدة أنفاق، وأخطاٍء ذات الشمال تقطع صلتها باإلسالم وتذهب 

 لنا فيما رواه عبد يف الكفر مذاهب شىت، وهذا ما بينه الرسول صلى اهللا عليه وسلم
هذا :  عليه وسلّم خطاً بيده، مث قالخط رسول اهللا صلى اهللا(: قال عوداهللا بن مس

 عليه هذه السبل ليس منها سبيل إال:  وخط عن ميينه ومشاله مث قالسبيل اهللا مستقيماً،
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وأَنَّ هـذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه والَ تتبِعواْ السبلَ {شيطان يدعو إليه، مث قرأ 
قُونَفَتتت لَّكُملَع اكُم بِهصو كُمذَل هبِيلن سع بِكُم ق153األنعام }فَر.  

 ضرب اللَّه مثالً: ( اهللا صلى اهللا عليه وسلّم قالوعن ابن مسعود أيضا أن رسول
تبنحة، وعلى األبواب صراطاً مستقيماً، وعلى جمفت راط سوران، فيهما أبوابّي الص

م راط داعٍ يقولرخاستورّوا، : ةٌ، وعند رأس الصجوعوال ت قيموا على الصراطاست
ال وحيك :  شيئاً من تلك األبواب قالوفوق ذلك داعٍ يدعو، كلما هم عبد أن يفتح

أنَّ الصّراط هو اإلسالم، وأنَّ األبواب  : " إنْ تفتحه تلجه، مثَّ فسره فأخربتفتحه، فإنك
 حمارم اهللا، وأنَّ الستور املُرخاةَ حدود اهللا، وأن الداعي على رأس الصراط هو املفتحةَ

  ")القرآن، وأن الداعي من فوقه واعظُ اهللا يف قلبِ كلّ مؤمن

تركنا حممد : ما الصراط املستقيم ؟ قال: كما روى أبان أن رجالً قال البن مسعود
 ومثَ وعن يساره جواد، ،وعن ميينه جوادصلى اهللا عليه وسلّم يف أدناه وطرفه يف اجلنة، 

ومن أخذ على ، رجال يدعون من مر م، فمن أخذ يف تلك اجلواد انتهت به إىل النارّ
ذَا صرٰطي مستقيما فَٱتبِعوه وال تتبِعوا ٱلسبلَ وأَنَّ هٰ{الصراط انتهى به إىل اجلنة، مث قرأ 

ع بِكُم قفَرفَتهبِيلن س{  

 املستقيم فنتبعه ونسري فيه خبطوات ثابتة، إن الفهم الرباين الذي يبني لنا الصراطَ
 املغضوب عليهم ملعرفتهم  سبلِ، الشيطان اليمينية والشماليةلِب سويكشف لنا معاملَ

احلق والتنكر له، يهودا أو منافقني أو من فسقة علماء املسلمني، وطرق غواية كفرة 
 فنجتنبها ، من سائر األديان وامللل والنحل،ني الراكنني إىل ضالهلم املطمئنني بهاجلاهل

هو الذي مينحنا اجلراءة اإلميانية على اقتحام العقبة هذا الفهم الرباين ... منهاوحنذّر 
لالنطالق الرشيد حنو هدفنا األمسى الذي هو مرضاة ربنا عز وجل، وهدفنا ، احلرجة

يم كلمة التوحيد ومتكني األمة املسلمة من حق التسلط على أمرها األدىن الذي هو حتك
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 إلسالم هي العليا، كي يكون الدين هللا وكلمة ا،اجلامع تقريرا وتنفيذا ومراقبة وحماسبة
  .كما نص على ذلك الكتاب والسنة

ق إال بالتضحية والصرب والثبات شوال ي، ولئن كان دربنا هذا طويال وعسريا
ةَ اليت هي للرسول وإِخوة اإلميان ورفْقة الطريق، فإن قاعدةَ االرتكاز الصلبوالوفاء هللا و

خري أداة تقَوِّي زخم االندفاع حنو الغاية، وتسدد الرماية حنو الفهم الرباين األصيل 
ولذلك . اهلدف، وتعصم من وهن االنطالق وتيه التوجه وغبش الرؤية وضالل السعي

 لفهم الرباين، املستنري باليقني وبني البصرية اليت هي ا،لدعوة إىل اهللاقرن اهللا تعاىل بني ا
ذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللّه لْ هقُ{ : تعاىلاملسترشد بالربهان الشرعي والعقلي، يف قوله

نيرِكشالْم ناْ ما أَنمو انَ اللّهحبسنِي وعبنِ اتماْ وأَن ةريصلَى بع{108يوسف.  

إن منطلق التصرف السليم لدى املرء أساسه العقل السليم، املستنري بالفهم الرباين، 
أما التصرف السقيم املؤدي إىل الضاللة واالحنراف عن الصراط املستقيم فهو دائما 

  :منطلق من إحدى ثالث آفات

 يسقط أوالها البالدة وسوء الفهم وغلبة املزاجية والتعصب، لذلك سريعا ما
ممن يزينون املنكر ويشوهون ، يف شراك املتشيطنة وأبالسة اجلن واإلنسبسطاء األحالم 

تلبيساً ،  وال هلم بذلك حتقيقتهم مبا ال خبر يف قلوم منه،املعروف، ويطلقون ألسن
 ليحسبوه من احلق وما هو من احلق، كما قال تعاىل  العقول،مستضعفي وتدليسا على
  .78آل عمران}تحِسبوه من الكتابِ وما هو من الكتابِل{ :يف أمثاهلم

وثانيها القصد السيئ، ونعين به غلبةَ اهلوى على النفس وإيثارها اجلاه واملال واللذة 
؛ وأصحاب القصد السيئ  واالستعالء واالستكبار على اخللقوالرتب الدنيوية الرفيعة

بلسة الذين يسخرون كل شيء ملصاحلهم الدنيئة، من هؤالء هم طائفة املتشيطنة واملتأ
  .أجل مكسب أو قرب أو رفعة لدى صاحب ثروة أو جاه أو سلطة
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 الناشئة عن انعدام احلياء من اهللا ومن  السيئ  القسوةإن أهم صفات ذوي القصد
الناس ومن النفس، ومن آثار القسوة حتريف الكلم عن مواضعه، و ترك ما أمر به اهللا 

مصلحة عاجلة يندثر نفعها اً وعمالً، والتخلي عن كل القيم واملبادئ يف سبيل علم
  .وترافقه إىل اآلخرة احملاسبة عليها

وثالثتها اجلنب الناشئ عن ضعف اإلميان وقلة الثقة باهللا، ولذلك يسقط اجلبان يف 
يس اخليانة مهما كابر وادعى وتستر على ضعفه وفساد طويته، وركن إىل التلب

والتدليس واإلنكار واجلحود، اجلبان يسقط يف أول الطريق لدى أول اختبار، 
فينكشف عواره وتفتضح وتك أسراره، إن اجلبان يفر عن أبيه وأمه وزوجه وولده، 

فكيف يركَن إليه أو يعتمد عليه أو يوثَق به، ، ويفتدي نفسه مبالبسه اليت تستر عورته
خيانة دائماإن اجلبان مشروع إن مل خينك اليوم بإرادته خانك غدا طلبا ،  مرتقبة

لسالمته، وإن الشجاع حيمي عرضه وعرض من ال يعرفه من اخللق، ألن ما ركب يف 
جبلته من إباء وشهامة ونصرة يأىب عليه أن يل مستضعفا أو يتخلى لم ضعيفا أو خيذُس

  .عن ذي ضائقة

إىل  جة البيضاء ليلها كنهارها إشراقا ونورا، احمل إىلدواأما العقالء اليقظون ممن ه
 صراط اهللا الذي له ما يف ،ا، صراط العزيز احلميد سويا مستقيم الربصراط

، ولزموا  ثابتني غري مترددين وال متلجلجنيهوسلكقد  ف،السماوات وما يف األرض
 يف  األيتام غربةهم عنه وحشةُفضله وكرمه وجوده، ال تصدب باب موالهم متعلقني

إم القوم حقا، ورفقاء ، هاه من الدنيا عبيد ما يروم عنهمآدب اللئام، وال يغلبهم
 إن هللا (: يف رواية البخاريقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالطريق السوي صدقا، 

 الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون اهللا  يطوفون يف الطرق يلتمسون أهلَمالئكةً
: قال، وم بأجنحتهم إىل السماء الدنيافيحفُّ:  قال،"تكموا إىل حاجهلم:"تنادوا



40 
 

يسبحونك ويكربونك ": يقولون: قال،"ما يقول عبادي؟": فيسأهلم رم وهو أعلم م
ال واهللا ما ": فيقولون" : قال،"هل رأوين ؟":  فيقول: قال،"وحيمدونك وميجدونك

و رأوك كانوا أشد لك ل": فيقولون:  قال"كيف لو رأوين ؟":  فيقول: قال،"رأوك
 ": قالوا،"فما يسألون؟": فيقول:  قال،"عبادة وأشد لك متجيدا وأكثر لك تسبيحا

 ال واهللا يا رب ما ":فيقولون:  قال،"وهل رأوها؟": يقول:  قال،"يسألونك اجلنة 
لو أم رأوها كانوا أشد ": يقولون:  قال،"فكيف لو رأوها؟": فيقول: قال" رأوها 

من ": يقولون:  قال،"فمم يتعوذون؟":  قال،"ا طلبا وأعظم فيها رغبةحرصا وأشد هل
:  يقول: قال،"ال واهللا يا رب ما رأوها" :يقولون: قال" فهل رأوها؟": يقول: قال" النار

" لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد هلا خمافة" :يقولون:  قال،"فكيف لو رأوها؟"
 فيهم ":يقول ملك من املالئكة:  قال،"ت هلم فأشهدكم أين قد غفر":فيقول" :قال

، ويف رواية "هم اجللساء ال يشقى جليسهم" :  قال،"فالن ليس منهم إمنا جاء حلاجة
فَأَعطَيتهم ما سأَلُوا وأَجرتهم مما . قَد غَفَرت لَهم: (مسلم يقول احلق سبحانه وتعاىل

: قَالَ.  ربِّ فيهِم فُالَنٌ، عبد خطَّاٌء، إِنّما مر فَجلَس معهم:فَيقُولُونَ: قَالَ. استجاروا
   ). ولَه غَفَرت، هم الْقَوم الَ يشقَى بِهِم جليسهم: فَيقُولُ
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  : أول ما نزل من القرآن الكرمي أربعة أقواليف 

 يف رواية الشيخني واحلاكم }..اقرأ باسم ربك {:  األرجحاألول وهوقول ال
  . وغريهموالبيهقي والطرباين

  . يف رواية للشيخني عن سلمة بن عبد الرمحن}يا أيها املدثر{ :الثاينالقول 

هقي يف ي اعتمادا على ما أخرجه الب سورة الفاحتة كما ذكر ابن حجر:الثالثالقول 
 صلى اهللا عليه واحدي عن أيب ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول اهللا وال النبوةدالئل

 وقد واهللا خشيت أن يكون ، إين إذا خلوت وحدي مسعت نداء: "دجية وسلم قال خل
مانة، وتصل معاذ اهللا، ما كان اهللا ليفعل بك، فواهللا إنك لتؤدي األ:  فقالت،"هذا أمرا

يس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فلما دخل أبو بكر، ولالرحم، وتصدق احلديث؛
يا عتيق اذهب مع حممد إىل ورقة، فلما دخل :  ذكرت خدجية حديثه له وقالت،مثَ

: انطلق بنا إىل ورقة، فقال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ أبو بكر بيده، فقال
ت إذا خلوت وحدي مسع: خدجية، فانطلقا إليه، فقصا عليه، فقال: ومن أخربك؟ قال

ال تفعل، فإذا أتاك :  فقال،يا حممد، يا حممد، فأنطلق هاربا يف األرض: نداء خلفي
بسم اهللا {:  تسمع ما يقول، مث ائتين فأخربين؛ فلما خال ناداه يا حممد قلفاثبت حىت

، )ال إله إال اهللا(: ، قل)وال الضالني( حىت بلغ }احلمد هللا رب العاملني. ن الرحيمالرمح
أبشر، مث أبشر، فأنا أشهد أنك الذي بشر به ":  ذلك له، فقال له ورقةفأتى ورقة فذكر

ابن مرمي، وأنك على مثل ناموس موسى، وأنك نيب مرسل، وأنك سوف تؤمر باجلهاد 
، فلما تويف ورقة قال رسول اهللا "بعد يومك هذا، ولئن أدركين ذلك ألجاهدن معك
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يه ثياب احلرير، ألنه آمن يب لقد رأيت القس يف اجلنة عل(: صلى اهللا عليه وسلم
 فهذا منقطع، فإن كان حمفوظا فيحتمل أن يكون خربا عن نزوهلا  يعين ورقة،)وصدقين

   . أعلميا أيها املدثر، واهللاد ما نزلت عليه اقرأ باسم ربك، وبع

 قوله تعاىل يف سورة احلجر وهذا احلديث ال يفيد إال أا نزلت يف مكة، يؤيد ذلك
كما  ،87احلجر }الْقُرآنَ الْعظيمولَقَد آتيناك سبعاً من الْمثَانِي و{الف وهي مكية بال خ
ومل حيفظ أنه كان يف اإلسالم قط   أن فرض الصالة كان مبكة،يفأيضا  أنه ال خالف

  ). ال صالة إال بفاحتة الكتاب(:لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم  صالة بغري الفاحتة

ابن جرير  ه، وهو ما أخرج} بسم اهللا الرمحن الرحيم { أن أول ما نزل:الرابعالقول 
 أول ما نزل من القرآن (:بإسناد عن عكرمة واحلسن،  قاالالواحدي عن ابن عباس، و

أن ، ويرد عليه بأن من الضروري "اقرأ" وأول سورة ،"بسم اهللا الرمحن الرحيم"الكرمي 
   .آية نزلت على اإلطالقزل السورة مبدوءة بالبسملة فهي أول ـتن
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البسملة آية من كل سورة عدا براءة؛ لثبوا يف املصحف اإلمام؛ الذي ال زيادة فيه 
 أثبتها السلف يف املصحف مع توصيتهم ،وال نقصان بتواتر إمجاع األمة اإلسالمية

 من ترك :ولقول ابن عباس لكوا ليست منه، " نيآم"بتجريد القرآن، ومل يثبتوا 
ء مكة  وهذا ما عليه قرا" فقد ترك آية من كتاب اهللا }بسم اهللا الرمحن الرحيم{

فعي وأصحابه، وما ذهب إليه أمحد بن حنبل فيما رواه عنه البيهقي يف والكوفة والشا
ث فقد ترك مائة وثال }سورة بسم اهللا الرمحن الرحيم{من مل يقل مع كل :" الشعب قال

الشيخ أبوالقاسم علي بن عثمان فصله ما وهو أيضا " عشرة آية من كتاب اهللا تعاىل
  ):حرز األماين(العذري عند شرحه لقول الشاطيب يف منظومته 

وبسما بني السورتني بِلَم سنرجالٌ  ة  ن موها درةًيوت حالم  

السورتني آخذين يف ذلك بسنة منوها أي أخرب أن رجاال بسملوا بني : ( فقال
لباقني ال وعلم من ذلك أن ا...رفعوها وهم قالون والكسائي وعاصم وابن كثري

 ، الصحابة هلا يف املصحفوأراد بالسنة اليت منوها كتابةَ ... نييبسملون بني السورت
ليه ، وكان النيب صلى اهللا ع"اقرؤوا ما يف املصحف:" عائشة رضي اهللا عنها وقولَ

، ففيه دليل }بسم اهللا الرمحن الرحيم{وسلم ال يعلم انقضاء السورة حىت تنـزل عليه 
 أي ، متحملني هلاينعلى تكرير نزوهلا مع كل سورة، ومعىن دراية وحتمال أي دارِِ

  .)جامعني بني الرواية والدراية

 ،السنيةالبدء يف كل أمر ذي بال باسم ذات اهللا العلية، وصفاته فهو  وأما معناها
يث أَبِي هريرة الَّذي أَخرجه حد ويؤيده ،كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم
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بِلَفْظ قُطْنِياريم( الدحن الرمحمِ اللَّه الرد بِسبنِي ،إِذَا قَالَ الْعدجالَى معقَالَ اللَّه ت 
ولَقَد آتيناك}  :ي أَبِي عن سعيد بنِ جبيرٍ في قَولهيجٍ، قَالَ أَخبرنِ، وعن ابنِ جر)عبدي
عبيمسظآن الْعالْقُرثَانِي والْم نقَالَ}ا م ، :أُم يهآنقَالَ أَبِي.  الْقُر : يدعلَى سا عأَهقَرو

: قَالَ سعيد. ابِعةُ اآليةُ الس}منِ الرحيمِبِسمِ اللَّه الرح{: ختمها، ثُم قَالَى حتبنِ جبيرٍ 
 اآليةُ }حمنِ الرّحيمِبِسمِ اللَّه الرّ{ قَالَ ما قَرأْتها علَيك، ثُماسِ، كَابنِ الْعبوقَرأَها علَى 

  قَالَ الشافعي، قَبلَكُما َألحدفَذَخرها اللَّه لَكُم، فَما أَخرجه: اسٍ، قَالَ ابن عبابِعةُالس
هنلَةَ عمرح ةايي رِوف : نكَانَ اببوع لُهفْعاَءةَ بِ (اسٍ يرالْق حتفْتنِي يعي} مِ اللَّهبِس

انَ كَ: انَ يقُولُيطَانُ منهم خير آية في الْقُرآن وكَانتزع الش:  ويقُولُ}يمِحالرحمنِ الر
الن ّبِيصلَّمسو هلَيع ال لَّى اللَّه تح ةورالس متخ رِفعزِلَىيننِ {:  تمالرح مِ اللَّهبِس
  .1/43ي ع أحكام القرآن الشاف-}حيمِالر

فاحتة الكتاب سبع آيات  (:ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوعن أيب هريرة أن رس
البيهقي يف سننه الكربى والدارقطين عن بن ، وروى )}ن الرحيمبسم اهللا الرمح{أوالهن 

بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ال أخرج من املسجد حىت 
 قال فمشى وتبعته ،أخربك بآية أو قال بسورة مل تنـزل على نيب بعد سليمان غريي
د وبقيت األخرى يف حىت انتهى إىل باب املسجد فأخرج رجله من أسكفة املسج

 قال فأقبل علي بوجهه وقال بأي شيء تفتح ؟ أنسي: فقلت بيين وبني نفسي،املسجد
 مث ، هي هي: قال،} ببسم اهللا الرمحن الرحيم{: قال قلت؟القراءة إذا افتتحت الصالة

  .خرج

انِي بعِ املَثَالس رضي اهللا عنه عن سئلَ علي:  عبد خيرٍ قالَوأخرج البيهقي عن
 } بِسمِ اهللا الرمحنِ الرحيمِ{: آيات فقالَإنّما هي ست: لَ لَه، فقياحلمد للَّه: فقال
  .وعاً وموقوفاً، واملوقوف أَصحوروِي عن أيب هريرةَ رضي اهللا عنه مرف.آيةٌ
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أن النيب : نفس احلكم أورده ابن عبد الرب يف اإلنصاف عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
 اهللا عليه وسلم كان إذا افتتح الصالة جهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم، قال أبو صلى
، هذا احلديث قد رواه عن أيب أويس عبد اهللا: قال يل موسى بن هارون احلمال: حيىي

 آية من أول فاحتة }بسم اهللا الرمحن الرحيم{ ومما يدل على أن ،كما رواه عنه ابنه
 ما وصفت أم ،وجيهر ا عليه وسلم كان يقرؤها لى اهللاوأن رسول اهللا ص، الكتاب

  .الرسول عليه الصالة والسالم هلاسلمة رضي اهللا عنها من قراءة 

 علَى ي الْقُرآن وحده ولَّواوإِذَا ذَكَرت ربك ف :}ا املعنية بقوله تعاىلوقد قيل إ
 عبداً ا ـ أجناه اهللا تعاىل من مالئكةن من قرأها ـ مت وأ،46اإلسراء }أَدبارِهم نفُوراً

عدد حروفها ، ألن 30املدثر }علَيها تسعةَ عشر{اجلحيم التسعة عشر يف قوله تعاىل 
  .بعددهم

 وعلى ذلك قراء ، تيجان لسور القرآن وليست بآية منهوقال بعضهم إن البسملة
 كل سورة ماعدا سورة براءة يف  إال أن ثبوا بناصية،املدينة والبصرة والشام وفقهاؤها

املصحف اإلمام الذي تواتر إمجاع األمة عليه، وما ورد من آثار صحيحة يف شأن كوا 
  .آية، يضعف حجة النفاة

طَ ٱلَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ ٱلْمغضوبِ علَيهِم صرا{ولعل الشبهة وردت من عدهم 
 بِسمِ اللَّه الرحمنِ { خالف أن الفاحتة سبع آيات فإذا عددتإذ ال  آيتني،}لّنيلضاوال ٱ
يمِالر{ وإذا مل تعدها جزأت اآلية األخرية  اطرد العدد،}ح هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرص

نيّالّال الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمفاخلالف إذن بني أهل العدد،  ،وجعلتها آيتني }غَي
  .نصف آية}ذين أَنعمت علَيهِمصراطَ ال{:  قولهنَّالصحيح أو

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أيب هريرة قال:(  قال ابن كثري يف تفسريه.
بسم اهللا الرمحن الرحيم إحداهن، وهي : احلمد هللا رب العاملني سبع آيات"وسلّم 
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، وقد رواه الدارقطين أيضاً عن أيب "ابالسبع املثاين والقرآن العظيم، وهي أم الكت
كلهم ثقات ورواه البيهقي عن علي وابن عباس : هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله وقال
 بالفاحتة وأن البسملة هي اآلية }سبعا مّن ٱلْمثَانِي{وأيب هريرة أم فسروا قوله تعاىل 

  .)السابعة
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رواه مسلم عن أنس أنه حجتهم ما الفاحتة يف الصالة فاة قراءة البسملة يف أول ن
صليت خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان فكانوا : قال

 يف أول قراءة } الرمحن الرحيمبسم اهللا{يذكرون  يستفتحون باحلمد هللا رب العاملني ال
ه الزيادة اليت نفى فيها البسملة بأن سبعة أو  الشافعي وغريلَّأعوقد وال يف آخرها، 

مثانية خالفوا يف ذلك واتفقوا على االستفتاح باحلمد هللا رب العاملني ومل يذكروا 
ون بأم القرآن قبل ما يقرأ بعدها، ال أم يتركون البسملة  واملعىن أم يبدؤ،البسملة

وكأن بعض رواة احلديث  ،)فكانوا يستفتحون بأم القرآن(كما يف رواية الدارقطي 
فهم من االستفتاح باحلمد نفي البسملة فصرح مبا فهمه وهو خمطئ، ويؤيد هذا أن 

 بل إنه ملا سئل أكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يستفتح ،أنس مل يرو نفي البسملة
 إنك لتسألين عن شيء ما أحفظه وما : قال للسائل؟باحلمد هللا رب العاملني أو ببسم اهللا

  . عنه أحدسألين

ابن عبد الرب حديث أنس باضطراب املنت، ذلك أن روايته يف هذه املسألة لَّكما أع 
: عظم فيها اخلبط واالضطراب والتعارض، فقد رووا عنه ست روايات، إحداها قوله

صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخلف أيب بكر وعمر وعثمان، فكانوا 
أم ما كانوا يذكرون بسم :  رب العاملني، والثانية قولهيستفتحون الصالة باحلمد هللا
مل أمسع أحدا منهم قال بسم اهللا الرمحن الرحيم، والرابعة : اهللا الرمحن الرحيم، والثالثة

الة أنكر عليه  يف الص}بسم اهللا الرمحن الرحيم{أن أنسا روى أن معاوية ملا ترك 
 ما روى أبو قالبة عن أنس أن رسول  واخلامسة فأعاد الصالة،،راملهاجرون واألنصا

 الرحيم، اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا جيهرون ببسم اهللا الرمحن
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 سئل قال للسائل إنك لتسألين عن شيء ما أحفظه وما سألين عنه والسادسة أن أنس ملا
  .أحد

 وى واألرجح،صالة اجلهرية هي األقاجلهر ا يف المثبيت فإذا ثبت هذا تبقى رواية 
 أعلى حاال يف العلم والدرجة والفضل مثل وألن رواااإلثبات مقدم على النفي ألن 

 يلون الرسول صلى ، وقد كانوا رضي اهللا عنهم عمر وأيب هريرةعلي وابن عباس وابن
 وروايات نفاة التسمية معلة .اهللا عليه وسلم يف الصالة، ويسمعون اجلهر بالبسملة منه

راجح أن أنس رضي اهللا عنه مل يكن من الذين يلون الرسول صلى ل واه،املنت مضطربت
  . فلم يسمع جيدا ولذلك اضطربت روايته،اهللا عليه وسلم يف الصالة لصغر سنه

 والصالة تبعا  لدى من يعدها آية، الفاحتة بدون بسملة ناقصةًقراءةُ ذلك بتكونو
أميا صالة ال يقرأ فيها  (لم كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلذلك ناقصة أيضا،
خداج، مث هي خداجداج، مث هي بفاحتة الكتاب فهي خ(.  

 صالة: صالتني يف االفاحتة نفيا وإثباتا جيعلنا بني ولعل اخلالف حول قراءة البسملة
ة تامة غري ناقصة إذا قرأنا  وناقصة عند غريه إذا مل نقرأ ا، وبني صال،تامة عند فريق

أ ا ومن ال يقرأ ا، واالحتياط للدين أوىل ال سيما يف ركن للدين  عند من يقرا
  .          وعماد له
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  :اهللا: اسم الجاللة

" اهللا" اسم اجلاللة ين أمساء اهللا احلسىن أن ما سوى اتفق العلماء الذين اشتغلوا مبعا
غري مشتق ، بل هو " اهللا"م اجلاللة  إىل أن اسوذهب بعضهم. صفات املشتقةمن باب ال

ققني الشافعي اسم علم انفرد احلق سبحانه به كأمساء األعالم، وعلى رأس هؤالء احمل
 }هلْ تعلَم لَه سمياً{قوله تعاىل  وحجتهم الشاشي والغزايل وغريهم،حنيفة والقفال  وأبو
ال إله إال "ألن قول املرء ، و"اهللا"إال " اهللا" أي ليس يف الوجود شيء يسمى ،65مرمي
غري مشتق، وألن األمساء املشتقة " اهللا"تفيد التوحيد اخلالص فوجب أن يكون لفظ " اهللا

" اهللا" و،صفات والصفات ال تذكر إال بعد ذكر املوصوف والبد للموصوف من اسم
 }ادعوه بِهاللّه اَألسماء الْحسنى فَو{تعاىل  ولذلك قال. جالله  العلم له جلاالسمهو 

مث ذكر أمساءه احلسىن وصفاته "اهللا": اسم اجلاللةسم العلم،  فبدأ باال،180األعراف
  .العليا

اختلفوا حول من األمساء املشتقة، ولكنهم " اهللا " وقال غريهم إن اسم اجلاللة 
  :اجلذر اللغوي الذي اشتق منه على أقوال، منها

  .احملبة شدة هلَوالو" هلَو ، يهلو"من 
 .أي احتجب" ، يلوهاله"من 

 من اله يلوه أي ارتفع
رتسهاً تلَي يهلي من اله 

 من أله يأله، إذا حتري ألن العقول متحرية يف كنه مجاله وجالله
 وهو من له القدرة على اخللق " اإلله"من 

 أي معبودإالَه على وزن فعال مبعىن مفعول ألنه مألُوه . من التأله وهو التعبد
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االسم أصله اله ووزنه على هذا، ووزنه على هذا فَعلٌ الالم فاء الفعل واأللف 
 منقلبة عن احلرف الذي هو العني واهلاء 

  ، فالـميم بدل من حرف النداء)اللَّهم(و) الهم: (قوهلمأما 

  

  :الرحيم/الرحمن

 يف الرقة اردة، وتارة الرمحة رقة تقتضي اإلحسان إىل املرحوم، وقد تستعمل تارة
فليس سبحانه  الباري اوإذا وصف . رحم اهللا فالنا: يف اإلحسان ارد عن الرقة، حنو

 رد دون الرقة، وعلى هذا روي أن الرمحة من اهللا إنعام ايرادإال اإلحسان ا 
ربه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف روايته عن قال  .اآلدميني رقة وتعطفوإفضال، ومن 

أنا اهللا، وأنا الرمحن، خلقت الرحم، وشققت هلا من امسي، فمن : قال اهللا: (عز وجل
  .حديث صحيح: أخرجه الترمذي وقال) وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته

ومنه استعري . والرحم مكمن النطفة من املرأة للحمل، وامرأة رحوم تشتكي رمحها
}وأَقْرب رحماً{: ، قال تعاىلالرحم للقرابة، لكوم خارجني من رحم واحدة

تعاىل يف الرقة واإلحسان، وقد ركز : وعلى هذا فالرمحة منطوية على معنيني، 1الكهف
 .طبائع الناس الرقة، وتفرد باإلحسان

ندمان وندمي، وال يطلق الرمحن إال على اهللا تعاىل من حيث : والرمحن والرحيم، حنو
ي وسع كل شيء رمحة، والرحيم يستعمل يف غريه إن معناه ال يصح إال له، إذ هو الذ
، وقال يف صفة 173البقرة }نَّ اللّه غَفُور رحيمإ{:وهو الذي كثرت رمحته، قال تعاىل

لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص {:النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .128التوبة}ني رؤوف رحيمعلَيكُم بِالْمؤمنِ
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   :الحمد

شكره وقضى حقه، واحملمدة اخلصلة حيمد عليها، وأمحد الرجل صار أمره  :محده
إىل احلمد، أو فعل ما حيمد عليه، واحلمد نقيض الذم، والتحميد محدك اهللا تعاىل مرة 

ن املدح، بعد مرة، واحلمد هللا الثناء عليه عز وجل،  وهو أعم من الشكر، وأخص م
   .فكل شكر محد، وليس كل محد شكرا، وكل محد مدح وليس كل مدح محدا

  

   :رب 

التربية، وهو إنشاء الشيء حاال فحاال إىل حد التمام، ويقال ربه، : الرب يف األصل
ورباه ورببه، ورب األب ولده يربه إذا رباه وأحسن القيام عليه ووليه حىت أدرك 

ملطر أي مجعه، ورب املرء املعروف والنعمة إذا مناها وفارق الطفولة، ورب السحاب ا
ورب الشيء يف اللغة هو مالكه وسيده ومدبره ومربيه . وزادها وأمتها وأصلحها

ومتممه، وال يقال الرب مطلقا إال هللا تعاىل املتكفل مبصلحة املوجودات، حنو 
والَ يأْمركُم أَن {:  قوله تعاىلوعلى هذا،15سبأ }بلْدةٌ طَيبةٌ ورب غَفُور}:تعاىل:قوله

آهلة، فاهللا عز وجل هو رب كل : ، أي80آل عمران }تتخذُواْ الْمالَئكَةَ والنبِيين أَرباباً
   .شيء ومالكه وله الربوبية املطلقة على مجيع اخللق ال شريك له

  

  ينـالمـالع

ء يتميز به عن غريه، ومنه العني والالم وامليم أصل صحيح يدل على أثر بالشي
"ألن كل جنس من ، وهم أصناف اخللق جنا وإنسا وسواهم،"العالَـمني/ مونـالَالع 

  .ماملخلوقات هو يف نفسه معلم وعلَ
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م ملا ع واخلاتوهو يف األصل اسم ملا يعلم به كالطاب، اسم للفلك وما حيويه: والعاملَ
يطبع به ويذه الصيغم به، والعالَخت مع واآللة للداللة على اخلالق عز وجل، ة كالطاب

أَولَم ينظُرواْ في ملَكُوت السماوات} :وهلذا أحالنا تعاىل عليه يف معرفة وحدانيته، فقال
، وأما مجعه فألن كل نوع من 185األعراف }اآلية..واَألرضِ وما خلَق اللّه من شيٍء 

م اإلنس  النار، وعالَم املاء، وعاملَم اإلنسان، وعالَعالَ: فيقال، اًاخلالئق قد يسمى عاملَ
، لكون الناس يف مجلة هذه العوامل) العاملني( مذكر سامل عم جعاخل، وقد مجِ..م اجلنوعالَ

 .واإلنسان إذا شارك غريه يف اللفظ غلب حكمه
  

  :مالك/ملك

 ك الشيِءستبداد به، ومالاحتواه قادرا على اال:  ميلكه بالم مثلثة الشيَءكملَ
صاحبفيه، واملَه الذي ميلك التصرف لتصرف باألمر والنهي يف الناس، وهلذا  هو املك
صاحب املُلْك : ك األشياء، واملالك واملَلك واملَليكمل: ك الناس، وال يقالمل: يقال

لك يف يوم الدين، وذلك لقوله امل:  تقديره}ملك يومِ الدينِ{تعاىل  وقوله. املتصرف فيه
  .16غافر }منِ الْملْك الْيوم للَّه الْواحد الْقَهارِل{: تعاىل

قُلِ { :، وقال1التغابن }لَه الْملْك ولَه الْحمد {:  الدائم هللا، قال تعاىل احلقكلْواملُ
شن تم لْكي الْمتؤت لْكالْم كالم مناللَّهتاء ـاء وشن تم زعتاء وشن تمم لْكالْم زِع

يرٍء قَديكُلِّ ش لَىع كإِن ريالْخ كداء بِيشن تلُّ مذتفالرب تعاىل هو ،26آل عمران }و 
ه عز وجلاملالك لكل شيء، وامللك صفت .  

  

  :دينـــال
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كما " من قوهلم ،املكافأة واحملاسبةين بكسر الدال العادة والشأن ، واجلزاء والد

تأي كما جتازِ" داندين تي جتازى، وكما حتاسا {: ب، وقوله تعاىل ب حتاسنتذَا مأَئ
أي جمزيون،  ودانه دينا أذله واستعبده، ، 53الصافات }وكُنا تراباً وعظَاماً أَئنا لَمدينونَ

أطاعه ومنه قوله تعاىل ين أيضا الطاعة يقال دان له أيوالد } نميناً مد نسأَح نمو
ين  والد أي طاعة،125النساء}أَسلَم وجهه هللا وهو محِسن واتبع ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاً

واَألرضِ طَوعاً أَفَغير دينِ اللّه يبغونَ ولَه أَسلَم من في السماوات { :اإلسالم لقوله تعاىل
ين ين القهر والغلبة، والدين العبادة، والد، والد83آل عمران }وكَرهاً وإِلَيه يرجعونَ

 }ملك يوم الدين{تدبري والقضاء، وقوله عز وجل السلطان وامللك واحلكم والسرية وال
اآلخرة يوم احملاسبة  يف و، الدنيا احلياة أي أنه امللك املالك مطلقا يف}مالك يوم الدين{

  .واجلزاء ثوابا وعقابا على ما سلف من تصرفات  الدنيا

   .أما الدين بفتح الدال فمن دنت الرجلَ إذا أقرضته، فهو مدين ومديون
  

   :دــنعب

قال ابن فارس  العني والباء والدال أصالن صحيحان كأما متضادان،األول يدل 
  .ةدة وغلظعلى لني وذل، واآلخر يدل على ش

مجعه عبيد وأعبد وعباد، والفعل عبد يعبد  ،كالعبد وهو اململو: فاألصل األول
بضم العني أطاع ومنه العبادة والعبودية والعبودة أي الطاعة والتعبد والتنسك، 

 يقال إال ملن يعبد اهللا عز لل، وعبد يعبد عبادة العبيد التذليل ، وطريق معبد أي مذوالت
   .وجل
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دة، وهي القوة والصالبة ، ومن هذا القياس العبد أي األنفة العب: اينواألصل الث
 ومنه قول علي رضي اهللا عنه ،فب وأنِم غضم يسلَد كسلد يعبمن عبِ. واحلمية

  .أي أنفت فسكت"  فصمتدتعبِ"

  :نستعين

 الظهري على األمر، للواحد واإلثنني واجلمع: املعاونة واملظاهرة، والعون: العون
  واملذكر واملؤنث،    

فَأَعينونِي بِقُوة أَجعلْ {:زيلـويف التن. معيين، وقد أعنته: فالن عوين، أي: يقال
   .4الفرقان}وأَعانه علَيه قَوم آخرون{، 95الكهف }بينكُم وبينهم ردماً

 والتقْوى والَ تعاونواْ علَى اِإلثْمِ وتعاونواْ علَى الْرب{: قال تعاىل. التظاهر: والتعاون
انودالْعو{قال تعاىل. طلب العون: واالستعانة. 2املائدة :}الَةالصرِ وبواْ بِالصينعتاسو{
رب أعين وال : "، وتعاون القوم واعتونوا إذا أعان بعضهم بعضا، ويف الدعاء45البقرة

 " تعن علي
  

  :دناــاه

فَإِنَّ اللّه { الطريق وإىل الطريق عرفه له، وهدى واهتدى مبعىن واحد قال تعاىل هداه
 الرشاد والداللة : أي ال يهتدي من يضل، واهلدى،37النحل}الَ يهدي من يضلُّ

ونَ في أَولَم يهد لَهم كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم من الْقُرون يمش{والتبيني ، وقوله تعاىل 
نِهِماكسم{أي أو مل يبني هلم، واهلداية داللة بلطف، وقوله تعاىل،26السجدة  :

 ،4احلج }يهديه إِلَى عذَابِ السعريَِ { ،23الصافات }فَاهدوهم إِلَى صراط الْجحيمِ{
: ذلك استعمل فيه استعمال اللفظ على التهكم مبالغة يف املعىن كقوله تعاىل: قيل
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 }ذُق إِنك أَنت الْعزِيز الْكَرِمي{ وقوله ،21آل عمران }فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ{
  .49الدخان

  :وهداية اهللا تعاىل لإلنسان على أربعة أوجه:قال الراغب

 والفطنة، واملعارف الضرورية اليت عم جبنسها كل مكلف من العقلاهلداية : األول
قَالَ ربنا الَّذي {: بقدر فيه حسب احتماله كما قال تعاىلاليت أعم منها، كل شيء 

  .50طه }أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدى

اهلداية اليت جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة األنبياء، وإنزال القرآن : الثاين
  .73األنبياء}نَ بِأَمرِناوجعلْناهم أَئمةً يهدو{: وحنو ذلك، وهو املقصود بقوله تعاىل

والَّذين اهتدوا {:التوفيق الذي خيتص به من اهتدى، وهو املعين بقوله تعاىل: الثالث
:  وقوله تعاىل،11التغابن}ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه{وقوله تعاىل، 17حممد}زادهم هدى

  .9 يونس }صالحات يهديهِم ربهم بِإِميانِهِمإِنَّ الَّذين آمنواْ وعملُواْ ال{

}سيهديهِم ويصلح بالَهم{: اهلداية يف اآلخرة إىل اجلنة املعين بقوله تعاىل :الرابع
  . 5حممد
  

  :الصراط

 }وأَنَّ هـذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه{:قال تعاىل. الطريق املستقيم: الصراط
حديث  وصراط الدنيا هو اإلسالم، أما صراط اآلخرة فهو املذكور يف ،153األنعام

فَيضرب الصراطُ بين ظَهراني جهنم فَأَكُونُ أَولَ من يجوز من الرسلِ (: البخاري ومنه
 ويف ..)ام الرسلِ يومئذ اللَّهم سلِّم سلِّمبِأُمته ولَا يتكَلَّم يومئذ أَحد إِلَّا الرسلُ وكَلَ

قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يجمع اللَّه تبارك (حديث الشفاعة عند مسلم 



56 
 

آدم فَيقُولُونَ يا أَبانا وتعالَى الناس فَيقُوم الْمؤمنونَ حتى تزلَف لَهم الْجنةُ فَيأْتونَ 
استفْتح لَنا الْجنةَ فَيقُولُ وهلْ أَخرجكُم من الْجنة إِلَّا خطيئَةُ أَبِيكُم آدم لَست بِصاحبِ 

بِص تلَس يماهرقُولُ إِبقَالَ فَي يلِ اللَّهلخ يماهرنِي إِبوا إِلَى ابباذْه كا ذَلمإِن كبِ ذَلاح
 اللَّه هي كَلَّمالَّذ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى صوسوا إِلَى مدماَء اعراَء ورو نيلًا ملخ تكُن
تكْليما فَيأْتونَ موسى صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَيقُولُ لَست بِصاحبِ ذَلك اذْهبوا إِلَى 
 كبِ ذَلاحبِص تلَس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى صيسقُولُ عفَي هوحرو اللَّه ةمى كَليسع
 انقُومفَت محالرةُ وانلُ الْأَمسرتو ذَنُ لَهؤفَي قُومفَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صدمحونَ مأْتفَي

الص يتبنٍء جيش ي أَيأُمو تبِأَبِي أَن قِ قَالَ قُلْتركَالْب لُكُمأَو رمالًا فَيمشا وينمي اطر
 يحِ ثُمالر ركَم نٍ ثُميع فَةي طَرف جِعريو رمي فقِ كَيرا إِلَى الْبورت قِ قَالَ أَلَمرالْب ركَم

الطَّي ركَم بقُولُ ري اطرلَى الصع مقَائ كُمبِينو مالُهمأَع رِي بِهِمجالِ تجالر دشرِ و
سلِّم سلِّم حتى تعجِز أَعمالُ الْعباد حتى يجِيَء الرجلُ فَلَا يستطيع السير إِلَّا زحفًا قَالَ 

اطرالص يافَتي حفاجٍ ون وشدخفَم بِه ترأُم نم ذةٌ بِأَخورأْملَّقَةٌ معم يبكَلَال 
  )ومكْدوس في النارِ

  

   :المستقيم

، والقيام وأقام باملكان إقامة. قيام، وأقامه غريه: قام يقوم قياما، فهو قائم، ومجعه
ء هو املراعاة للشيء  إما بتسخري أو اختيار، وقيام للشيقيام بالشخص: على أضرب

منها { واحلفظ له، وقيام هو على العزم على الشيء، فمن القيام بالتسخري قوله تعاىل
يدصحو م{:، ومن القيام الذي هو باالختيار قوله تعاىل100هود }قَآئ قَانِت وه نأَم

و رجريةَ ورالْآخ ذَرحماً يقَائاجِداً ولِ ساء اللَّيآنهبةَ رم{:قوله و،9الزمر }ح ينالَّذو
  .64الفرقان}يبِيتونَ لربهِم سجداً وقياماً
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إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم} :حنو قوله. لزومه املنهج املستقيم: واستقامة اإلنسان
 }فَاستقيموا إِلَيه{: وقوله، 112وده }فَاستقم كَما أُمرت{:هلوقو ،30 فصلت}استقَاموا
قوله  حنو. واستقامة الطريق أن يكون على خط مستو، وبه شبه طريق احلق، 6فصلت
 }وأَنَّ هـذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه{: وقوله}اهدنا الصراطَ املُستقيم{:تعاىل
  .153األنعام

  

  :أنعمت

نعمي نوضرب ثالث لغات،ونعم الشيء نعومة صار لينا ناعما، م كسمع ونصر ع
اليد والصنيعة واملنة الدعة واملال، والنعمة ووالتنعم الترفه، والنعيم والنعمى اخلفض 

نعمه تنعيما : يقالاملنفعة املفعولة على وجه اإلحسان إىل الغري،  وما أنعم به عليك، و
أَما الْإِنسانُ إِذَا ما ابتلَاه ربه فَ{:جعله يف لني عيش وخصب، قال تعاىل: فتنعم أي

  .15 الفجر}فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ

والنوهي احلالة اليت يكون عليها اإلنسان لسة، عمة بكسر النون بناؤها للهيئة كاجل
عمة بفتح النون فبناؤها لن، أما ا121النحل}شاكراً لِّأَنعمه{:مجع نعم وأنعم قال تعاىل

  . وتقال للقليل والكثري، كالضربة والشتمة،بناء املرة من الفعل
  

   :المغضوب

الغني والضاد والباء أصل صحيح يدل على شدة وقوة، يقال إن الغضبة هي 
، وغضب الرضا ألنه اشتداد السخطالصخرة الصلبة، ومنه اشتق الغضب، ضد 

الغضب يكون على الشيء إذا مل يرض عنه،  و غضبا فهو غضبان وغضوب،يغضب
ويكون للشيء إذا غضب على غريه ألجله، لذلك فالغضب منه حممود إذا كان للحق 
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وأما غضب اهللا تعاىل فهو إنكاره على . ضد الباطل، ومنه مذموم إذا كان يف غري احلق
  .من عصاه فيعاقبه 

  

  :الضالين

ال أي ضاع وهلك، وأرض ، وضل الشيء يضل ضالالضالل ضد اهلدى والرشاد
مضلة بالفتح ، وملة بفتح امليم وكسر الضاد يضل فيها الطريق، وضللت الطريق ض

 . الفرس إذا كان معقوال فلم تد إليهعرفه، وأضللتضالال إذا مل أوضل هو عين 
 إْحداهما ممن ترضونَ من الشهداء أَن تضلَّ{: والضالل أيضا النسيان ومنه قوله تعاىل

  .، أي أن تنسى إحدامها282البقرة}فَتذَكِّر إِحداهما اُألخرى

شيء وذهابه الضاد والالم أصل يدل على معىن واحد هو ضياع ال: قال ابن فارس
  .ل لغتان، وكل جائر عن القصد ضالل ويضيضيف غري حقه، يقال ضل 

ال املطلوب، وقيل سلوك طريق صل إىل  ما يودقْ الضالل فَ:وقال ابن الكمال
  .يوصل إىل املطلوب

 العدول عن الطريق املستقيم، ويضاده اهلداية، ويقال الضالل: وقال الراغب
الضالل لكل عدول عن املنهج، عمدا كان أو سهوا، يسريا كان أو كثريا، فإن الطريق 

ستقيموا ا: (املستقيم الذي هو املرتضى صعب جدا، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وإذا كان الضالل ترك الطريق املستقيم عمدا كان أو سهوا، قليال كان ). ولن حتصوا 

  .أو كثريا، صح أن يستعمل لفظ الضالل ممن يكون منه خطأ ما

  

  :ينـآم
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 :معناه، ولكنه تأمني على الدعاء، ويقال باملد والقصر، ليس من الفاحتة" آمني"لفظ

 أن يسكت سكتة لطيفة جداً بني آخر الفاحتة ولذلك يستحب لإلمام، اللهم استجب
  .، وكي ال يظن اجلاهل أا من كالم اهللا لئال يتوهم أن آمني من القُرآن،وآمني

غَيرِ "أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمام  عن أَبِي هريرةَ
 هِملَيوبِ عضغالْمالِّنيلَا الضفَقُولُوا " و"نيآم " لَه رغُف كَةلَائلَ الْمقَو لُهقَو افَقو نم هفَإِن

 هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأيضا أَنَّ ر هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع،،بِهذَن نم مقَدا تم
 أَحدكُم آمني وقَالَت الْملَائكَةُ في السماِء آمني فَوافَقَت إِحداهما وسلَّم قَالَ إِذَا قَالَ

بِهذَن نم مقَدا تم لَه رى غُفرالْأُخ.  

 :داود وغريه عن وائل ابن حجر مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ وأخرج أبو
  . ميد ا صوته"آمني"  :  فقال"وال الضالني"

  .بعد قراءة الفاحتة فقد اختلف فيهما العلماء" آمني"أما اجلهر واٍإلسرار بقول 
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بينما هو يقرأ من الليل سورة : عن أيب سعيد اخلدري أن أسيد بن حضري قال
رة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت البق

الفرس فسكت فسكتت الفرس، مث قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه 
حيىي قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما آخره رفع رأسه إىل السماء فإذا مثل 

: " يه وسلم فقالالظُّلَّة فيها أمثال املصابيح، فلما أصبح حدث النيب صلى اهللا عل
، قال فأشفقت يا رسول اهللا أن تطأ حيىي، "اقرأ يا ابن حضري اقرأ يا ابن حضري

وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه ورفعت رأسي إىل السماء فإذا 
" وتدري ما ذاك ؟ : " مثل الظُّلَّة فيها أمثال املصابيح فخرجت حىت ال أراها قال

الئكة دنت لصوتك ولو قرأت ألصبحت ينظر الناس إليها تلك امل:"قال ال، قال
عرجت في الْجوِّ :" متفق عليه، واللفظ للبخاري ويف مسلم". ال تتوارى منهم

تاحاها أَرخرجت على صيغة املتكلم: "بدل" ى م." 

  

للنفوس واألفئدة حاجتها من احلكمة والرشد وطمأنينة األمن والسكينة كما هو 
 اجلهل لَوساد يف حاجتها إىل مثرات الطعام واهلواء واملاء واملعافاة، ولئن سحال األج

النفوس برشدها وهدايتها وأمنِ تعارض بني األمنني، أمنِلنفوس مريضة وجود  
األجساد بسالمتها ووفرة رزقها، فاعتذروا عن اتباع اهلدى كحال كفار قريش إذ 
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وقَالُوا إِن نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّف من أَرضنا { الوحي ودعوة اإلميان، لُزـجبههم تن
أَولَم نمكِّن لَّهم حرماً آمناً يجبى إِلَيه ثَمرات كُلِّ شيٍء رِزقاً من لَّدنا ولَكن أَكْثَرهم لَا 

اط الوثيق بني األمنني، ولئن غيبت الغفلة عن عقوهلم االرتب. 57:  القصص }يعلَمونَ
 األجساد يف ظل عقيدة التوحيد، فإن مالكهما الواحد ومصدرمها  النفوس وأمنِأمنِ

الوحيد رب العزة تعاىل يضرب هلم األمثال رمحة منه وتذكريا وحتذيرا وإقامة حجة 
زقُها رغَداً من كُلِّ مكَان وضرب اللّه مثَالً قَريةً كَانت آمنةً مطْمئنةً يأْتيها رِ{فيقول 

:  النحل }فَكَفَرت بِأَنعمِ اللّه فَأَذَاقَها اللّه لباس الْجوعِ والْخوف بِما كَانواْ يصنعونَ
112.  

هذه القرية اليت ضرِبت مثال، مرت كما يبدو من السياق مبرحلتني، مرحلة إميان 
اء، مث مرحلة مترد وكفران صب عليها بعصياا عذاب عمها اهللا فيها بالرزق والرخ
  .اجلوع واخلوف  واخلسران

إن حال كل فسطاط عمراين ومآل كل جتمع بشري يف ارتباط وثيق بطبيعة العالقة 
برب الفسطاط وخالقه، إن إميانا وإحسانا فرفاه وسداد أمر وعمران، وإن كفرانا 

 فالح ألمة  إال باجتماعها على ما وعصيانا فخراب وذلة وتفرق وخسران، وليس من
يضمن وحدا وعزا وصالح حاهلا ومآهلا، وهو ما يروى عن الرسول صلى اهللا عليه 

، فسمى اجلماعة املؤمنة حول )عليكم باجلماعة ، فإن يد اهللا على الفسطاط: (وسلم 
ة متعاونة قرآا فسطاطا تشبيها هلا باخليمة اجلامعة، فيها أهلُها أسرةً واحدةً متحاب

  .مسترشدة

ولئن كان فسطاط اجلماعة املؤمنة هو قرآا اجلامع ألمر حاهلا ومآهلا، فإن للقرآن 
ـِال ملا تاله، هذا الفسطاط  أيضا فسطاطه اجلامع ملا جاء به شارحا للفاحتة قبله ومفص
العظيم واملصر اجلامع هو سورة البقرة  اليت أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



63 
 
واظبة على تالوا فيما رواه مسلم عن أيب أمامة الباهلي قال مسعت رسول اهللا صلى بامل

اقرءوا سورة البقرة فإنّ أخذها بركة وتركَها حسرة وال :( اهللا عليه وسلّم يقول
السورة الىت تذكر فيها البقرة فسطاط : (، وكما ورد عنها أيضا)يستطيعها البطَلة

أي املشتغلون )  بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلةالقرآن فتعلموها فإن تعلمها
   .بالباطل

وهذا سر نزول خوامتها مقرونة بالفاحتة، بواسطة ملكني كرميني وشاهدي عدل 
بينما جربيلُ قاعد عند النيبِّ : أمينني، فيما رواه مسلم والنسائي عن ابن عباس قال

هذَا ملَك نزلَ إلَى اَألرضِ لَم : وقه، فَقَالَ لَهصلى اهللا عليه وسلّم سمع نقيضا من فَ
أَبشر بِنورينِ أُوتيتهما، لَم يؤتهما نبِيّ قَبلَك؛ فَاتحةَ الْكتابِ، : ينزِلْ قَطُّ إالَّ اليوم، وقَالَ

   . إالَّ أُعطيتهوخواتم سورة البقَرة؛ لَن تقْرأَ بِحرف منها

 ولئن كانت فاحتة الكتاب جامعة ملقاصد القرآن بتقريرها أصول الدين، مبادئ
لأللوهية والربوبية ومناهج للتعبد، أمرا ويا ووعدا ووعيدا ومبدأ ومعادا، فإن 
تركيزها وإجيازها وتعقيبها بسورة البقرة املفصلة ملها الشارحة إلشاراا وتصرحياا، 

عل املتأمل البصري يقف مبهورا أمام عظمة احلكمة اإلهلية يف التربية واإلرشاد، ذلك جي
أن أرقى طرق تعليم الكبار أن يبدأ بتقرير القاعدة املة يعقبها التفصيل والتوضيح 

وضرب املثل، فيقيمفاصلَد اإلجياز املوضوع ويب ـين اإلطنابه  وتفاصيلَ جزئيات 
فايا إشاراته وتلميحاته، فيتكامل املوجز مع املفصل ويتشرب القلب كلياته، ويشرح خ

  .والذهن مقاصد ما يتلقى وفوائد ما يتزود

يفتتح املرء القرآن الكرمي بأم الكتاب، مث يتدرج مصعدا يف سورة البقرة إىل 
 وسعها لَها الَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِالَّ{: مشارف الرمحة واملغفرة والعفو والنصر بقوله تعاىل

ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا الَ تؤاخذْنا إِن نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا والَ تحملْ علَينا 
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بِه واعف عنا إِصراً كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا ربنا والَ تحملْنا ما الَ طَاقَةَ لَنا 
رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرا فَانصالَنوم ا أَنتنمحارا ولَن راغْففإذا به 286البقرة  }و ،

 من رب العباد، فإذا واصل منتجع عرضه السداد والرشاد والرضاعلى قمة شاهقة و
وجزته الفاحتة وفصلته التالوة احندر إىل رىب مثمرة وسهول نرية من سور تزيد ما أ

وآيات بينات هن أشد نفعا من الغيث أين وقَع نفَع، . البقرة وضوحا وشفافية ونورا
ومن الشمس إذا أوفَت أحيت، وأطيب منهلٍ للظماء من زالل املاء، وللمختنقني  

  .يلتمسون احلياةَ باستنشاق اهلواء

سالم تصورا وعقيدة وشريعة ، وبناء تاما وهذا ما جيعل القرآن الكرمي مرقاةً لإل
متقنا ألمة أريد هلا أن تكون شاهدة ورائدة وقائمة بالقسط، ولذلك مسى الرسول عليه 
الصالة والسالم سورة البقرة بسنام القرآن أي أعاله وذروته فقال  يف ما أخرجه 

نام إن لكل شيء سناما وإن س(احلاكم يف مستدركه على الشيخني بإسناد صحيح 
، وهي بتسنمها هذا املرتقى يف جمال البناء احلركي لإلسالم وأمته )القرآن سورة البقرة

مبثابة اجلهاد يف جمال التضحية والعطاء اإلمياين الصرف لنصرة الدين ومحاية العرض 
ذروة : (واألهل، إذ قال عنه الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم أيضا يف ما رواه أمحد

: أي األعمال أفضل؟ قال: ، وعندما سئل أبو ذر)اجلهاد يف سبيل اهللاسنام اإلسالم 
   ".الصالة عماد اإلسالم واجلهاد سنام العمل"

ذلك أن سورة البقرة لكوا سنام القرآن قد حوت من أصول العقيدة والتشريع 
دين وكليات األحكام الدينية وجهاد البناء واملدافعة بالقول والعمل ومناضلة أعداء ال

كفرةً ومنافقني باحلجة الساطعة والربهان القاطع، ما جيعل استيعابها إحاطةً واعية مبنهج 
اإلسالم وأسلوب تربيته للمؤمنني وبنائه لألمة الشاهدة، فكان التحريض على تالوا 

نَّ لَا تجعلُوا بيوتكُم مقَابِر إِ(ومدارستها بقوله صلى اهللا عليه وسلم  يف رواية مسلم 
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ةقَرةُ الْبورس يهأُ فقْري تالَّذ تيالْب نم رفنطَانَ ييوعن أيب سعيد اخلدري أن أسيد )الش ،
بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت : بن حضري قال

الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكتت الفرس، مث قرأ فجالت 
لفرس فانصرف، وكان ابنه حيىي قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما آخره رفع رأسه إىل ا

السماء فإذا مثل الظُّلَّة فيها أمثال املصابيح، فلما أصبح حدث النيب صلى اهللا عليه 
، قال فأشفقت يا رسول اهللا أن تطأ "اقرأ يا ابن حضري اقرأ يا ابن حضري: " وسلم فقال

ها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه ورفعت رأسي إىل السماء فإذا حيىي، وكان من
قال " وتدري ما ذاك ؟ : " مثل الظُّلَّة فيها أمثال املصابيح فخرجت حىت ال أراها قال 

تلك املالئكة دنت لصوتك ولو قرأت ألصبحت ينظر الناس إليها ال تتوارى :"ال، قال
   .منهم

وة القرآن مثل اجلهاد من اإلسالم، لكونه أيضا إن مثل سورة البقرة بتسنمها ذر
ذروة للدين، وبدونه تبدو األمة ال سنام هلا، دكَّاَء ميسرةً للترويض مهيأةً للركوب، 
سلسةَ االنقياد، ذيلية تابعة لكل من هش عليها بعصاه، فكان التحريض عليه أيضا 

لُ في سبيلِ اللّه أَموات بلْ أَحياء والَ تقُولُواْ لمن يقْت}:قرآنا وسنة بقوله عز وجل
ومبا أخرجه عبد الرزاق وأمحد وأبو داود والترمذي ، 154: البقرة }الَّ تشعرونَولَكن 

وصححه والنسائي وابن ماجة وابن حبان واحلاكم وصححه والبيهقي عن معاذ بن 
 ناقة فقد وجبت له قمن قاتل فُوا( :  عليه وسلم قالجبل أن رسول اهللا صلى اهللا

اجلنة، ومن سأل اهللا القتل من نفسه صادقاً مث مات أو قتل فإن له أجر شهيد، ومن 
جرح جرحاً يف سبيل اهللا أو نكب نكبة فإا جتيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لوا 
، )لون الزعفران، ورحيها ريح املسك، ومن جرح يف سبيل اهللا فإن عليه طابع الشهداء

أخرجه النسائي عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما حيكي عن ربه قال وما 
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أميا عبد من عبادي خرج جماهداً يف سبيل اهللا ابتغاء مرضايت ضمنت له إن رجعته (
   .)أرجعه مبا أصاب من أجر أو غنيمة، وإن قبضته غفرت له

 املقبل غري املدبر ومثل من استجمع يف صدره وسلوكه سورة البقرة كمثل ااهد
الثابت غري الواجف أو املتردد، ولذلك عندما اجنفل الطلقاء يوم حنني بالناس، ومل 

أبو بكر، : يثبت يومئذ مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم إال مجاعة من أصحابه منهم
ناد يا : وعمر، وعلي، والعباس، وأبو سفيان بن احلارث، جعل النيب يقول للعباس

، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة، فنادى وكان صيتا، معشر األنصار
يا لبيك، فنظر النيب صلى اهللا عليه : فأقبلوا كأم اإلبل إذا حنت إىل أوالدها، يقولون

اآلن محي الوطيس، أنا النيب ال كذب، انا ابن عبد املطلب، مث : وسلم إىل قتاهلم، فقال
هديا {:  ورمى ا، وقال} يشوِى ٱلْوجوه} : فقالناولين احلصيات فناوله،: قال للعباس
ةبغَ الْكَعالزموا} بم الرعب فافقذف اهللا يف قلو .  

بعثَ رسولُ اهللا بعثْاً وهم ذَوو عدد فَاستقْرأَهم فَاستقْرأَ كُلَّ رجلٍ منهم ( وعندما 
ما معك يا :  فَأَتى علَى رجلٍ منهم من أَحدثهِم سناً، فَقَالَ-ن يعنِي ما معه من القُرآ-

نعم، : أَمعك سورةُ البقَرة؟ فَقَالَ: معي كَذَا وكَذَا وسورةُ البقَرة، فَقَالَ: فُالَنُ؟ فَقَالَ
واهللا يا رسول اهللا ما منعنِي أَنْ : شرافهِمفاذْهب فَأَنت أَمريهم، فَقَالَ رجلٌ من أَ: قالَ 

تعلَّموا القُرآنَ، واقْرأُوه : أَتعلَّم سورة البقَرة إِالَّ خشية أَنْ الَ أَقُوم بِها، فَقَالَ رسولُ اهللا
بٍ محشو مسكاً يفُوح برِحيه في فَإِنَّ مثَلَ القُرآن لمن تعلمه فَقَرأَه وقَام بِه كَمثَلِ جِرا

 كسلَى مابٍ أُوكي عثَلِ جِركَم هفوي جف وهو قُدرفَي هلَّمعت نثَلُ ممو ،كَانكُلِّ م .(
وعن "). معه سورة البقرة: "يا رسول اهللا هو أحدثنا فقال: فقالوا( ويف رواية أخرى 

لين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم، وأنا أصغر القوم استعم: عثمان بن أيب العاص قال
  .الذين وفدوا عليه من ثقيف، وذلك أين كنت قرأت سورة البقرة
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ذلك أن سورة البقرة قد فصلت ما يف الفاحتة من القرآن الكرمي ومهدت ملا يأيت 
بعدها من تفصيالت أخرى يف ما يتلوها من السور، فكانت بذلك على تسنمها الذروة 

سرا ومفتاحا ملا أمجل قبلها وما استفيض فيه بعدها، وكان مستوعبها العامل ا ج
ممسكا بالعروة الوثقى متمكنا من دينه تصورا عقديا وتشريعا ربانيا للفرد واتمع 
وفقها واعيا للنفس البشرية سعيا بني الناس و فهما للمبدأ واملعاد وطرق الضاللة 

  .ومناهج الرشاد

ابط والتدرج والتسلسل بني سورة البقرة وما قبلها وما بعدها واضحا يبدو هذا التر
  : اليت يضيق اال عن إحصائها، من ذلك مثال كثري من اآلياتجليا يف

أن سورة البقرة تعد عقال ومنطقا وهديا وتشريعا وإعجازا بالغيا، امتدادا طبيعيا 
، يبدو ذلك من االرتباط الوثيق لسورة الفاحتة قبلها، ومتهيدا وشرحا وتفصيال ملا بعدها

بني خامتة هذه وبداية تلك، وما ورد فيما تالمها، فعندما يسأل العبد ربه أشرف طرق 
اهلداية ورفقة الذين أنعم اهللا عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني، بقوله يف أم 

ت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم اهدنا الصراطَ الْمستقيم صراطَ الَّذين أَنعم{: القرآن
الِّنيالَ الض{، يأتيه اجلواب  يف مفتتح البقرة بقوله تعاىل  }و يهف بيالَ ر ابتالْك كذَل
نيقتى لِّلْمدوالكتاب هو هدى الطريق املستقيم للمتقني، كما ورد يف 2: البقرة }ه ،

مث يأيت البسط واإلطناب يف ). لصراط املستقيم كتاب اهللا: (األثر مرفوعا وموقوفا 
نزلَ علَيك الْكتاب بِالْحق مصدقاً لِّما بين يديه وأَنزلَ {: سورة آل عمران بقوله تعاىل

هو {: قوله، و3/4آل عمران }التوراةَ واِإلجنيلَ من قَبلُ هدى لِّلناسِ وأَنزلَ الْفُرقَانَ
الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما 

عا يمو هأْوِيلاء تغتابو ةنتاء الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز يف قُلُوبِهِم ينالَّذ أْوِيلَهت لَم
 أُولُواْ إِالَّ اللّه والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِالَّ
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: ، مث يتجلى احلكم بصورته اجللية يف سورة النساء بقوله تعاىل7  آل عمران}األلْبابِ

علْمِ منهم والْمؤمنونَ يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من لـكنِ الراسخونَ في الْ{
 كلَـئرِ أُومِ اآلخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤالْمكَاةَ وونَ الزتؤالْمالَةَ والص نييمقالْمو كلقَب

   .162 النساء }سنؤتيهِم أَجراً عظيماً

، وجاء }رب العاملني{ك إمجال سورة الفاحتة لربوبية اهللا تعاىل للعاملني بقوله ومن ذل
يا أَيها {: بسط الربوبية وأصناف العاملني من املخلوقات يف سورة البقرة بقوله تعاىل

:  وقوله،21 البقرة }الناس اعبدواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُون
} عبس ناهواء فَسمى إِلَى السوتاس يعاً ثُممضِ جي اَألرا فلَكُم م لَقي خالَّذ وه

يملٍء عيبِكُلِّ ش وهو اتاوملٌ {:  وقوله29 البقرة }ساعي جإِن كَةالَئلْمل كبإِذْ قَالَ رو
فَةً قَالُواْ أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح في اَألرضِ خلي

، مث يف سورة آل عمران 30 البقرة}م ما الَ تعلَمونَبِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَ
حلق ويهتدي ا أولو زاد فبني أن يف خلق هذه العوامل آيات يستبصر ا العقالء معامل ا

وللّه ملْك السماوات واَألرضِ واللّه علَى {: األلباب إىل معرفة خالقهم عز وجل، فقال
كُلِّ شيٍء قَدير إِنَّ في خلْقِ السماوات واَألرضِ واختالَف اللَّيلِ والنهارِ آليات لِّأُولي 

   .190/189 آل عمران }األلْبابِ

الَّذين ...{ومن ذلك أيضا أنه تعاىل أوجز وصف األمة اإلسالمية إشارة بقوله تعاىل 
الِّنيالَ الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعمث زاد الشرح يف البقرة بقوله }أَن :

}دهواْ شكُونطاً لِّتسةً وأُم اكُملْنعج ككَذَلو كُملَيولُ عسكُونَ الرياسِ ولَى الناء ع
كُنتم خير أُمة : ( التوضيح بسطة يف آل عمران بقوله مث زاد143 البقرة}شهِيداً

تنكَرِ ونِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخونَ بِاللّهنم110آل عمران}ؤ.   



69 
 

بط املتني بني سور القرآن الكرمي يف ترتيبه املصحفي يبني مبا ال يدع جماال هذا الترا
للشك أو الريب أنه وحدة متكاملة بترتيب توقيفي منه تعاىل عند تنـزله األول إىل 

، مث عند تنـزله 22/ 21 الربوج}بلْ هو قُرآنٌ مجِيد في لَوحٍ محفُوظ{اللوح احملفوظ 
 }إِنا أَنزلْناه في لَيلَة مباركَة إِنا كُنا منذرِين{العزة يف السماء الدنيا الثاين إىل بيت 

 وقام األمني جربيل عليه السالم بإبالغه 1القدر }إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ{، 3الدخان 
راف على إقرائه منجما إىل األمني املعصوم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واإلش

 علَينا إِنَّلتعجلَ بِه لَا تحرك بِه لسانك {وتبيينه واإلرشاد إىل كيفية اتباعه وتطبيقه 
هآنقُرو هعمفَإِذَا قَج  هآنقُر بِعفَات اهأْنلَرإِنَّ ع ثُمهانيا بنفكان الترتيل . 16/19 القيامة }ي

نه عز وجل  إلعداد اجليل األول من بناة اإلسالم يف واقع احلياة، املنجم تدرجا م
وختريج الدفعة األوىل منهم حتت رعاية حممد بن عبد اهللا املشرف الرائد على معهد 

وقُرآناً فَرقْناه لتقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْث { اإلعداد القرآين، صلى اهللا عليه وسلم،
ت اهلْنزنرتِيالًو{ وكان الترتيب املصحفي أيضا وحيا منه تعاىل، يعارض 106اإلسراء ،

 ويف سنة وفاته عارضه به ،به جربيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرة يف السنة
عنِ الشعبِي عن مسروقٍ عن عائشةَ قَالَت أَقْبلَت (مرتني كما روى أمحد يف مسنده 

مةُ تمي فَاطتنا بِاببحرفَقَالَ م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسةُ ريشا مهتيشي كَأَنَّ مش
 كصختا اسلَه فَقُلْت كَتيثًا فَبدا حهإِلَي رأَس هإِن ثُم هالمش نع أَو ينِهمي نا عهلَسأَج ثُم

ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حديثَه ثُم تبكني ثُم إِنه أَسر إِلَيها حديثًا فَضحكَت رسولُ اللَّ
 يأُفْشل تا كُنم ا قَالَ فَقَالَتما عهأَلْتفَس نزح نم با أَقْرحمِ فَروكَالْي تأَيا رم فَقُلْت

ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حتى إِذَا قُبِض النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سأَلْتها سر رسولِ اللَّ
فَقَالَت إِنه أَسر إِلَي فَقَالَ إِنَّ جِبرِيلَ علَيه السلَام كَانَ يعارِضنِي بِالْقُرآن في كُلِّ عامٍ 

هإِنةً وري متيلِ بلُ أَهأَو كإِني ولأَج رضح إِلَّا قَد اهلَا أُرنِ ويترم امالْع نِي بِهضارع 



70 
 

لُحوقًا بِي ونِعم السلَف أَنا لَك فَبكَيت لذَلك ثُم قَالَ أَلَا ترضين أَنْ تكُونِي سيدةَ نِساِء 
  ).و نِساِء الْمؤمنِني قَالَت فَضحكْت لذَلكهذه الْأُمة أَ

على هذا الترتيب املصحفي ترك الرسول الكرمي صلوات اهللا عليه صحابته الذين 
بلغوه لنا كما استلموه، والتحق بالرفيق األعلى حال اكتمال اإلعداد وحتول صناديد 

 محة واملودة والتضحية والفداءالعرب إىل عباد للرمحن خلف نبيهم الكرمي يف جمتمع املر
حممد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم تراهم ركَّعاً سجداً {

م كذَل ودجأَثَرِ الس نهِم موهجي وف ماهيماناً سورِضو اللَّه نالً مونَ فَضغتبي يف مثَلُه
 هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخريلِ كَزي الْإِجنف مثَلُهمو اةروالت
رفغم مهنم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعةً ي

  .29:  الفتح}وأَجراً عظيماً

ومن مث كان الترتيل منجما تثبيتا للرسول عليه الصالة والسالم، وتربية للجيل 
القرآين األول وتأسيسا للدعوة يف النفوس واتمع، مبينا حكمة التنجيم ورادا على 

ولَا نزلَ علَيه الْقُرآنُ وقَالَ الَّذين كَفَروا لَ{متقولة الكفار واملشركني يف سورة الفرقان 
، ومرشدا يف سورة 32 الفرقان }جملَةً واحدةً كَذَلك لنثَبت بِه فُؤادك ورتلْناه ترتيالً

العلق إىل قراءة ما أنزل اهللا تعاىل من اآليات وتدبر ما خلق من الكون اعتبارا وإميانا 
ك الَّذي خلَق  خلَق الْإِنسانَ من علَقٍ اقْرأْ وربك الْأَكْرم  الَّذي اقْرأْ بِاسمِ رب{وتسليما 

لَمعي ا لَمانَ مالْإِنس لَّمبِالْقَلَمِ  ع لَّمويف سورة املدثر حمذرا ومذكرا، 1/5 العلق}ع ،
 يؤتى صحفاً منشرةً  كَلَّا بل لَا بلْ يرِيد كُلُّ امرِئٍ منهم أَن{وملوحا باملغفرة ملن يعترب 

 وه اَء اللَّهشونَ إِلَّا أَن يذْكُرا يمو  هاء ذَكَرن شةٌ  فَمرذْكت هةَ  كَلَّا إِنرافُونَ الْآخخي
ةرفغلُ الْمأَهى وقْولُ التأَه{ثرعداد وهكذا استمر البناء والتشييد واإل ...52/56املد

جليل الدعوة األول، حىت إذا مت األمر كان الترتيب املصحفي موازيا للترتيب الرتويل، 
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وتبينت حكمة الترتيب الرتويل توقيفيا من رب العزة على املستوى اإلنشائي األول 
للدعوة تدرجا ورفقا، وحكمة الترتيب املصحفي توقيفيا من رب العزة أيضا على 

 ترشيدا وتأسيسا وتشريعا وتسيريا عرب األجيال املتالحقة إىل مستوى بناء األمة والدولة
لَقَد : (يوم القيامة، وشهد بذلك على املسلمني رسوهلم املبلغ الصادق األمني فقال

  ).تركْتكُم علَى مثْلِ الْبيضاِء لَيلُها كَنهارِها الَ يزِيغُ عنها إالَّ هالك
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  )الحلقة الثانية (
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البقَرةُ سنام القُرآن وذُروته، نزلَ مع :"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ترِجختلَكاً، واسونَ ما ثَمانهنم ةكُلِّ آي}ومالقَي احلَي وإِالَّ ه اهللا ال إِله{ من 
و ،ةقَرالب ةوربِس لَتصشِ، فَورالع تحيس"ت " رِيدي دها أَحؤقْرال ي آنالقُر قَلْب

اكُمتولى ما عوهؤفاقْر لَه رةَ إِالَّ غُفراآلخ ارالداهللا و « . 

ورواه الطرباين . رواه أمحد، وفيه راو مل يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح
  .وأسقط املبهم

  

اخلطاب القرآين يف جممله موجه لألمة اإلسالمية عن طريق نبيها صلى اهللا عليه 
وسلم، تصورا إميانيا لأللوهية والربوبية، وعاملي امللكوت واجلربوت، واملبدأ واملعاد، 
ونداء ربانيا للبشرية أمرا ويا وضرب مثل، ودعوة لالعتبار مبا خلق اهللا يف السماوات 

رض، وإرشادا إىل أسلوب مقارعة الكفار مشركني وأهل كتاب، كشفا خلفاياهم واأل
، فإمنا "يا بين آدم"أو " يا أيها الناس: "ونواياهم ومكرهم وخداعهم، وهو إذ يقول

اخلطاب للناس كافة، ولكن عن طريق الرسول صلى اهللا عليه وسلم مث أتباعه من محلة 
فإمنا ذلك هلم عن طريق نبيهم يف " ذين آمنوايا أيها ال"دعوته، وعندما يقول مدحا 

" يا أيها الذين كفروا"حياته أوال مث بعده مباشرة  إىل يوم الدين ثانيا، وعندما يقول ذما 
فإمنا املقصود تعليم املؤمنني كيف خياطبون  "يا بنِي إِسرائيلَ"أو " يا أَهلَ الْكتابِ"أو 
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ل إقامة للحجة وإنقاذا من مستنقع الضاللة الكافرين وأهل الكتاب وبين إسرائي
  .واخلسران إىل رحابة األمن واإلميان، ملن كتب هلم اهللا فيهم الرشد واهلداية

ولئن كان القرآن حجة على من مسعه من عموم اخللق، فإنه نزل للمؤمنني به نورا 
ا يؤمنونَ في آذَانِهِم وقْر قُلْ هو للَّذين آمنوا هدى وشفَاء والَّذين لَ{: وهدى وبشرى

يدعب كَانن منَ موادني كلَئى أُومع هِملَيع وهن { ،44 فصلت }وانٌ مهراءكُم بج قَد
 واتبعواْ فَالَّذين آمنواْ بِه وعزروه ونصروه{ 174النساء}ربكُم وأَنزلْنا إِلَيكُم نوراً مبِيناً

، كما أنه للمتمردين عليه 157األعراف}النور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَـئك هم الْمفْلحونَ
سيصيب الَّذين أَجرمواْ صغار عند اللّه وعذَاب {نذارة من سوء العاقبة واخلسران 

}سيصيب الَّذين كَفَرواْ منهم عذَاب أَليم{، 124األنعام }شديد بِما كَانواْ يمكُرونَ
  .90التوبة 

ولئن كانت الفاحتة موجزة ملعامل اإلسالم ربوبية وألوهية، ومبدأ ومعادا وما بينهما، 
فإن سورة البقرة مجعت هذه املعاين كلها وتوسعت يف شرحها وبسطت ما حيتاجه 

 اإلسهاب فيه ضروري، وأوجزت ما يفصل املؤمن يف جهاده الدعوي، وأسهبت فيما
فيما تالها من السور، وكانت بذلك مفصال رئيسا يف التنـزيل عقيدة وشريعة 
وتفاعال مع واقع احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وتعامال رشيدا مع خمتلف 

 األرض امللل والنحل واألديان اليت عرفتها وتعرفها الساحة البشرية إىل أن يرث اهللا
  .ومن عليها

وكما كانت هذه السورة مبحتواها استهالال ملرحلة تشريعية وحركية جديدة يف 
حياة املسلمني، فإن بداية نزوهلا يف املدينة كان كذلك عند مفصل هام وجديد من عمر 
الدعوة،  إذ هاجر املسلمون بدينهم إىل املدينة، فرارا من شراسة مشركي قريش 

وكانت السورة . م فيها أعداء جدد من املنافقني وأهل الكتابوحلفائهم، فتصدى هل
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بذلك خري زاد للمؤمنني تلقنهم تعاليم دينهم وتكشف هلم نوايا أعدائهم وأساليب 
جدهلم ومكرهم، وتعلمهم طرائق خماطبتهم وأساليب معاملتهم وصيغ إقامة احلجة 

دنية خري زاد يف الطريق كما كان استمرار نزول آياا على مدار املرحلة امل. عليهم
سورة البقرة مدنية، نزلت يف مدد :"قال القرطيب. للتثبت واالسترشاد والوعي والتفقه

واتقُوا يوما ترجعونَ فيه {: هي أول سورة نزلت باملدينة، إال قوله تعاىل: وقيل. شتى
هو تبا كَسفْسٍ مفَّى كُلُّ نوت ثُم ونَإِلَى اللَّهظْلَملَا ي فإنه آخر آية 281 البقرة }م ،

نزلت من السماء، ونزلت يوم النحر يف حجة الوداع بِمنى؛ وآيات الربا أيضاً من 
  ". أواخر ما نزل من القرآن

إن سورة البقرة ألمهيتها ومشولية ما ورد فيها ونورانية توجيهاا، كانت حمط إشادة 
اقْرُءوا الزهراوينِ (  عليه وسلّم إذ قال فيما رواه مسلممن الرسول الكرمي صلى اهللا

 انتايا غَيمهكَأَن أَو انتاما غَممهكَأَن ةاميالْق موي انيأْتا تمهانَ فَإِنرمةَ آلِ عورسةَ وقَرالْب
جان عن أَصحابِهِما اقْرُءوا سورةَ الْبقَرة فَإِنَّ أَو كَأَنهما فرقَان من طَيرٍ صواف تحا

أُعطيت سورةَ البقَرة من ( ، وقال )أَخذَها بركَةٌ وتركَها حسرةٌ ولَا تستطيعها الْبطَلَةُ
وأُعطيت فَاتحةَ الْكتابِ الذّكْرِ اَألولِ، وأُعطيت طه والطَّواسني من أَلْواحِ موسى، 

لكُلِّ شيٍء سنام، وسنام القُرآن سورةُ : (وقال) وخواتم سورة البقَرة من تحت العرشِ
، ويف البخاريِّ أنه صلى اهللا )البقَرة فيها آيةٌ هي سيِّدةُ آي القُرآن، هي آيةُ الكُرسيِّ

، وروى أبو )من قَرأَ بِاآليتينِ من آخرِ سورة البقَرة في لَيلَة، كَفَتاه: (م قالعليه وسلّ
البيت الَّذي تقْرأُ فيه سورةُ البقَرة الَ يدخلُه : (هريرة عنه صلى اهللا عليه وسلّم أنه قال

ةُ سنام القُرآن وذُروته، نزلَ مع كُلِّ البقَر:( وروى أمحد والطرباين أنه قال). الشيطَانُ
 ترِجختلَكاً، واسونَ ما ثَمانهنم ةآي" ومّالقَي ّاحلَي وإِالَّ ه شِ، "اهللا ال إِلهرالع تحت نم

و ،ةقَرالب ةوربِس لَتصيس" فَو "رِيدي دها أَحؤقْرال ي آنالقُر ةَ قَلْبراآلخ ارّالداهللا و 
اكُمتولى ما عوهؤفاقْر لَه رإِالَّ غُف.(   
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 القادة - صلى اهللا عليه وسلم-كما كانت هذه السورة املباركة مرجعا الختياره 
نية عند قتال أعدائه اجلهاديني، ومقياسا له يف الشدائد استنصارا بذوي احلمية اإلميا

يا أصحاب سورة "دما رأى  يف أصحابه تأخراً أمر من ينادي ويوم حنني عناحملاربني، 
  ".البقرة

وكما أن لكل مشروع ذي بال برناجما يضع التصور ويفصل املراحل ويرسم املعامل 
ويهيئ أدوات البناء والتشييد، كذلك كانت سورة البقرة، إذ فصلت األحكام 

، مبتدأ ومنتهى،  وضربت األمثال وأقامت احلجج وأوضحت الطريق ومهدت السبيل
  .ومل تشتمل سورة على ما اشتملت عليه

إن هذه السورة املباركة متثل كيانا نورانيا حيا متكامال يشد بعضه بعضا، تصورا 
إميانيا وحتركا على مجيع الصعد ميدانيا، غايته إقامة أمر اإلسالم يف النفوس واتمع، 

يف الذي بعثت له، ولذلك كانت وإرشاد أمة العقيدة إىل منهج بناء صرحها االستخال
حماور القرآن الكرمي عامة وحماور سورة البقرة خاصة تدور حول مركز الثقل الرئيس 
يف النشاط الدعوي، وهو تأسيس اجلماعة املؤمنة األوىل متهيدا إلقامة دولة اإلسالم 

   .ءالرائدة الراشدة عقيدة وشريعة، ووضع منهجٍ الكتساح الساحة ومحاية البنا

وضوح ال إن التصور اإلمياين يف هذه السورة ألوهية وربوبية وقيومية، شديد ال
 لبس أو يكتنفه غبش، إذ ال ريب يف الكتاب الذي جاء يشوبه غموض أو يعتم عليه

به، وشرح غيبه وشهوده، وبني فيه مبدأ اخللق ومعاده، ورسالة اإلنسان يف األرض 
ألعلى وواثقه بعهد العبادة والطاعة، وأنزله إىل ومآله، من يوم خلقه اهللا يف املأل ا

  .األرض مستخلفا لعمارا عبادة و استصالحا

 ورد التصور اإلمياين يف مقدمتها رابطا هلا خبامتة الفاحتة إذ يسأل العبد ربه اهلداية إىل
 والسعادة، فيأتيه اجلواب واالستجابة بقوله تعاىل الصراط املستقيم صراط أهل الرضا
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 ، وغري 1/2 البقرة}ؤمنونَ بِالْغيبِذَلك الْكتاب لَا ريب فيه هدى للْمتقني الَّذين يامل {
خفي أن اإلميان بالغيب على النهج القرآين هو ركيزة التصور اإلمياين وقاعدته، ما حل 

تنسم أريج بالقلب إال غشيته الرمحة وأشرق بالنور وتسامى يف عامل األرواح الطيبة ي
امللكوت األعلى، يف أحضان اللطف اإلهلي، بني عباد السموات واألرض مالئكة 

ويف ثنايا نفس السورة تتهادى سيدة آي القرآن جليلة . وأنبياء وصديقني وشهداء
رفيعة العماد ثابتة األوتاد نرية األركان لينة املهاد، متأل قلب املؤمن بنور األنوار، 

اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لَا {من األسرار وحكمة األقدار،فيشرف ا على مكا
تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا 

هم ولَا يحيطُونَ بِشيٍء من علْمه إِلَّا بِما شاَء وسع بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَ
يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هئُودلَا يو ضالْأَرو اتاومالس هيسويف 255البقرة }كُر ،

املأل األعلى ايتها  تقبل اخلوامت حمفوفة مبلكني كرميني جربيل عليه السالم ورفيق له من 
َآمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ {مل ينـزل قط قبلها إىل األرض 

هلسر نم دأَح نيب قفَرلَا ن هلسرو بِهكُتو هكَتلَائمو بِاللَّه نفتمتلئ . 285 البقرة}َآم
نة وتزهو الروح أمنا وسكينة، وينشرح القلب ثقة بالرب الكرمي اجلوانح رحابة وطمأني

وقَالُوا سمعنا وأَطَعنا {العظيم الرمحن الرحيم، ويلهج اللسان إميانا واحتسابا واستسالما 
ا كَسا ما لَههعسا إِلَّا وفْسن اللَّه كَلِّفلَا ي ريصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرا مهلَيعو تب

 هلْتما حا كَمرا إِصنلَيلْ عمحلَا تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوِسينا إِنْ نذْناخؤا لَا تنبر تبساكْت
اغْفا ونع فاعو ا بِها لَا طَاقَةَ لَنا ملْنمحلَا تا ونبا رنلقَب نم ينلَى الَّذا عنمحارا ولَن ر

رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصا فَانلَانوم ت285/286  البقرة}أَن.  

 كما ولئن كانت تكاليف اإلميان ثقيلة، ويف أشد احلاجة إىل العون والتثبيت عليها،
 ناشئَةَ اللَّيلِ هي أَشد إِنا سنلْقي علَيك قَولًا ثَقيلًا  إِنَّ{:5/9قال تعاىل يف سورة املزمل 

 بيلًا رتبت هلْ إِلَيتبتو كبر ماذْكُرِ اسا طَوِيلًا وحبارِ سهي النف يلًا إِنَّ لَكق مأَقْوطْئًا وو
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ة اليد الطوىل يف فقد كان لسورة البقر}الْمشرِقِ والْمغرِبِ لَا إِلَه إِلَّا هو فَاتخذْه وكيلًا
جمال البناء النفسي للمؤمن وتقويته وشد أزره تذكريا باملعية اإلهلية عونا واستجابة 

وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا {دعوة 
، وتنبيها لطرق االستعانة ومكامن القوة 186 البقرة }لي ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ

واستعينوا بِالصبرِ والصلَاة وإِنها لَكَبِريةٌ إِلَّا علَى الْخاشعني الَّذين يظُنونَ أَنهم ملَاقُو {
 النفوس تشويقا وترغيبا ، وحتبيبا لآلخرة إىل45/46 البقرة }ربهِم وأَنهم إِلَيه راجِعونَ

وبشرِ الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات أَنَّ لَهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار كُلَّما {
ولَهم فيها رزِقُوا منها من ثَمرة رِزقًا قَالُوا هذَا الَّذي رزِقْنا من قَبلُ وأُتوا بِه متشابِها 

  .25 البقرة}أَزواج مطَهرةٌ وهم فيها خالدونَ

  عند اهللا تعاىل من رضاحىت إذا امتألت القلوب نورا وإميانا واشرأبت الروح إىل ما
ونعيم، كانت التكاليف الشرعية مفصلة ومبينة وحمددة، واجبات ومنهيات، فعال 

كل ذلك ورد يف سورة البقرة توسعا يف . الدولةوتركا، نظام حياة للفرد واتمع و
  .بعضه وإجيازا يف بعضه

 األرض وإقامة العدل بقوله ورد نظام االستخالف بني األجيال البشرية يف عمارة
يا أَيها {، 30 البقرة}وإِذْ قَالَ ربك للْمالَئكَة إِني جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً{: تعاىل

 اسالنبِنيم ودع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُووا خبِعتلَا تا وبلَالًا طَيضِ حي الْأَرا فمكُلُوا م{ 
  .168 البقرة

وورد تشريع أركان اإلسالم بعد التصور اإلمياين الذي هو شهادة التوحيد، صالة 
الزكَاةَ وما تقَدموا لأَنفُِسكُم من خيرٍ وأَقيموا الصلَاةَ وَآتوا {: وزكاة وصياما وحجا

ريصلُونَ بمعا تبِم إِنَّ اللَّه اللَّه دنع وهجِد{، 110  البقرة}ت بوا كُتنَآم ينا الَّذها أَيي
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تت لَّكُملَع كُملقَب نم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميالص كُملَيقُونَع{183 البقرة ،} وامأَتو
  .196 البقرة }الْحج والْعمرةَ للَّه

وورد التحذير من الشيطان مطلقا، وحترمي ما يزينه شركا وشرب مخر وكتمان علم 
وتقليدا ملا كان عليه اآلباء واألجداد، وتشريع أحكام النكاح والطالق والعدة 

  .ومصارف اإلنفاقوالرضاع واحمليض واإليالء، والوصية 

وورد تشريع التعايش بني الناس عدال وإنصافا وقصاصا وتعافيا، واجتنابا لإلضرار 
يا أَيها الَّذين} :بالغري شيطنة أوسحرا، أو أكال لألموال بالباطل غشا ورشوة ومراباة

وا ما تتلُو الشياطني علَى واتبع{، 178البقرة }َآمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى
إىل .. ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الشياطني كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحر 

والَ {. 102البقرة }ولَقَد علموا لَمنِ اشتراه ما لَه في الَْآخرة من خلَاق: قوله تعاىل
اسِ تالِ النوأَم نأْكُلُواْ فَرِيقاً متكَّامِ لا إِلَى الْحلُواْ بِهدتلِ واطكُم بِالْبنيالَكُم بوأْكُلُواْ أَم

الَّذين يأْكُلُونَ الربا الَ يقُومونَ إِالَّ كَما يقُوم الَّذي {، 188 البقرة}بِاِإلثْمِ وأَنتم تعلَمونَ
تي مرحو عيالْب لَّ اللّهأَحا وبثْلُ الرم عيا الْبمقَالُواْ إِن مهبِأَن كذَل سالْم نطَانُ ميالش طُهبخ

فَأُو ادع نمو إِلَى اللّه هرأَمو لَفا سم فَلَه ىهفَانت هبن رظَةٌ معوم اءهن جا فَمبالر كلَـئ
فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأْتي اللَّه {، 275: ، البقرة}أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ

  .109 البقرة }بِأَمرِه

ويف جمال الدفاع واملدافعة واحلماية لألمة عقيدة وشعبا ونظاما وأخالقا وأمنا، كان 
  :التوجيه يف سورة البقرة على أربع شعب

ا التحذير من تقليد غري املسلمني يف تعاملهم مع الوحي وما نزل به، ويف أواله
أَم ترِيدونَ {: عالقتهم برسوهلم صلى اهللا عليه وسلم والرسل قبله، يف عدة آيات منها
قَد ضلَّ سواَء أَنْ تسأَلُوا رسولَكُم كَما سئلَ موسى من قَبلُ ومن يتبدلِ الْكُفْر بِالْإِميان فَ
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 يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تقُولُوا راعنا وقُولُوا انظُرنا واسمعوا {.108 البقرة}السبِيلِ

يمأَل ذَابع رِينلْكَافل104  البقرة}و.  

وثانيتها ضرب املثل تقريرا وتوضيحا وحتذيرا، حتريضا على العمل الصاحل واإلنفاق 
ومثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم { سبيل اهللا، وتنفريا مما عليه املشركون وأهل الكتاب يف

ابتغاَء مرضاة اللَّه وتثْبِيتا من أَنفُِسهِم كَمثَلِ جنة بِربوة أَصابها وابِلٌ فََآتت أُكُلَها 
 كَمثَلِ الَّذي استوقَد نارا فَلَما أَضاَءت ما حولَه ذَهب مثَلُهم{، 265 البقرة }ضعفَين

  .17 البقرة }اللَّه بِنورِهم وتركَهم في ظُلُمات لَا يبصرونَ

وثالثتها التعريف بطبيعة الصراع العقدي بني اإلميان والكفر، وطبيعة ما يواجه 
 ومشاق، والتوضيح ملذاهب اخلصوم واملعترضني حملَةَ الدعوة من حمن ومتاعب

ومكرهم، وأساليبهم ومناورام وضالالم، وطرق الرد عليهم وفل حججهم، ومحاية 
  .املؤمنني من تأثري دعايام وإشاعام

وكانت قصص األنبياء مع أقوامهم يف هذا اال خري تعريف بطبيعة املعركة بني 
 ألويل البصائر واألبصار، وأبلغ عظة وعربة للمؤمنني، إذ مل اإلميان والكفر، وأقوى تنبيه

تكن هذه القصص مقصورة على األمم اليت وقعت فيها، ولكنها كانت تقريرا لسنة اهللا 
يف عباده الذين خلوا من قبل، تقريرا خوطب به الرسول صلى اهللا عليه وسلم تثبيتا 

وطبت به أمته من خالله، حتذيرا وحضا على التأسي مبن قبله من األنبياء والرسل، وخ
  .هلا من أن يقع فيها ما وقع لغريها، أو يلحق ا ما حلق بأمم قبلها

يف هذا السياق وردت قصص القرآن الكرمي، بكل واحدة منها علم وعربة وأسوة، 
يف صور بالغية رائعة شىت، إشارة وتصرحيا، وإسهابا وإجيازا وتلميحا، واختالفا يف 

 والسياقات، وما يراد تبيانه من عرب وعظات، مبا يناسب كل حالة، معاين األلفاظ
وينسجم مع كل ظرف، غايتها توضيح التصورات، أو رفع املعنويات، أو شرح 
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فئدة، أو التحذير من نتائج األعمال والتصرفات، فكانت هذه األالصدور، أو تقوية 
تتحدث . نية لتخريج الدعاةالقصص وحدها حبق مدرسة ربانية يف املنارة احملمدية القرآ

يف أول ما تتحدث عن رسل اهللا  مبلغي دعوته وأمناء وحيه، مبينة إشراقات من 
سريهم وأحواهلم، ومعقبة على أقواهلم وأعماهلم، وما يتفاضلون فيه عند اهللا وما به 

اللّه ورفَع بعضهم تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ منهم من كَلَّم {يتساوون 
اتجرد{إبراهيم عليه السالم ولنا فيه قدوة وأسوة كما قال تعاىل253 البقرة ، :} قَد

يماهري إِبةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُم تعلى فضله ال يرث دعوته ظامل من 4 املمتحنة }كَان ،
 ذرية نيب هو أب األنبياء ذريته، إذ ال تصح اإلمامة مع الظلم، ولو كان الظامل من

وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماما {وخليل الرمحن 
نيمي الظَّالدهالُ عني قَالَ لَا يتيذُر نموال يبقى من عمل املرء 124  البقرة }قَالَ و ،

احلة أو علم يبثه يف صدور الرجال أو صدقة جارية، كما أخرب بذلك رسول إال ذرية ص
وإِذْ يرفَع إِبراهيم {اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولذلك سأل إبراهيم ربه الذرية املسلمة 
عليم ربنا واجعلْنا الْقَواعد من الْبيت وإِسماعيلُ ربنا تقَبلْ منا إِنك أَنت السميع الْ

 ابوالت تأَن كا إِننلَيع بتا وكَناسنا مأَرِنو ةً لَكملسةً ما أُمنتيذُر نمو نِ لَكيملسم
يمحالر{واحلق دائما منتصر، ولكن الذي ينهزم هو النفوس 127/128البقرة ،

واجهون خصومهم باحلجة والربهان ثقة برم وباحلق الذي اخلائرة، أما األقوياء في
أَلَم تر إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في ربه أَنْ َآتاه اللَّه {معهم، ويف إبراهيم األسوة املثلى 

ميت قَالَ إِبراهيم فَإِنَّ الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهيم ربي الَّذي يحيِي ويميت قَالَ أَنا أُحيِي وأُ
اللَّه يأْتي بِالشمسِ من الْمشرِقِ فَأْت بِها من الْمغرِبِ فَبهِت الَّذي كَفَر واللَّه لَا يهدي 

نيمالظَّال مواألمم اهلينة املتهافتة اخلائرة سرعان ما تنقلب على 258  البقرة}الْقَو ،
راعيها، ألا جمرورة إىل اإلميان من خارج قلوا جرا ومدفوعة إليه عقبها إذا غاب 

وإِذْ واعدنا موسى أَربعني لَيلَةً ثُم اتخذْتم الْعجلَ من بعده وأَنتم ظَالمونَ ثُم {دفعا، 
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، ولذلك حذر اهللا تعاىل  51/52رة البق}عفَونا عنكُم من بعد ذَلك لَعلَّكُم تشكُرونَ
وما محمد إِالَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ {:األمة اإلسالمية من هذا املصري بقوله

 أَفَإِن مات أَو قُتلَ انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلب علَى عقبيه فَلَن يضر اللّه شيئاً
رِيناكالش زِي اللّهجيسوميضي سياق القصص القرآين على هذا 144 آل عمران}و ،

املنوال تربية وترشيدا وأطرا للمؤمنني على طريق احلق واإلميان والثبات، مستعرضا 
حالَ بين إسرائيل الذين سألوا أن يروا اهللا جهرة، وجادلوا يف ذبح البقرة، وحالَ املأل 

ن يبعث اهللا هلم ملكا يقاتلون يف سبيل اهللا، فلما كتب عليهم القتال منهم إذ سألوا أ
   .تولوا إال قليال منهم

 النفسي للصرب على املكاره وابتالءات مراحل الطريق، ورفع ورابعتها اإلعداد
معنويات املسلمني، بإثارة  االعتزاز مبا لديهم من احلق الذي نزل عليهم، ولعل هذا من 

وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما {دي يف وجه الكفار بالقرآن يف قوله تعاىل أهداف رفع التح
 نيقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم اَءكُمدهوا شعادو هثْلم نم ةوروا بِسا فَأْتندبلَى عا علْنزن

 }نار الَّتي وقُودها الناس والْحجارةُ أُعدت للْكَافرِينفَإِنْ لَم تفْعلُوا ولَن تفْعلُوا فَاتقُوا ال
، وهذا يف جوهره إعداد نفسي للدفاع القتايل وجهاد السيف تالفيا 23/24 البقرة

ولَا تقُولُوا لمن يقْتلُ في سبِيلِ اللَّه {:لغدر اخلصوم وعدوانيتهم املسلحة، قال تعاىل
ب اتوأَم نقْصٍ منوعِ والْجو فوالْخ نٍء ميبِش كُمنلُوبلَنونَ ورعشلَا ت نلَكاٌء ويلْ أَح

ابِرِينرِ الصشبو اترالثَّمفُسِ والْأَنالِ ووالْأَم{154/155 البقرة.   

عه الرائد، إن كل آية من سورة البقرة لبنة أساسية يف صرح اإلسالم اخلالد، وجمتم
إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ أَسلَمت لرب {ودولته الراشدة، منذ إبراهيم عليه السالم 

 نوتمفَلَا ت ينالد طَفَى لَكُماص إِنَّ اللَّه نِيا بي قُوبعيو نِيهب يماهرا إِبى بِهصوو نيالَمالْع
متأَنإِلَّا وملسبِه إىل مبعث رسولنا 131/132 البقرة}ونَ مةً يف عقياقة بما كلوجعله ،
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الكرمي عليه صلوات اهللا وسالمه، إذ كان هو اللبنة اليت مت ا البنيان كما قال فيما 
ا فَأَحسنه وأَجملَه، إِنَّ مثَلي ومثَلَ الْأَنبِياِء من قَبلي كَمثَلِ رجلٍ بنى بيت:( رواه البخاري

 هلَّا وضعت َ:إِلَّا موضع لَبِنة من زاوِية، فَجعلَ الناس يطُوفُونَ بِه ويعجبونَ لَه ويقُولُون
  ).فَأَنا اللَّبِنةُ وأَنا خاتم النبِيني: هذه اللَّبِنةُ، قَالَ
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قال اهللا تعاىل ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه ) 1(بسم اهللا الرمحن الرحيم امل {:
 نيقتلْمى لد2(ه (ني ماهقْنزا رمملَاةَ وونَ الصيمقيبِ ويونَ بِالْغنمؤي ينقُونَ الَّذف

) 4(والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالَْآخرة هم يوقنونَ ) 3(
 }) 5(أُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

  

  

ر واألزهار، وعلم ال إن هذا القرآن كرت أسرار، ومشكاة أنوار، وروض من الثما
يسعه مداد السموات واألرض، ولو جيء مبثله مددا، وليس من مفتاح ألسراره 

  .ومغاليقه إال أن تؤمن موقنا بأنه من عند اهللا تعاىل

مفتاح واحد من القلب السليم، به ترفع األستار، وتشرع األبواب وتنكشف 
يه من كرمي األحجار وعاطر األسرار، فتنشرح القلوب واألفئدة، ويعطي القرآن ما لد

األزهار وساطع األنوار، مرفرفا بصاحبه يف عوامل الرمحة واللطف والسعادة بني أخيار 
  .امللكوت، وسادة عباد ذي العظمة والكربياء واجلربوت

: لذلك تعترض من يتدبره على مراحل، أسئلة للتذكري والتحذير، وكأا ختاطبه
الم اهللا، فيه ما هو مبستطاعك فهمه ألنه تربية وتكليف تذكر أيها القارئ، أنك تتلو ك

تسأل عنه، وفيه ما هو فوق عقلك، خيترب به إميانك ويقينك، أقبل وتابع مؤمنا مسلما، 
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هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه {أو استمدد إميانا إن كنت تستجلي أخبارا وأسرارا، 
م الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما َآيات محكَمات هن أُ

تشابه منه ابتغاَء الْفتنة وابتغاَء تأْوِيله وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه، والراسخونَ في الْعلْمِ 
نقُولُونَ َآمابِيإِلَّا أُولُو الْأَلْب ذَّكَّرا يما ونبر دنع نكُلٌّ م 7 آل عمران}ا بِه.  

لذلك عندما يسأل العبد يف الفاحتة اهلداية إىل صراط اهللا املستقيم، يعرض له مفتاح 
، يتناوله بعقل إمياين نري، وقلب سليم خري، )امل:(اجلواب واالستجابة، إنه قوله تعاىل

َآمنا بِه كُلٌّ من { مطلق لرب العاملني، ولسان مفصح عما يف الضمري من اليقني وتسليم
  .}ذَلك الْكتاب لَا ريب{، فيقبل عليه اجلواب، وتنهلُّ عليه االستجابة }عند ربنا

، وذهبوا يف ذلك )امل(لقد حاول أكثر املفسرين االجتهاد يف شرح معىن هذه اآلية 
من ذلك .  شىت، وصاغوا يف بياا مقوالت كثرية يضيق املقام عن استعراضهامذاهب

قوهلم بأا مع مجيع احلروف املقطعة املشاة هلا أمساء للسور اليت افتتحت ا، وقوهلم 
إا إشارة من اهللا إىل أن القرآن مؤلف من هذه احلروف اليت ينطَق ا وتصاغ ا 

رصني، ومع ذلك ال يستطيع أحد أن يصوغ ا قرآنا، وهو اخلطب الرنانة والشعر ال
  .بذلك معجز ألنه كالم اهللا عز وجل

ولكن األكيد أن أحدا من الصحابة الكرام الذين تلقوا القرآن مباشرة من نبيهم 
صلى اهللا عليه وسلم مل يسألوا عن هذه احلروف، ومل يشغلوا عقوهلم مبعانيها، ألم 

خاشعة وأعني دامعة، ومعرفة يقينية بأا من رم الكرمي، ومن كانوا يتلقوا بقلوب 
الثقة بالرمحن الرحيم واحلياء من البارئ احلكيم أال يسألوا، وإمنا يتحفزون مستعدين 

وقد سئلَ أبو بكر . لتنفيذ األوامر واجتناب النواهي، احتسابا وإميانا وحمبة وزلفى
أي مساء تظلين وأي أرض : فقال}فَاكهةً وأَباو{: الصديق رضي اهللا عنه عن قوله تعاىل

يف كل كتاب سر وسر اهللا تعاىل : تقلين إن قلت يف كتاب اهللا ما ال أعلم، وقال أيضا
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لكل كتاب صفوة وصفوة : يف القرآن أوائل السور، وقال اإلمام علي كرم اهللا  وجهه
أل الشعيب عن فواتح كنت أس: هذا الكتاب حروف التهجي ، وقال داود بن أيب هند

يا داود إن لكل كتاب سرا، وإن سر القرآن فواتح السور فدعها وسل : السور فقال
 فلما أيت على }عبس وتولَّى{وقرأ عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه . عما سوى ذلك

 لعمرك: عرفنا ما الفاكهة، فما األب؟ مث خاطب نفسه: قال}وفَاكهةً وأَبا{: هذه اآلية
ويف رواية أخرى أنه رضي اهللا عنه قرأ هذه اآلية، . يا ابن اخلطاب إن هذا هلو التكلف

هذا لعمر اهللا : كل هذا قد عرفناه، فما األب؟ مث رفع عصاً كانت بيده، فقال: فقال
اتبعوا ما تبني لكم وما : التكلُّف، وما عليك يا ابن أم عمر أالَّ تدري ما األب؟ مث قال

  .تدعوهال فَلْ

وسائر حروف ) امل (لقد كان صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعدون 
اهلجاء يف أوائل السور مما استأثر اهللا تعاىل بعلمه فآمنوا بظاهرها ووكلوا العلم فيها إىل 

  .اهللا تعاىل

 صراطَ اهدنا الصراطَ الْمستقيم:}ذا اليقني يسأل املؤمنون رم خاشعني قائلني
الِّنيلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن ينذا اليقني 6/7 الفاحتة }الَّذو ،

بسم اهللا الرمحن الرحيم امل ذَلك الْكتاب {: أيضا يتلقون اإلجابة من رم الفتاح العليم
نيقتلْمى لده يهف بي1/2 البقرة}لَا ر.  

ذلك القرآن ال ريب فيه، ال شك يف إعجازه لفظا ومبىن ومعىن، وال شك يف 
، نزل به الروح 176 البقرة }ذلك بِأَنَّ اللّه نزلَ الْكتاب بِالْحق{مصدره وصدوره 

األمني جربيل عليه السالم من معارج الوحي، تلقاه كيف شاء ربه، وأداه إىل الرسول 
 كما أمر، جوهره اهلدى وخمربه اهلدى، وحقيقته وكيانه اهلدى، صلى اهللا عليه وسلم،

ال ريب يف تضمنه ما يهدي إىل الصراط املستقيم الذي سألتم ربكم معامله ومراشده 
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}هادبع ناُء مشن يم ي بِهدهي ى اللّهده كأو يف اشتماله على ما 88األنعام }ذَل ،
األتقياء من الذين أنعم اهللا عليهم غري املغضوب عليهم يهبكم رفقة األرضياء األسوياء 

    .85املائدة }وذَلك جزاء الْمحِسنِني{ الضالني، فضال منه عز وجل ورمحةوال 

إن هداية القرآن الكرمي مبنية على دعامة انتفاء الريب ومظنة الشك يف مصدره 
ن هدايته خمتصة بفئة من خلق وإعجازه، وأنه مبا حواه ليس موضعا للريب أصال، كما أ

  .اهللا وعباده، هي زمرة املتقني،  إذ الشاك ال ينتفع، وغري املتقي عن احلضيض ال يرتفع

إن الريب فيه ال حيل إال بقلوب الكفار واملشركني، وعقول املنافقني وضعاف 
اإلميان، ألن معناه التردد بني موقعي مة واضطراب، حبيث يتعذر على صاحبه 

مذَبذَبِني بين ذَلك لَا إِلَى هؤلَاِء ولَا إِلَى هؤلَاِء {: ينة على أي منهما، يقول تعاىلالطمأن
، ولذلك شبه رسول اهللا صلى اهللا 143  النساء}ومن يضللِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا

مثَلُ الْمنافقِ كَمثَلِ : (عليه وسلم املنافق بالشاة العائرة بني غنمني، فيما رواه مسلم
: ( ويف رواية أمحد زيادة). تعري إِلَى هذه مرةً، وإِلَى هذه مرةً. الشاة الْعائرة بين الْغنمينِ

   ).؟تدري أَهذه تتبع أَم هذهال 

 لذلك كان البد لالستهداء بالقرآن من تربة خصبة طيبة، هي تربة التقوى، التقوى
اليت هي مغرس اإلميان ومنبته، تتقدم اهلدى وكل عبادة، وتسبق الفعل والترك وكل 
تصرف وعادة، ألا فطرة جتعل املرء متوقفا عن اقتحام كل أمر مل يعلم حكم اهللا فيه، 
لشعوره بالعجز عن االستبداد فيما مل يؤذن له به، وعلمه أنه غري مستغن بنفسه عن 

قة ليس هلا من تربة تنبتها إال التقوى واخلوف من اللـه تعاىل ربه، ذلك أن العبودية احل
ومطالعة هيبته وجاللـه، وا كان عليه الصالة والسالم يصلي وبصدره أزيز كأزيز 
: املرجل من البكاء، وقد سأل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أُبياً عن التقوى؛ فقال

تشمرت وحذرت؛ : ملت فيه؟ قالفما ع: نعم، قال: هل أخذت طريقاً ذا شوك؟ قال
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املتقي الذي يترك ماال بأس به حذراً ملا به : وقال شهر بن حوشب. فذاك التقوى: قال

وإِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم {بأس، وهلذا كله كانت التقوى وصية اهللا لعباده 
قُونفَات{ 52املؤمنون ،}وخي كذَلقُونفَات ادبا عي هادبع بِه اللَّه 16 الزمر }ف.  

 ولي واللَّه}:ولئن اختص اهللا تعاىل داية القرآن عبيده املتقني، فواالهم بقوله
إن أوليائي :( وواالهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله، 19اجلاثية }الْمتقني

هوم املخالفة غري املتقني من الكفار واملشركني وفسقة ، فقد استبعد مبف)منكم املتقون 
املنافقني، طائفيت املغضوب عليهم والضالني، استبعدوا عن اهلداية وعن الوالية، ألن 
جبلتهم فاسدة، وتربتهم قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل، مث حدد صفات املتقني، 

ورأس . القلوب واجلوارحفقرر ثالثا منها هن أمهات التقوى، وأعمدة اإلسالم يف 
األعمال وجماعها، عمل قليب هو اإلميان بكل ما أخرب به اهللا تعاىل عن الغيب، وعمل 

   .بدين هو الصالة وما يستتبعها، وعمل بذيل يف سبيل اهللا هو اإلنفاق

 ، ولكن ما اإلميان وما}الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ{اإلميان بالغيب أوىل هذه الصفات 
   الغيب؟

وما أَنت بِمؤمنٍ لَنا ولَو كُنا {أما اإلميان فحقيقته التصديق بالقلب، قال اهللا تعاىل 
نيقاداإلميان هو االعتقاد بالقلب : ، أي مبصدق لنا، ويف الشريعة17 يوسف }ص

  .واإلقرار باللسان والعمل باألركان

ء ومل تدركه احلواس، إال أن وروده وأما الغيب فهو لغة واصطالحا ما غاب عن املر
معرفا باأللف والالم إشارة واضحة إىل أنه غيب مبعىن خمصوص، دل عليه الكتاب 

ألن ما ال . وإال فالغيب مبعناه املطلق، متاهة شاسعة وجمال للتلبيس واخللط. والسنة
نس، تدركه احلواس تشاغب على حقيقته األهواء، واجلهل واخلرافة وأبالسة اجلن واإل

ولئن كان احملضن الدافئ للغيب هو . فاحتاج األمر إىل أداة للمعرفة وقناة للتمييز
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القلب، ألن العقل ال يرتاد هذه ااهل إال يف حدود ما رسم له خالقه، فإن القلب 
  .نفسه قد يضل أو يفرط أو يطغى

. مالذلك أمدنا اهللا تعاىل مبيزان للقلب و العقل يضبط حركتيهما، ويرشد تصرفا
  .فيبقى للغيب حرمته وحدوده وضوابطه، وللشهود قنواته وحقيقته وشريعته

. هذا امليزان هو العقيدة السوية اليت تعد نواة تدور حوهلا حركتا القلب و العقل
اقتصاديا، ال مع الواقع، سلوكا اجتماعيا، والعقيدة اليت متشي على األرض تعام

لة، وساحة العمل وميدان البحث العلمي، سياسيا، يف األسرة، واتمع، والدوو
واستخداما لقنايت القلب والعقل، أدايت املعرفة لدى اإلنسان يف تعامله مع الغيب 
والشهود، مع املادة والروح، مع الوجود اآلين والوجود املوعود، مما ميثل منهجا 

  .متماسكا متكامال متميزا

دان منها النور، كذلك وكما أن القمر واألرض يدوران حول الشمس، ويستم
  .القلب والعقل يدوران حول العقيدة ويستمدان منها النور و الرشد و الصواب

وكما أن للقمر واألرض مدارين مرسومني حول الشمس، إن حادا عنهما كان 
لَا الشمس ينبغي لَها أَنْ تدرِك الْقَمر ولَا اللَّيلُ {الكسوف واخلسوف، وحل الظالم 

ونَسحبسي ي فَلَككُلٌّ فارِ وهالن كذلك القلب و العقل، لكل منهما 40 يس }ابِق ،
جمال خاص به فإن حادا أو زاغا عن مداريهما الطبيعيني حول العقيدة فسد اإلنسان، 

  ...ظالم اجلهل و الضالل و الغواية... وارتكس يف الظالم

والشهود مبيزان العقيدة، قد أسقط إن ضبط حركيت القلب والعقل يف جمايل الغيب 
مجيع التصورات الغيبية لدى املناهج الوضعية البشرية وأديان أهل الكتاب احملرفة، بدءا 
باملسيحية واليهودية اللتني تنسبان  هللا األبناء كما يف حال عزير وعيسى عليه السالم،  

املها مع البيئة إنسانا تعومرورا باألديان البدائية واخلرافية والوثنية اليت استندت يف 
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 إىل وجود أرواح وشياطني وآهلة، تتحكم يف نفوس الناس وحركام اجلسمية وطبيعة

وسلوكهم اليومي، واملناهج امليتافيزيقية الفلسفية اليت وضعت بديال للمناهج اخلرافية 
يف القرون املتأخرة والعصر احلديث؛ واعتمد فيها لتفسري طبيعة الكون وسلوك 

ان على ما زعموه جوهرا وماهية وهيوىل وصورة، وقوة فاعلة وطاقة حيوية وقوة اإلنس
، اعتمد فيه على نظرية دارون، واملادية "املنهج العلمي"كيميائية، وانتهاء مبا مسي حديثا 

ا وما وقَالُوا ما هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحي{ اجلدلية اليت ختتصرها اآلية الكرمية
  .24اجلاثية }يهلكُنا إِلَّا الدهر وما لَهم بِذَلك من علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يظُنونَ

إن القرآن الكرمي والسنة املطهرة يلحان على ضرورة توقري الغيب وتناوله بالقلب 
 متناهية يف السليم، املليء باإلميان الذي ال يناقش وال جيادل وال يسأل، مؤكدا حقائق

  :املطلق، ال حييط ا العقل ارد

  3 البقرة}الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصلَاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ{

ولَكن وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكتاب ولَا الْإِميانُ {
الشورى }جعلْناه نورا نهدي بِه من نشاُء من عبادنا وإِنك لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ

52  

وللَّه غَيب السماوات والْأَرضِ وإِلَيه يرجع الْأَمر كُلُّه فَاعبده وتوكَّلْ علَيه وما {
  123هود }غافلٍ عما تعملُونَربك بِ

آل }وما كَانَ اللَّه ليطْلعكُم علَى الْغيبِ ولَكن اللَّه يجتبِي من رسله من يشاُء{
           179عمران 
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وعندما سئل الرسول الكرمي عليه الصالة والسالم عن اإلميان أوجز بأوىف تعبري 
أن تومن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله : ( الغيب يف اإلسالم بقولهوأوضح عبارة أمهات

  ).واليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره

لَقإن الغيب اإلسالمي مضبوط منضبط، جوهرا وطرق معرفة وأداة ت.  

جوهره ما حدده الوحي قرآنا وسنة، وحقيقته ما عرفه به النيب صلى اهللا عليه 
ن الصحابة رضي اهللا عنهم وقد تلقوه مباشرة من وسلم وما عرفه سلفنا الصاحل م

نبيهم الكرمي، أما أداة التلقي فهو القلب املنضبط بالكتاب والسنة وبالعقل الرباين 
  .التقي

بالكتاب والسنة الصحيحة ينجو التصور الغييب من االحنراف العقدي والفكري 
العبادات على والعبادي والسلوكي، ألنه يقتصر يف تلقي الغيبيات واألحكام و

صحيحا عن فكل ما مل يرد يف القرآن الكرمي ومل يرو . مصدرين وحيدين ال ثالث هلما
وكل ما أفىت به شيخ أو رآه أو أمر به فقيه أو . صلى اهللا عليه وسلم ال يؤخذ به النيب

وكل ما رئي يف املنام، أو ألقي يف . عامل من غري الكتاب والسنة الصحيحة ال يعتد به
مرئ مما دعي إشراقا، أو إهلاما، أو إضافة إىل التشريع أو العبادة أو ما شابه أمنية ا

وكل ما سكت عنه القرآن الكرمي والسنة . ذلك، ليس إال تلبيسا وشيطنة وضالال
النبوية يكون االحتكام فيه إىل العقل، ولكنه العقل الرباين الرشيد الذي ينظر بنور 

ا املصلحة العامة على اخلاصة، وبقاء األمة على الشرع يف حدود جماله وطاقته، مؤثر
  .بقاء الفرد، وعلو شأن اجلماعة على علو شأن األفراد والطوائف

إننا بالقلب موجها بالكتاب والسنة والعقل الرباين، وبالعقل مضبوطا بالكتاب 
والسنة والقلب احلي، ننفي عن اإلسالم وحركته احلضارية العاملية، وعقيدته الربانية 

لسمحة، وشريعته الفذة العادلة، وتصوره للغيب والشهود، كل شائبة تشني نظامه ا
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وحنمي جمتمعاتنا من مرضني يوهنان الصف وخيربان البالد والعباد، مها . ومناهجه
  .الدروشة والشيطنة

الدروشة وهي مآل من يلغي عقله، ويتخذ لتلقي الغيب وأحكام السلوك والعبادة 
نة أو معهما؛ تبدأ أوال طيبة وصفاء وثقة عمياء يف الناس مصادر غري الكتاب والس

والنصوص املروية، مث تستفحل لتتحول إىل بالدة وغباء، مث إىل خرافة وشعوذة، يشرف 
  ...على توجيهها واستثمارها متشيطنون يوظفون كل غييب ملصاحلهم وأهدافهم

ه بدون ضوابط من أما الشيطنة فهي الثمرة اخلبيثة لدى من يعتمد على العقل وحد
كتاب أو سنة، وهي مدرسة أسسها بنو إسرائيل فأتعبوا ا أنبياء اهللا وطاردوهم 

  .وقتلوهم وحرفوا كالمهم وشرائعهم كما هو مفصل يف القرآن الكرمي

والصفة الثانية للمتقني املؤهلني لالنتفاع دى القرآن هي إقامة الصالة، الصالة 
 وجل، وعماد الدين وأفضل العبادات البدنية، إقامتها اليت هي صلة اخللق باخلالق عز

باملداومة عليها واحملافظة على مواقيتها وأركاا وهيئاا، وما تقتضيه من ورع وخشية 
، 78اإلسراء }أَقمِ الصالَةَ{: وبر وعمل صاحل واجتناب للفحشاء واملنكر، قال تعاىل

}الَةى الصيمقالْمو{ 35احلَج ،}لَاةَ اتلَاةَ إِنَّ الصمِ الصأَقابِ وتالْك نم كإِلَي يا أُوحلُ م
، وملا ذكر املصلّني املتهاونني بالصالة 45العنكبوت}تنهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ

فويل : ل، ومل يق4/5املاعون}فَويلٌ لِّلْمصلِّني الَّذين هم عن صالَتهِم ساهونَ{:قال
للمقيمني الصالة، ألن الغافل عن الصالة واملتهاون فيها ال صالة له، وما صالته إال 
جمرد مرتع للخواطر واهلواجس والوساوس، وقراءته فيها جمرد أصوات ال يعيها 
وتصدية ال يفقهها، وليس للمرء من صالته إال ما وعى، ومن مل تنهه صالته عن 

هللا إال بعدا، ومن اختذ الصالة لعبا وهلوا أو مصيدة للدنيا الفحشاء واملنكر مل تزده من ا
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يخادعونَ اللَّه والَّذين َآمنوا وما {واستغفاال للخلق فليس له من صالته إال وزر اخلداع 
   .9البقرة }يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ

 فاملواظبة عليها واملداومة عليها تعهد وألن الصالة وفاء بعهد اإلميان والعبودية،
لإلميان وترسيخ له يف النفس، واستعانة ا على مجيع التكاليف، ومن مل يدم على أدائها 
ضعف إميانه واستبدت به اجلرأة على املعصية، ونزعت من قلبه التقوى، والتقوى أصل 

عن إقامتها بصيغة اإلميان ومنبته، والصالة هي الثمرة الظاهرة، لذلك كان التعبري 
، ألن املضارع قد ال يلحظ فيه زمان معني من حال )ويقيمون الصالة(الفعل املضارع 

  .أو استقبال فيدل إذ ذاك على املداومة واالستمرار

إا اإلنفاق والبذل }ومما رزقْناهم ينفقُونَ{: والصفة الثالثة للمتقني هي قوله تعاىل
 الرزق، تكافال وتآزرا وتعاونا بني خلق اهللا، بشرا وحيوانا، وقد يف سبيل اهللا من طيب

يا رسولَ (سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما روى مالك  والبخاري ومسلم 
  ).في كُلِّ ذي كَبِد رطْبة أَجر: اللَّه وإِنَّ لَنا في الْبهائمِ لَأَجرا؟ فَقَالَ

به ولكن تأثريها يف سلوك املرء وأخالقه جتعل منها صلة إن الصالة صلة للعبد بر
بينه وبني اخللق، أما اإلنفاق فهو صلة العبد باخللق، ولكن القيام به على وجه القرىب 

وأَنفقُوا مما جعلَكُم {من اهللا استخالفا منه لعباده جيعله صلة بني العبد ومواله 
 الصالة واإلنفاق ورود األمر ما والوعد جبزائهما ، وجيمع7 احلديد}مستخلَفني فيه

  .من رب الغيب والشهود

وما تدرِي {إن رزق املرء خمبوء يف ضمري الغيب ألنه ال يطلع عليه قبل اكتسابه، 
ات  الذاري}إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوة الْمتني{، 34: لقمان}نفْس ماذَا تكِْسب غَداً 

، واإلنفاق يف سبيل اهللا دليل اإلميان بالغيب، والثقة باهللا، ووجه من وجوه 58
االستخالف يف األرض، وشكل من أشكال العبادة اليت خلقنا هلا، فإن هو أحسن 
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االستخالف يف مال اهللا الذي أعطاه فتحت له أبواب الرزق الكرمي واخلري العميم، 
ل مبا استخلف فيه كان ذلك منه ضعفا يف وزكا ماله وولده وأجر عمله، وإذا خب

اإلميان، وفقد صفة االستخالف أوال، وأضاع عبادة من أمهات العبادات ثانيا، وانغلق 
  ..دونه باب اإلمداد خبري الرزق وأطيبه ثالثا، وكان له يف اآلخرة ما أنذر به

 والفيصل يف كل هذا إرادة اإلنسان وما توجهت إليه، مريد اآلخرة ينتقص من
من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها {دنياه آلخرته ومريد الدنيا ينتقص من دينه لدنياه، 

نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيها لَا يبخسونَ أُولَئك الَّذين لَيس لَهم في الَْآخرة إِلَّا 
نا صبِطَ محو ارلُونَالنمعوا يا كَانلٌ ماطبا ويهوا ف{،16/ 15  هود}ع رِيدكَانَ ي نم

 ةري الَْآخف ا لَهما وهنم هتؤا نينثَ الدرح رِيدكَانَ ي نمو هثري حف لَه زِدن ةرثَ الَْآخرح
  .20 الشورى }من نصيبٍ

وضوع وخالصته موجزة للصفات، ومبينة مثارها بقوله مث تأيت زبدة القول يف امل
والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالَْآخرة هم يوقنونَ أُولَئك {: تعاىل

  .}علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

بل سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم كتبا، وأرسل نوحا لقد أنزل اهللا تعاىل ق
ولَقَد أَرسلْنا نوحا وإِبراهيم وجعلْنا في ذُريتهِما النبوةَ {وإبراهيم عليهما السالم 

ابتالْكمث قفى على آثارمها مبوسى وأنزل التوراة مستحفظا عليها أهلها 26 احلديد}و ،
وما رعوها، وأجهزوا عليها كتمانا وحتريفا وإضافات خمتلقة، جراءة منهم فما حفظوها 

على اهللا تعاىل بنسبة الولد إليه، ووصفه مبا ال يليق به، تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا 
}وا للَمأَس ينونَ الَّذبِيا النبِه كُمحي ورنى ودا هيهاةَ فروا التلْنزا أَنوا إِناده ينلَّذ

ابِ اللَّهتك نظُوا مفحتا اسبِم اربالْأَحونَ وانِيبالرونَ { ،44 املائدة }وبكْتي ينلَّذلٌ ليفَو
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لٌ لَهييلًا فَوا قَلنثَم وا بِهرتشيل اللَّه دنع نذَا مقُولُونَ هي ثُم يهِمدبِأَي ابتالْك تبا كَتمم م
  .79البقرة}أَيديهِم وويلٌ لَهم مما يكِْسبونَ

وقَفَّينا علَى َآثَارِهم بِعيسى ابنِ {مث أنزل اإلجنيل على سيدنا عيسى عليه السالم 
جِيلَ فالْإِن اهنيَآتو اةروالت نم هيدي نيا بمقًا لدصم ميرم نيا بمقًا لدصمو ورنى وده يه

نيقتلْمظَةً لعومى ودهو اةروالت نم هيدواستحفظ عليه أهله فاستبدلوا 46 املائدة }ي ،
به تشريعات رهبان الكنائس واألديرة وهلوسام العقدية اليت بلغت م حد الشرك 

بِعيسى ابنِ مريم وَآتيناه الْإِنجِيلَ وجعلْنا في قُلُوبِ الَّذين وقَفَّينا {بادعائهم هللا الولد 
اتبعوه رأْفَةً ورحمةً ورهبانِيةً ابتدعوها ما كَتبناها علَيهِم إِلَّا ابتغاَء رِضوان اللَّه فَما 

نيا فََآتهتايرِع قا حهوعقُونرفَاس مهنم ريكَثو مهرأَج مهنوا منَآم ين27 احلديد}ا الَّذ ،
} هِماهبِأَفْو ملُهقَو كذَل اللَّه ناب ِسيحى الْمارصالن قَالَتو اللَّه ناب ريزع ودهالْي قَالَتو

قَب نوا مكَفَر ينلَ الَّذئُونَ قَواهضفَكُونَيؤى يأَن اللَّه ملَه30 التوبة }لُ قَات.  

وبعد أن استنفذت هذه الكتب أغراضها، وأجهز عليها أهلها، كانت بعثة نبينا 
عليه الصالة والسالم بالقرآن ناسخا ألحكام الكتب قبله، ومهيمنا عليها، تاركا لنا 

إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما وأَنزلْنا {واجب اإلميان ا مع عدم العمل بأحكامها 
هلَيا عنميهمابِ وتالْك نم هيدي ني48 املائدة }ب.  

لقد مجع اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي ما تفرق يف الكتب قبله، من أمر اإلسالم 
، ة، أونقصه من كل تغيري أو حتريف، أوزيادواإلميان واإلحسان، وتكفل سبحانه حبفظ

  .9 احلجر }إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ{ وجعله معجزاً مبايناً لكالم البشر

إن اإلميان مبا أنزل على األنبياء من كتب قبل نبينا عليه وعليهم السالم إميانا جممال 
أو احلذف أو دون العمل مبحتواها ركن أساسي من العقيدة، غري قابل لإللغاء 

االستبدال، ولكن العمل بأحكامها غري جائز، ألا وصلتنا حمرفة أوال، فيها من احلق 
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ومن الباطل ومن اإلميان ومن الكفر، وألن القرآن الكرمي ثانيا نسخها فاستبدلنا خريا 
أَنَّ عمر بن (وقد روى أمحد يف مسنده . منها أحكاما بلغت حمفوظة واضحة ملزمة

ابِ أَتى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِكتابٍ أَصابه من بعضِ أَهلِ الْكُتبِ فَقَرأَه الْخطَّ
النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَغضب فَقَالَ أَمتهوكُونَ فيها يا ابن الْخطَّابِ والَّذي نفِْسي 

لَقَد هدبِي أَو ،وا بِهكَذِّبفَت قبِح وكُمبِرخٍء فَييش نع مأَلُوهسةً، لَا تيقاَء نضيا ببِه كُمجِئْت 
بِباطلٍ فَتصدقُوا بِه، والَّذي نفِْسي بِيده لَو أَنَّ موسى صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ حيا ما 

  ).لَّا أَنْ يتبِعنِيوسعه إِ

كما أن إلميان اليقيين باآلخرة بعثا ونشورا وحسابا عدال وخلودا يف نعيم أبدي أو 
عذاب مقيم، وما يتعلق بذلك كله من معتقدات بينها الكتاب والسنة، هو جماع 

  .العبادة عقيدة وشريعة، يقينا يف القلب وعمال باجلوارح واتقاء حملاذير املصري

ميان بكل هذه املقومات اليت ذكرت يف هذه اآليات الكرمية من سورة البقرة إن اإل
ميثل كيانا حركيا حيا يسعى يف األرض، ونظاما للحياة كفيال بتحقيق سعادة الدنيا 
واآلخرة، بناء للمجتع على الرخاء واألمن والتعاون والتآزر، وتكريسا للمحبة بني 

دة ومصري واحد ورب واحد رحيم كرمي البشر، بصفتهم أبناء أب واحد وأم واح
حكيم، وهذا ما وعاه تلميذ املدرسة احملمدية األول اإلمام علي كرم اهللا وجهه، عندما 

اإلميان : "قال اإلمام علي" يا أمري املؤمنني ما اإلميان أو كيف اإلميان؟:" سأله رجل قائال
على :  على أربع شعبعلى الصرب واليقني والعدل واجلهاد، والصرب: على أربع دعائم 

الشوق والشفَّق والزهادة والترقب، فمن اشتاق إىل اجلنة سلي عن الشهوات، ومن 
أشفق من النار رجع عن احلرمات، ومن زهد يف الدنيا اون باملصيبات، ومن ارتقب 

تبصرة الفطنة وتاويل احلكمة : املوت سارع إىل اخلريات، واليقني على أربع شعاب
ة وسنة األولني، فمن تبصر الفطنة تأول احلكمة، ومن تأول احلكمة وموعظة العرب
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عرف العربة، ومن عرف العربة عرف السنة، ومن عرف السنة فكأمنا كان يف األولني، 
على غائص الفهم وزهرة احللم وروضة العلم وشرائع : والعدل على أربع شعب

من علم عرف شرائع احلكم، فمن فهم مجع العلم، ومن حلم مل يضل يف احلكم، و
على األمر : واجلهاد على أربع شعب. احلكم، ومن حلم مل يفرط أمره، وعاش يف الناس

باملعروف والنهي عن املنكر والصدق يف املواطن وشنآن الفاسقني، فمن أمر باملعروف 
شد ظهر املؤمنني، ومن ى عن املنكر أرغم آناف الفاسقني، ومن صدق يف املواطن 

 عليه، ومن شنِئَ املنافقني غضب هللا وغضب اهللا له فأزلفه وأعلى مقامه فقد قضى الذي
    .، فقام الرجل فقبل رأسه"

أُولَئك علَى هدى {: مث ملا أخرب تعاىل ذه الصفات، قرر مثارها للمتصفني ا فقال
 اتبعوا الكتاب ، أولئك على هدى من رم، ألم}من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

ذَلك الْكتاب لَا ريب {الذي أرشد إليه اخلطاب الرباين عند افتتاح السورة بقوله تعاىل
نيقتلْمى لده يهفآمنوا بالغيب وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقهم اهللا، وآمنوا مبا }ف ،

 السالم، وأيقنوا بالدار أنزل إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وإىل األنبياء قبله عليهم
اآلخرة فاستعدوا هلا بالعمل الصاحل وامتثال األوامر واجتناب النواهي، وأولئك هم 

لقد كانت .  والنعيم املقيموالرضارة، ألم فازوا باملغفرة املفلحون يف الدنيا واآلخ
 فالحا خطوام يف الدنيا على اهلدى توفيقا من اهللا وتسديدا، وعاقبة أمرهم يف اآلخرة

 آل }فََآتاهم اللَّه ثَواب الدنيا وحسن ثَوابِ الَْآخرة واللَّه يحب الْمحِسنِني{وجناحا 
   .148عمران

أَفَحِسبتم أَنما {إن اإلنسان مل خيلق عبثا ومل يهبط إىل األرض دون هدف أو تقدير 
ن ليجتاز اختبار اللياقة واألهلية للنعيم األبدي يف ، ولك115 املؤمنون }خلَقْناكُم عبثًا

رياض الرمحة واللطف اإلهلي يف اجلنة، اختبار التدافع بني اخلري والشر، بني اإلميان 
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والكفر، بني احلق والباطل، وأنزل إليه الكتاب مبينا ما حيتاجه يف معركته ضد الشيطان 
  }إِياك نعبد وإِياك نستعني{، وسالح وأوليائه، فيه أقوى سالح، سالح اإلميان واليقني

 الفتح } .. محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه{، وسالح الوالء للصف الرباين 5الفاحتة 
ومن يتخذ الشيطَانَ وليا من دون {، وسالح الرباء مما يغضب اهللا وممن يغضبونه ، 29

فَقَد االلَّهبِينا مانرسخ ِسرفإن أخذ املرء هذه األسلحة بقوة، ورفع 119 النساء } خ ،
عماد احلق يف نفسه وأهله وجمتمعه بصدق، فاز وأفلح وأجنح، واقتحم العقبة على 

و فَلَا اقْتحم الْعقَبة وما أَدراك ما الْعقَبةُ فَك رقَبة أَ{هدى من ربه إىل النعيم األبدي 
إِطْعام في يومٍ ذي مسغبة يتيما ذَا مقْربة أَو مسكينا ذَا متربة ثُم كَانَ من الَّذين َآمنوا 

ةنميالْم ابحأَص كأُولَئ ةمحرا بِالْمواصوترِ وبا بِالصواصوت{، 11/18 البلد }و كأُولَئ
   .}من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَعلَى هدى 
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  )الحلقة الرابعة ( 
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ختم ) 6(هم لَا يؤمنونَ  إِنَّ الَّذين كَفَروا سواٌء علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذر}:قال تعاىل
اوشغ مارِهصلَى أَبعو هِمعملَى سعو لَى قُلُوبِهِمع اللَّه يمظع ذَابع ملَه7(ةٌ و({  سورة

  .البقرة

  

متر باملسلمني أفرادا ومجاعات ودوال، ظروف سياسية وأحوال اجتماعية واقتصادية 
ا أخرى، فيكونون يف أشد احلاجة إىل تبصرة القرآن، خمتلفة أحيانا ومتناقضة أحيان

وننزلُ من الْقُرَآن ما هو شفَاٌء ورحمةٌ للْمؤمنِني {وحكمة التنـزيل،  وعناية الفرقان، 
، كان هذا حاهلم يف جمتمعهم األول والقرآنُ 82 اإلسراء }ولَا يزِيد الظَّالمني إِلَّا خسارا

زل منجما، وسيبقى أبد الدهر إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، متر م يتنـ
النوائب واحملن، وحياصرهم األعداء من كل حدب وصوب، فيجدون يف القرآن الكرمي 

  .مأمنهم املكني، وملجأهم احلصني، ومراشدهم النرية

ق يف جمتمع مكة وقد قوطعوا وحوصروا وطوردوا وعذبوا، يبصرهم القرآن بطرائ
معاملة املشركني من أم القرى وما حوهلا، ويقوي نفوسهم لتحمل األذى وانتظار 
الفرج من رم، وحيذرهم من عاقبة االستعجال، حينا بقوله تعاىل لنبيه الكرمي صلى اهللا 

أَتاهم ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبلك فَصبروا علَى ما كُذِّبوا وأُوذُوا حتى {:عليه وسلم
 كلَيع رإِنْ كَانَ كَبو نيلسرإِ الْمبن نم اَءكج لَقَدو اللَّه اتمكَللَ لدبلَا ما ونرصن
و إِعراضهم فَإِن استطَعت أَنْ تبتغي نفَقًا في الْأَرضِ أَو سلَّما في السماِء فَتأْتيهم بَِآية ولَ
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نيلاهالْج نم نكُونى فَلَا تدلَى الْهع مهعملَج اَء اللَّهوحينا آخر . 34/35 األنعام }ش
إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ ذي قُوة عند ذي {: مبخاطبته مشركي قريش بلطف وحتنن بقوله
باحا صمنيٍ وأَم طَاعٍ ثَمنيٍ  مكشِ مرالْع وا همبِنيِ وبِالْأُفُقِ الْم َآهر لَقَدو وننجبِم كُم

 نيالَملْعل كْرإِلَّا ذ وونَ إِنْ هبذْهت نجِيمٍ فَأَير طَانيلِ شبِقَو وا همنِنيٍ وبِ بِضيلَى الْغع
 }نْ يشاَء اللَّه رب الْعالَمنيلمن شاَء منكُم أَنْ يستقيم وما تشاُءونَ إِلَّا أَ

  .19/29التكوير

حىت إذا كانت اهلجرة إىل املدينة، وانبثق جمتمع اإلميان اجلديد، وذَر قرن أعداء من 
صنف آخر، أهل كتاب ومنافقني، أقبلت آيات الذكر احلكيم، وانهلَّت أنوار سورة 

خاطر والكمائن يف النفوس واتمع، البقرة، تضيء معامل الطريق، وتكشف خبايا امل
وتأخذ بيد املسلمني إىل أرشد أمرهم يف التعامل مع الواقع اجلديد، مع اخلصوم 
واملتربصني، وخلفيات دوافعهم وأهدافهم وأساليب مكرهم ، وطرق مكافحة 

  .عدوانيتهم ومناهضة كيدهم

ين، على صنفني، إن الناس يف ميزان العقيدة منذ أهبطوا إىل األرض وإىل يوم الد
مؤمنني متقني، وكافرين معاندين، والكافرون على صنفني جماهرين بإنكارهم، مشركني 
وأهلَ كتاب، وخماتلني يضمرون الكفر ويظهرون اإلميان، ولئن كانت هذه األحوال 
ختفى على املؤمنني أحيانا يف غمرة الفنت وصخب الكدح والسعي اليومي، فإن اهللا تعاىل 

توضيح والتذكري والتوعية والتحذير، وأنار هلم معامل واقعهم، وطبيعة تكفل هلم بال
البشر ممن يعايشوم وخيالطوم ويدعوم إىل صراطه املستقيم،  بآيات بينات 

   .يسترشدون ا، وتبقى ملن بعدهم منارات هدى إىل يوم الدين

 القرآن ولئن كان املسلمون يف عصرنا احلاضر، قد أعرض أكثرهم عن توجيهات
فيما ينبغي أن تكون عليه معرفتهم بواقعهم االجتماعي والسياسي واالقتصادى 
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والعقدي، وبطرق تعاملهم مع غريهم من أصحاب امللل والنحل حوهلم، فقد ارتكسوا 
بإعراضهم هذا يف الذلة والصغار واالستضعاف بني أيدى أعدائهم أوال، وأدركهم ما 

جمتمعهم أكثر شبها مبجتمعات من غضب اهللا عليهم أصاب األمم قبلهم ثانيا، وأصبح 
 زٍ خبضوعهم ملن هب ودب، وحربٍ مستبيحةخولعنهم ثالثا، وبالدهم ما بني سلْمٍ م
لألموال والدماء واألعراض، مجلية عن األهل واألوطان،  وصدق رسول اهللا صلى 

نن من كَانَ قَبلَكُم شبرا شبرا لَتتبعن س: (اهللا عليه وسلم إذ قال فيما رواه البخاري
 ودهالْي ولَ اللَّهسا را يقُلْن موهمتبِعت بض رحلُوا جخد ى لَوتاعٍ حرا بِذاعرذو

نى قَالَ فَمارصالنو.(  

وكما كان إعراض كثري من املسلمني عن التصور القرآين لإلميان ومقتضياته، كان 
عراضهم عن التصور القرآين للواقع البشري، فأثر ذلك يف حيام كلها، حاال إ

واستقباال، بل أثر حىت يف مصطلحام ولغة خطام، فغابت املعاين اإلميانية عن حيام، 
واختفت معامل احلقيقة عن تصورهم لألولياء واألعداء، وتصورهم ملن يريد م شرا أو 

نا فيهم من يسمي الكافر مسلما ومؤمنا بتأويالت ضالة من يريد م خريا، حىت رأي
وليس من خمرج .  مضلة، ويستجلبه لغزو األوطان، ويستعني به على قتل أهل اإلميان

إن مل تكن توبة إال بتنشئة أجيال قرآنية تستضيء بالكتاب والسنة، وتتعامل بوحيهما 
ا، مميزة بني صديقها وتتحدث بلغتهما، وتؤسس ألمة مستعلية بإمياا، واثقة بر

   .وعدوها

إن القرآن الكرمي ال يكاد يتوقف عن توضيح واقع املسلمني ومن حوهلم، يف كل 
سورة من سوره، يف سورة الفاحتة يبني حال الذين أنعم اهللا عليهم وحال غريهم من 
الكفار مغضوبا عليهم وضالني، مث يبادر يف أول سورة البقرة بزيادة البيان والشرح 

لبسط والتنبيه والتحذير، حلال املتقني املسترشدين بالكتاب الذي ال يأتيه الباطل من وا
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بني يديه وال من خلفه، وحال من سواهم من كفرة املشركني ومردة أهل الكتاب 
الذين ال ينجع فيهم اهلدى سواء أنذروا أم مل ينذروا، وعتاة املنافقني الذين يتلَونونَ 

  . يف كل جملس بقوللكل حال بلون ويتزينون

وملا كان الكفار فئتني، جماهرين ومنافقني، والكفار ااهرون املعاندون سريتهم 
واضحة وخطرهم أقل، وأسلوب معاجلة أمرهم بين، واملنافقون أكثر تغلغال يف جمتمع 
املسلمني، وأشد مكرا، واليهود أشد عداوة وغدرا، فقد أمجل اهللا تعاىل حال الكفار 

 أصنافهم يف آيتني، لينبسط الشرح والتوضيح والكشف ملقاتل املنافقني يف ثالثة جبميع
إِنَّ الَّذين كَفَروا سواٌء علَيهِم {: عشر آية، ومفاسد اليهود فيما بعد ذلك، فقال

ى سمعهِم وعلَى أَبصارِهم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لَا يؤمنون ختم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَ
يمظع ذَابع ملَهةٌ واوش6/7 البقرة }غ.  

، فإنه يدل على " ر. ف. ك" لغةً من أصل صحيح هو " الكفر"ولئن كان لفظ 
فيقال ملن غطى درعه بثوب قد كفر درعه، والكافر ، معىن واحد هو الستر والتغطية

 شيء بظلمته، والنهر العظيم، والبحر، والزارع الذي الليل املظلم ألنه يستر كل: جمازا
، 20 احلديد }كَمثَلِ غَيث أَعجب الْكُفَّار نباته}:يغطي البذور بالتراب، قال تعاىل

والظامل الذي حيجب العدل ويغطيه بظلمه أو جيحد حق األمة ويستره عنها ويغتصبه، 
يف كل أثر نبوي على هذا النحو يفيد ومن ترك الرمي بعدما تعلمه، وكذلك املعىن 

سباب : (جحودا ال يعد كفرا خمرجا من امللة، مثل ما روي عنه صلى اهللا عليه وسلم
، )ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض(  ،)املُسلمِ فُسوق وقتالُه كُفْر

كفر الطعن يف اثنتان يف الناس مها م (، )من حلف بغري اهللا فقد أشرك، أو كفر (
من (، )من نسي الرمي بعدما علِّمه فقد كفر الذي علِّمه(، )النسب والنياحة على امليت

من أُعطي عطاء فقدر أن جيزي به فليجز به (، )ادعى إىل غري ابيه وهو يعلمه فقد كفر
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و من ادعى إىل غري أبيه أ(، )ومن مل يقدر فليحسن الثناء فان مل يفعل فقد كفر النعمة
من أبلى خريا فليجاز عليه ومن مل جيد ما جيازي عليه فليشكره، (، )غري مواليه فقد كفر

، ومنه أيضا ما روى البخاري وغريه من قوله )من فعل فقد شكر ومن ترك فقد كفر
ورأيت النار فلم أر منظراً كاليوم قطّ : (عليه السالم يف النساء من حديث الكسوف

؛ قيل أيكفرن )بكفرهن: (بِم يا رسول اهللا؟ قال: قيل) ساءأفظع ورأيت أكثر أهلها الن
يكفرن العشري ويكفرن اإلحسان، لو أحسنت إىل إحداهن الدهر كلّه مث :( باهللا؟ قال

   ).ما رأيت منك خرياً قط: رأت منك شيئاً قالت

ذلك أن الكفر يأيت يف بعض النصوص مبعىن جحود النعمة وكفراا وترك أداء 
و إخفائها، أو وصفا لبعض خصال الكفَّار اليت قد يرتكبها املسلم وهو مطمئن شكرها أ

باإلميان، وقد أَطلقه الشارع على بعض الذنوب على سبيل الزجر والتهديد، وإن كان 
فَمن يعملْ من {: أكثر استعماال يف هذا املعىن، كما قال تعاىل" الكفران"لفظ 

نمؤم وهو اتحالونَالصبكَات ا لَهإِنو يِهعسانَ ل94 األنبياء } فَلَا كُفْر.   

وذا التعريف ال يعد كافرا كفرا خمرجا من امللة مذنبو األمة اإلسالمية جبحود نعمة 
أو بنسيان أو بسبق لسان، أو ارتكاب ذنوب والقلوب غري مستحلة للمعاصي، وقد 

، أي ال تصفهم بالكفر وال جتعلهم كفارا بقولك )لَتكال تكَفِّر أهل قب: ( ورد يف األثر
اهوأو تصرفك، ولكن هذا األثر املنسوب للنيب صلى اهللا عليه وسلم ما بني ضعيف و. 

      

أما الكفر املخرج من امللة، نقيض اِإلميان، وصفة من مل يؤمن بالوحدانية، أو النبوة، 
القول والفعل، ويوجب اخللود يف النار، أو الشريعة أو بثالثتها، فيكون باالعتقاد و

كَفَر باهللا يكْفُر كُفْراً وكُفُوراً وكُفْراناً، فهو كافر، إذا اعتقد : ولفظه باملصطلح القرآين
كَيف {: الكفر، أو إذا أظهر الكفر لغري اضطرار شرعي، وإن مل يعتقد به، قال تعاىل
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 البقرة}أَحياكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيه ترجعونَتكْفُرونَ بِاللَّه وكُنتم أَمواتا فَ
من كَفَر بِاللَّه من بعد إِميانِه إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالْإِميان ولَكن من {: ، وقال28

غَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرشيمظع ذَابع ملَهو اللَّه نم وهو عند . 106 النحل}ب
العلماء على ستة أحناء، كفر إحلاد، وكفر شرك، وكفر إنكار، وكفر جحود، وكفر 

فكفر اإلحلاد هو موقف من ينفي وجود اهللا تعاىل نظرا وعمال . عناد، وكفر نفاق
ن دونه شريكا، وكفر اإلنكار وينكر األديان كلها، وكفر الشرك أن جيعل مع اهللا أو م

أن ال يعرف اهللا أصال أو يشك يف وجوده، أو يف صدق الرسول صلى اهللا عليه وسلم، 
وكفر اجلحود هو أن يعرف احلق بقلبه لكنه يرفض اتباعه أَشرا وبطرا واحتقارا له 

روا بِه فَلَعنةُ اللَّه فَلَما جاَءهم ما عرفُوا كَفَ{: "وَألهله ككفر إبليس لعنه اهللا، قال تعاىل
وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما {: ، وقال89  البقرة}علَى الْكَافرِين

، وكفر العناد هو أن يعرف احلق بقلبه ويعترف بلسانه وال يدين به 14النمل }وعلُوا
ق فهو أن يقر باللسان وال يعتقد حسداً وبغياً ككفر أَيب جهل وأَضرابه، وأما كفر النفا

بالقلب، كمنافقي الفترة املدنية، ومنافقي عصرنا هذا إذ جبهتهم الصحوة اإلسالمية 
وهددت مكاسبهم، ومجيع هذه األنواع سواٌء يف أا خمرجة من امللة، وأن من لقي اهللا 

  .تعاىل بواحد منها ال يغفر له

 }...إنَّ الَّذين كَفَروا سواٌء علَيهِم{ولئن ذهب بعض املفسرين إىل أن هذه اآلية 
خاصة بااهرين، فإا يف واقع سياقها وإطالقها شاملة جلميع أنواع الكفر باهللا تعاىل، 
إنكارا وإحلادا، وجحودا وعنادا وخماتلة ونفاقا، وإمنا كان اإلجياز فيها توطئة للبسط 

  .ة، وهم املنافقون واليهودفيما تالها  ألوصاف الفئات الكافرة األشد خطور

وسواء كان املقصود يف هذه اآلية كفار الفترة املكية أو املدنية أو الفترتني معا، فإمنا 
. يراد ا جنس كل من صمم على كفره تصميما ال يرعوي عنه، يف كل زمان ومكان
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فار، ولئن ورد التعبري بصيغة اجلمع معرفا، مما يفيد بظاهره العام استغراق مجيع الك
وكان اخلطاب القرآين يعرب بالعام أحيانا مع إرادته اخلاص إذا توفرت القرينة الدالة 
على ذلك، وعلمنا أن كثريا من الكفار أسلموا ويسلمون على مدار التاريخ، تأكد لنا 

كفار خمصوصون وهم ن سبقت عليه كلمة العذاب، خاص مبومعناها أن اآلية عامة 
 وقد علم اهللا كُفر من كَفَر ويكفر، كما علم إميان من ،هتوا بأصروا على الكفر وما

إِنَّ {: آمن ويؤمن، وأثبت علمه السابق يف كتابه، وكل ميسر ملا خلق له، قال تعاىل
 ذَابا الْعورى يتح ةكُلُّ َآي مهاَءتج لَوونَ ونمؤلَا ي كبةُ رمكَل هِملَيع قَّتح ينالَّذ

قُلِ انظُروا ماذَا في السماوات والْأَرضِ وما تغنِي {: ، وقال97/ 96 يونس }ليمالْأَ
وكَأَين من َآية في السماوات {:، وقال101يونس}الَْآيات والنذُر عن قَومٍ لَا يؤمنونَ

، وقد سئل رسول اهللا صلى 105 يوسف}ضونَوالْأَرضِ يمرونَ علَيها وهم عنها معرِ
يارسول اهللا إنا نقرأ من القرآن فنرجو ( اهللا عليه وسلم كما روى عبد اهللا بن عمرو 

أفال أخربكم عن أهل : ( ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس فقال صلى اهللا عليه وسلم
كتاب لَا ريب فيه هدى امل ذَلك الْ{: بلى يارسول اهللا، قال: اجلنة وأهل النار؟، قالوا

للْمتقني الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصلَاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ والَّذين يؤمنونَ 
كونَ أُولَئنوقي مه ةربِالَْآخو كلقَب نزِلَ ما أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنبِم هِمبر نى مدلَى هع 

 {:  هؤالء أهل اجلنة، قالوا إنا نرجو أن نكون هؤالء، مث قال}وأُولَئك هم الْمفْلحونَ
 لَى قُلُوبِهِمع اللَّه متونَ خنمؤلَا ي مهرذنت لَم أَم مهتذَرأَأَن هِملَياٌء عووا سكَفَر ينإِنَّ الَّذ

عويمظع ذَابع ملَهةٌ واوشغ مارِهصلَى أَبعو هِمعمهؤالء أهل النار، قالوا } لَى س 
  ).أجل: رسول اهللا؟، قال لسنا هم يا

ولقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لشدة حمبته للخلق حيرص على أن يؤمن 
 قوال أوعمال، فيقابل كل مجيع الناس، ويؤذيه إعراض بعضهم، ومناوأم له باألذى،

ذلك منهم بالصرب،  وما يوم الطائف عنا خبفي، إذ دميت قدماه الشريفتان حبجارة 
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املشركني وخريه ربه فيهم كما ذكرت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها فيما رواه 
يا : الَت لرسولِ اللّهأَنَّ عائشةَ ، زوج النّبِيِّ حدثَته أَنّها قَ(مسلم عن عروة بن الزبري 

ولَ اللّهس؟ فَقَالَ! ردمِ أُحوي نم دكَانَ أَش موي كلَيى علْ أَته : ،كمقَو نم يتلَق لَقَد
نِ عيلَ بالي دبنِ علَى ابفِْسي عن تضرإذْ ع ،ةقَبالْع موي مهنم يتا لَقم دكَانَ أَشو دب

كُالَلٍ ، فَلَم يجِبنِي إلَى ما أَردت، فَانطَلَقْت وأَنا مهموم علَى وجهِي، فَلَم أَستفق إالَّ 
سي فَإذَا أَنا بِسحابة قَد أَظَلَّتنِي، فَنظَرت فَإذَا فيها جِبرِيلُ، فَرفَعت رأْ. بِقَرن الثَّعالبِ

إنَّ اللّه عز وجلَّ قَد سمع قَولَ قَومك لَك وما ردوا علَيك، وقَد بعثَ : فَقَالَ. فَنادانِي
ف ئْتا شبِم هرأْمتالِ لالْجِب لَكم كإلَيقَالَ. يهِم :لَيع لَّمسالِ والْجِب لَكانِي مادفَن . ثُم

إنَّ اللّه قَد سمع قَولَ قَومك لَك، وأَنا ملَك الْجِبالِ، وقَد بعثَنِي ربك ! يا محمد: قَالَ
رِكنِي بِأَمرأْمتل كأَنْ أُ. إِلَي ئْت؟ إنْ شئْتا شنِفَميبشاَألخ هِملَيع ولُ . طْبِقسر فَقَالَ لَه

بلْ أَرجو أَنْ يخرِج اللّه من أَصالَبِهِم من يعبد اللّه وحده، : اللّه صلى اهللا عليه وسلم
 ، إىل غري ذلك من املواقف املؤثرة املثرية، اليت كان يواجهها عليه)الَ يشرِك بِه شيئاً

السالم باملصابرة واملثابرة على الدعوة واإلحلاح فيها، فأنزل اهللا تعاىل عليه هذه اآلية 
، خيربه أنه ال يؤمن إال من سبق له من علم اهللا }...إنَّ الَّذين كَفَروا سواٌء علَيهِم{

ين أَفَمن ز{: السعادة، وال يضل إال من سبق له الشقاء، كما خاطبه آيات أخرى بقوله
 كفْسن بذْهاُء فَلَا تشي ني مدهياُء وشي نلُّ مضي ا فَإِنَّ اللَّهنسح َآهفَر هلموُء عس لَه

فَلَعلَّك باخع نفْسك علَى َآثَارِهم {، 8 فاطر}علَيهِم حسرات إِنَّ اللَّه عليم بِما يصنعونَ
ي فًاإِنْ لَمأَس يثدذَا الْحوا بِهنم{، 6 الكهف}ؤنِنيمؤوا مكُونأَلَّا ي كفْسن عاخب لَّكلَع{ 

، مبينا عز وجل له أن هؤالء قد غلب هواهم عقوهلَم، وقهر جهلُهم 3الشعراء 
علمهم، فرأوا الباطل حقا واحلق باطال، واحلسن قبيحا والقبيح حسنا، فال لك 

سرة وحزنا بسبب غيهم وإصرارهم، وال تغتم لكفرهم وهالكهم إن مل نفسك ح
يؤمنوا، ألن أمرهم بيدي وإمنا عليك البالغ وعلينا احلساب ، وكذلك يقال للداعية 
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يف كل زمان ومكان، إذا رأى إدبار اخللق، ورفضهم معامل احلق، وعدم استجابتهم 
هم، وأال يتأسف على أحد منهم، ألن للنصح واإلرشاد، فعليه أن يكتفي بعلم اهللا في

التوفيق من اهللا تعاىل، والقلوب بني إصبعني من أصابع الرمحن، كما روى أمحد عن أَنسٍ 
: ، فَقُلْتيا مقَلّب القُلُوبِ ثَبِّت قَلْبِي على ديِنك: كان رسولُ اهللا يكْثر أنْ يقولَ: قالَ

بِمو ا بِكناهللا آم بِيا نا؟ قَالَينلَيع افخلْ تفَه بِه ا جِئْت ) : نيب م، إِنَّ القُلُوبعن
  ).أَصبعينِ من أَصابِعِ اهللا يقَلّبها كَيف شاََء

لقد خاطب اهللا تعاىل نبيه الكرمي عليه الصالة والسالم يف هذه اآلية بلغة وظيفته 
سواٌء علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لَا {قوله األوىل اليت بعث ا، وهي النذارة، ب

يا أَيها الْمدثِّر قُم {، ألا هي أخطر مهمة حتملها، منذ خوطب يف سورة املدثر }يؤمنونَ
ننملَا تو رجفَاه زجالرو رفَطَه كابيثو رفَكَب كبرو رذفَإِذَا فَأَن بِرفَاص كبرلو ركْثتست 

، منذ فجر 1/10 }نقر في الناقُورِ فَذَلك يومئذ يوم عِسري علَى الْكَافرِين غَير يِسري
البعثة إذ هبط من حراء فنودي فنظر عن ميينه فلم ير شيئًا، ونظر عن مشاله فلم ير 

فرفع رأسه فرأى جربيل بني . ئًا، ونظر خلفه فلم ير شيئًاشيئًا، ونظر أمامه فلم ير شي
فدثروه . دثروين وصبوا علي ماء باردا: السماء واألرض، فرعب وأتى خدجية فقال

وصبوا عليه ماء باردا، فرتلت أول آيات وظيفته اجلديدة أمرا باإلنذار فكان رسوال، 
فشمر عن ساعد اجلد وساق بعد أن تلقى األمر بالقراءة يف سورة العلق فكان نبيا، 

العزم، وأنذر الناس يومهم العسري، ومآهلم غري اليسري، لقد كانت النذارة أول ما 
سواٌء علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم {أرسل به إىل الناس، ولذلك خاطبه ربه بلغتها إذ قال له 

  .}تنذرهم لَا يؤمنونَ

لم يعلم ثقل مسؤولية النذارة وخطورة شأا، ولكن لقد كان صلى اهللا عليه وس
اللطف اإلهلي يشمله دوما بعناية التثبيت، وحيضه على الصمود، مرة يلقنه أسلوب 
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، ومرة 49 احلج}قُلْ يا أَيها الناس إِنما أَنا لَكُم نذير مبِني{املخاطبة بالتحنن واللطف 
ولَو شئْنا لَبعثْنا في كُلِّ قَرية نذيرا {من موقف قوة وحتد يرفع مهته وحيرضه على اإلنذار 

، وتارة ينذره هو نفسه 51/52 الفرقان}فَلَا تطعِ الْكَافرِين وجاهدهم بِه جِهادا كَبِريا
ت تركَن ولَولَا أَنْ ثَبتناك لَقَد كد{من عاقبة الركون إىل من أرسل إليهم من الكفار 

 }إِلَيهِم شيئًا قَليلًا إِذًا لَأَذَقْناك ضعف الْحياة وضعف الْممات ثُم لَا تجِد لَك علَينا نصريا
  .75اإلسراء 

ولئن كانت النذارة أشد عناء يف جمال الدعوة اإلسالمية، ألن ختويف الناس من 
ولو أيقظ أنفسا حية فآمنت، يستعدي على الداعية سوء املصري يف الدنيا واآلخرة، 

غضب املصرين على الكفر من اجلهلة والظلمة ويستفز هم، فإن رمحة اهللا تعاىل قد 
خففت ذه اآلية عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم من ثقل املسؤولية وعبء املؤونة، 

، وأن عليه أن يهدئ إذ بينت له أن من الناس من لن يؤمنوا، ملا سبق يف علم اهللا عنهم
من روعه ويركن إىل حكمة ربه فال يهلك نفسه غما وكمدا إلصرار الكافرين 

   .وإعراض اجلاحدين

وتمت كَلمةُ {:إن نفوسا خلقها اهللا تعاىل للجنة وأخرى خلقها للنار، قال تعاىل
نيعماسِ أَجالنو ةالْجِن نم منهلَأَنَّ جلَأَم كبوقال صلى اهللا عليه وسلم119  هود}ر ، :

هؤالء إىل اجلنة وال أبايل : إن اهللا عز وجل خلق آدم مث أخذ اخللق من ظهره وقال(
على مواقع : يا رسول اهللا فعلى ماذا نعمل ؟ قال: وهؤالء إىل النار وال أبايل فقال قائل

 كَذَّب أُمم من قَبلكُم وما وإِنْ تكَذِّبوا فَقَد{، وليس على الرسول إال البالغ )القدر
بِنيلَاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرع{18العنكبوت.  

إن قلوب أهل الشقْوة منافذُ اهلداية وقنوات تلقي الرشد فيها مقفلةٌ موصدةٌ، فال 
رانَ أمل يف تسلل اإلميان أو تسربه إىل نفوسهم، وقد ختم اهللا تعاىل على أفئدم، ملا 
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عليها من تكبر وتعالٍ على احلق، واستحبابٍ للعمى ورفْضٍ للتوبة إىل صراط اهللا 
: املستقيم، فكان اجلزاُء الوفاق إركاسا يف الضاللة وإغراقا هلم يف العماية، قال تعاىل

}نيقالْفَاس مي الْقَودهلَا ي اللَّهو مهقُلُوب اغَ اللَّهاغُوا أَزا ز5 الصف}فَلَم.  

قَالَ أَنا خير منه خلَقْتنِي من نارٍ { لقد أساء األدب قبلهم إبليس حسدا وكربا
اخرج منها مذُْءوما {،  فطرده اهللا تعاىل وقال له 12 األعراف}وخلَقْته من طنيٍ

سبت، واختذوا ، وأساء األدب قبلهم بنو إسرائيل فاعتدوا يف ال18 األعراف }مدحورا
، 24املائدة}فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتلَا إِنا هاهنا قَاعدونَ{عجال له خوار، وقالوا لنبيهم 

لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ {فكان عاقبة أمرهم اخلزي والذل واملسخ واللعنة 
رنِ مى ابيسعو وداود انسلَى لنَ عواهنتوا لَا يونَ كَاندتعوا يكَانا ووصا عبِم كذَل مي

، وكذلك يطرد يف كل زمان 78/79املائدة }عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ
   .ومكان من أساء األدب مع ربه باإلصرار على الكفر واجلحود

أختامها وأقفاهلا، فإن أمساعهم أيضا مغلقة ولئن كان على قلوب هؤالء الكفار 
 }ولَهم َآذَانٌ لَا يسمعونَ بِها أُولَئك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَئك هم الْغافلُونَ{موصدة 
، وأبصارهم اليت عشيت عن التمييز وعميت عن اهلداية قد لَفَّتها 179األعراف

وإِنْ تدعوهم إِلَى الْهدى لَا يسمعوا {، }علَى أَبصارِهم غشاوةٌو{غشاوة الضالل 
ونَ إِلَيظُرني ماهرتونَورصبلَا ي مهو { ،198 األعراف}ك تأَفَأَن كإِلَي ظُرني نم مهنمو
أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه { ،43 يونس}انوا لَا يبصرونَتهدي الْعمي ولَو كَ

 دعب نم يهدهي نةً فَماوشغ رِهصلَى بلَ ععجو قَلْبِهو هعملَى سع متخلْمٍ ولَى عع اللَّه
   .23 اجلاثية}اللَّه أَفَلَا تذَكَّرونَ

 عليها مل ترشدهم إال إىل تصرفات األنعام إن عقلية األنعام اليت متسكوا ا وعكفوا
لذةَ طعامٍ وشرابٍ وتناسل، وزادوا على األنعام أن عبدوا هذه اللذات، واختذوها آهلة، 
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ولذلك ختم اهللا على أمساعهم فلم يسمعوا اهلدى، وعلى قلوم فلم تتشرب اهلدى 
لعذاب وجعل على أبصارهم غشاوة فلم تبصر اهلدى، وهم لسفاهتهم هذه أحق با

  .}ولَهم عذَاب عظيم{العظيم الذي توعدهم به الرب عز وجل 

يف صناديد قادة قريش  القرآن أن هاتني اآليتني نزلتا يذكر املشتغلون بأسباب نزول
املشركني، الذين قتلوا يوم بدر على الكفر، ومل يكن فيهم من جميب أو مهتد أو ناج، 

فيان بن حرب، واحلَكَم بن أيب العاص بعد أن ذاقا ومل يؤمن منهم إال رجالن مها أبو س
مرارة اهلزمية وجترعا علقم اإلحباط، برؤية النصر املؤزر الذي أكرم اهللا تعاىل به نبيه 
صلى اهللا عليه وسلم، بفتحه مكة وحتطيمه األصنام، وعفوه على املهزومني من موقف 

صرين على الكفر يف كل زمان، قوة وعز ومتكني، ولكن عموم اآليتني ينال حكمهما امل
الشتماهلما على صفات وعالمات مىت توفرت كان اإلصرار والعناد والبعد عن 

  .االهتداء

صفة داخلية يف النفس، فإن اآليتني بينتا للداعية  ولئن كان العناد واإلصرار
عالمات حسية ظاهرة، تدل على هذه النفسية املريضة، والعقلية املشوهة، أهم هذه 

مات أن تنصح للضال فال يسمع، وأن تبصره فال يبصر، وأن تتألف قلبه للحق العال
 ،رذفال يقبل، وأن تستأنسه استدراجا للخري فال يأنس، وأن تأخذه العزة باإلمث إذا أُن
ومن هذا طبعه على خطر عظيم، سواء كان من املسلمني أو من الكفار، ألنه حيمل 

   .عليه من عزة وشقاق واستكباربذور اخلتم على القلب مبا ران 

إن املسلم إذا كان طبعه العزة مبا لديه، واالستهانة بالنصح الذي يوجه إليه، 
واإلعراض عن احلق إذا يدعى إليه، واإلصرار على هواه، يوشك أن يعمه اهللا بغضبه، 
فتنغلق يف وجهه أبواب الرمحة واألوبة، وتفتح يف وجهه أبواب اخلتم على القلب 

ع والتغشية على البصر، وما ذلك إال ألن املعاصي ومشاعر الكرب واالستعالء والسم
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إنّ املؤمن : تتراكم على األفئدة وحتف ا وتغلقها، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إذا أذنب ذنبا كانت نكْتة سوداُء يف قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر، صقَلت قلبه، فإن 

كَال بلْ رانَ علَى {:قلبه، فذلك الرانُ الذي قال اهللا جل ثناؤهزاد زادت حىت تغلق 
نبئت أن الذنوب على القلب :" وقال جماهد. 14املطففني} يكِْسبونَقُلُوبِهِم ما كَانوا

  ".حتف به من كل نواحيه حىت تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع، والطبع اخلتم

الة، إن واجه الداعيةُ هذه النماذج من البشر ويبقى تساؤل وجيه يف مثل هذه احل
مسلمني غافلني أو كفارا جاحدين، هل يعرض عن دعوم وتبصرم؟ أم يقتحم عليهم 

           حصون الكربياء والترفع واإلصرار؟

إن لنا يف القرآن الكرمي وتوجيهات الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم، نري 
األسوة احلسنة، فما فرط الكتاب إذ بني وأوضح، وما قصر البينات والتعاليم، ورشيد 

الرسول إذ واظب على دعوة هذه النماذج البشرية إنذارا وختويفا وبشارة وتأليفا، 
يقال عنهما وال  وصرب على أذاهم، موقنا أن له مهمتني يف هذه الدنيا الحييد عنهما، ال

حينا إِلَيك روحا من أَمرِنا ما كُنت وكَذَلك أَو{أن يهدي الناس للحق أوال : يستقيل
 كإِنا ونادبع ناُء مشن نم ي بِهدها نورن اهلْنعج نلَكانُ ولَا الْإِميو ابتا الْكرِي مدت

لًا رس{، وأن يقيم احلجة على املصرين ثانيا 52 الشورى}ى صراط مستقيمٍلَتهدي إِلَ
وقد قام . 165 النساء }مبشرِين ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسل

باملهمتني خري قيام، وكذلك ورثة األنبياء من العلماء والدعاة يهدون من كتب هلم اهللا 
 مكسب إال رضا اهلداية، ويقيمون احلجة على من كتب هلم الشقاوة، وليس هلم من

وربك يخلُق ما يشاُء ويختار ما كَانَ لَهم الْخيرةُ سبحانَ اللَّه وتعالَى عما {اهللا، 
  .68 القصص}يشرِكُونَ
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 ومن الناسِ من يقُولُ َآمنا بِاللَّه وبِالْيومِ الَْآخرِ وما هم بِمؤمنِني} :ال اهللا تعاىلق
في ) 9(يخادعونَ اللَّه والَّذين َآمنوا وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ ) 8(

) 10(للَّه مرضا ولَهم عذَاب أَليم بِما كَانوا يكْذبونَ قُلُوبِهِم مرض فَزادهم ا
أَلَا إِنهم هم ) 11(وإِذَا قيلَ لَهم لَا تفِْسدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلحونَ 

ا كَما َآمن الناس قَالُوا وإِذَا قيلَ لَهم َآمنو) 12(الْمفِْسدونَ ولَكن لَا يشعرونَ 
وإِذَا لَقُوا ) 13(أَنؤمن كَما َآمن السفَهاُء أَلَا إِنهم هم السفَهاُء ولَكن لَا يعلَمونَ 

ا نمإِن كُمعا مقَالُوا إِن ينِهِماطيا إِلَى شلَوإِذَا خا ونوا قَالُوا َآمنَآم ينالَّذ نح
أُولَئك ) 15(اللَّه يستهزِئ بِهِم ويمدهم في طُغيانِهِم يعمهونَ ) 14(مستهزِئُونَ 

 يندتهوا ما كَانمو مهتارجت تبِحا رى فَمدلَالَةَ بِالْها الضورتاش ين16(الَّذ (
قَدوتي اسثَلِ الَّذكَم مثَلُهم مورِهبِن اللَّه بذَه لَهوا حم اَءتا أَضا فَلَمارن 

أَو ) 18(صم بكْم عمي فَهم لَا يرجِعونَ ) 17(وتركَهم في ظُلُمات لَا يبصرونَ 
ف مهابِعلُونَ أَصعجي قربو دعرو اتظُلُم يهاِء فمالس نبٍ ميكَص نم ي َآذَانِهِم

 رِينيطٌ بِالْكَافحم اللَّهو توالْم ذَرقِ حاعو19(الص ( طَفخي قرالْب كَادي
 بلَذَه اَء اللَّهش لَووا وقَام هِملَيع إِذَا أَظْلَمو يها فوشم ماَء لَها أَضكُلَّم مهارصأَب

   البقرة  سورة})20(رِهم إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَدير بِسمعهِم وأَبصا
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بعد أن وصف اهللا تعاىل حال املؤمنني الذين تواطأت قلوم وألسنتهم وأعماهلم 
على مست واحد، إسالما وإميانا وإحسانا، عقب يف آيتني موجزتني حبال املصرين على 

 من وافق سرهم عالنيتهم يف ذلك أو الكفر واجلحود والعناد مشركني وأهل كتاب،
من تستر بنفاق وخماتلة،  مث بسط يف ثالث عشرة آية حال طائفة من هؤالء الكفار ممن 
أضمروا الكفر وأظهروا اإلميان، وهم املنافقون، ملا هلذا الصنف من خطورة على 
 اتمع، تلبيسا يف الدين، وجتسسا على املسلمني، وكشفا لعورام وتعاونا مع

  .أعدائهم

ولعل من املفيد التذكري بأن املسلمني يف الفترة املكية مل يعرفوا النفاق وال أهله، فلم 
يكن إال كافر جماهر أو مؤمن مستضعف، ال يهاب جانبه، وال يضطر مشرك إىل 
منافقته، كما أن اللغة العربية مل تعرف لفظ النفاق ذا املدلول إال بعد ظهور حركة 

واللفظ بذلك إسالمي بحت نقل من . املدينة، وورود الكتاب والسنة بهالنفاق يف 
  .أصل معناه اللغوي إىل معناه املصطلحي العقدي اجلديد

يف اللغة العربية أصالن صحيحان كما قال " النون والفاء والقاف" ذلك أن مادة
ر على ابن فارس يف مقاييس اللغة، يدل أحدمها على انقطاع شيء وذهابه، واآلخ

إخفاء شيء وإغماضه، ومن األصل األول يقال نفَقَت الدابةُ إذا ماتت، ومن األصل 
وهو جحر الريبوع وسربه، يتخذ له خمارج متعددة، أحدها يدعى النافقاء " النفَق"الثاين 

 قال . النافقاء برأسه فانتفق، أي خرجيغلقه بساتر ترايب رقيق، فإذا دمهه اخلطر ضرب
وإِنْ كَانَ كَبر علَيك إِعراضهم فَإِن استطَعت أَنْ تبتغي نفَقًا في الْأَرضِ أَو سلَّما {: تعاىل

ةبَِآي مهيأْتاِء فَتمي السومنه اشتق لفظ النفاق الذي هو فعل املنافق، 35 األنعام }ف ،
روج عنه من آخر، كما يفعل وقد اختص شرعا بالدخول يف اإلسالم من وجه واخل
  .الريبوع إذ يدخل نفقه من باب وخيرج من باب آخر
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وقد أطلق املصطلح اجلديد أول األمر قرآنيا على النفاق االعتقادي املخرج من 
امللة، ألنه أول ماشاع يف اتمع عقب تنامي قوة املسلمني بانتصارام السريعة يف بدر 

انبهم وتهاب مكانتهم، وأخذ ضعاف الشخصية من وحنني وفتح مكة فأصبح يخاف ج
  .املشركني وأهل الكتاب يعلنون اإلميان ويبطنون الكفر، كي يحصنوا أمواهلم ودماءهم

نفاق املعاندة، : بذلك ظهر يف اتمع اإلسالمي ثالثة أنواع من النفاق االعتقادي
   .ونفاق احلرية، ونفاق اجلهالة

صرار على ما ورثوه عن آبائهم من عقائد رافضني مراجعتها فاملعاندون يضمرون اإل
وعرضها للتمحيص والنقد، معرضني عن إخضاع ما لديهم للتحليل املنطقي 

  .واالستدالل العقلي

واملتحريون يضمرون التعلق باحملسوسات والشك فيما عداها من املعقوالت 
ين بني ما ال تقبله والغيبيات، وهم بذلك متحريون فيما يلقى عليهم من أمر الد

  .حواسهم وبني ما يعرض على عقوهلم وقلوم

 وقد شغلهم اللهو والعبث واالنكباب باحلال واملآل،واجلاهلون يضمرون الالمباالة 
على الشهوات، عن التفكري يف احملسوسات واملعقوالت، أو التعصب ملا ورثوا عن 

  .اآلباء من عقائد وعادات

سلم بالقوة واهليمنة وأصبح الكفار واملنافقون أقلية هينة، مث عندما انفرد اتمع امل
ظهرت بني بعض املسلمني تصرفات وخصال خمالفة ملا أمر به الشرع، كالكذب 
وإخالف الوعد وخيانة األمانة والفجور عند اخلصومة، مما حذر منه الرسول صلى اهللا 

ا رواه البخاري ومسلم عليه وسلم ومساه نفاقا زجرا عنه وتربية ألصحابه، فقال فيم
أَربع من كُن فيه كَانَ منافقًا خالصا ومن كَانت فيه خصلَةٌ منهن كَانت فيه : (وغريمها

خصلَةٌ من النفَاقِ حتى يدعها إِذَا اؤتمن خانَ وإِذَا حدثَ كَذَب وإِذَا عاهد غَدر وإِذَا 
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خرفَج مفعلَه، : (، وقال اإلمام علي رضي اهللا عنه)اص لك فإنه يزين ،ال تصحبِ املنافق
ويأن تكونَ مثلَهو د.(  

األول نفاق اعتقادي خمرج من امللة، هو ما : بذلك كان النفاق يف الشرع نوعني
سورة أبطن صاحبه الكفر وأظهر اإلميان بقوله وعمله، و ما تقررت صفاته يف مستهل 

وبثت يف سياقات أخرى " النساء"و" التوبة"و" احلشر"و" املنافقون"البقرة ويف سورة 
إِنَّ {: كثرية من القرآن الكرمي، وعاقبته اخللود يف النار إن مل تكن توبة، قال تعاىل

، والنوع الثاين 145ء النسا}الْمنافقني في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ ولَن تجِد لَهم نصريا
من النفاق هو األصغر، غري خمرج من امللة، متعلق بالسلوك والعمل والقلب حمتفظ 

  .باإلميان

وملا كانت مهمةُ األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم، ومهمةُ ورثتهم من 
العلماء والدعاة بعد التبليغ بشارةً ونذارةً، هي تنـزيل الدين بأحكامه وتشريعاته 

كيته يف اتمع حيا ميشي على األرض، فإن اهللا تعاىل تكفل لنبيه صلى اهللا عليه وحر
وسلم بكشف مالبسات الواقع الذي يعمل فيه، بسلبياته وخلفياته ونشاط األعداء 
ااهرين واملتسترين، يف آيات حمكمات جمموعها يشكل قواعد ال ختطئ عند رصد 

ل زمان ومكان، قواعد مرشدةً وهاديةً لألجيال حركة املتربصني بالعقيدة وأهلها يف ك
  .املؤمنة املتعاقبة على محل أمانة التبليغ إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها

لذلك كانت آيات سورة البقرة اخلاصة باملنافقني، مركزة على كشف تركيبتهم 
عة النفسية، وأسلوبِ جمادلتهم عن أنفسهم ومتويهِهِم على واقع احنرافهم، وطبي

أمراضهم القلبية، وخبث طويتهم املعتلة، وهوان جِبِلَّتهم اخلائرة اجلبانة اليت حتسب كل 
  .صيحة عليها
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إنَّ الَّذين كَفَروا سواٌء علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم {ولئن أمجلت اآليتان السابقتان 
أصناف الكفر بأبلغ عبارة وأشدها إجيازا حالَ مجيع  6/7 البقرة}...تنذرهم لَا يؤمنونَ

وتوضيحا، فقد ثَنت اآليات بعدمها بكشف فئة من هؤالء الكفار هم فئةُ املنافقني فقال 
  .8 البقرة }ومن الناسِ من يقُولُ َآمنا بِاللَّه وبِالْيومِ الَْآخرِ وما هم بِمؤمنِني{تعاىل 

املعاندين الذين ال تفيد فيهم نِذارة وال تنفعهم بشارة، طائفةً إن من هؤالء الكفار 
خمتوما أيضا على قلوا وأمساعها، وعلى أبصارها غشاوة، طائفةً حذر اهللا تعاىل املؤمنني 

 األنفال }ولَا تكُونوا كَالّذين قَالُوا سمعنا وهم لَا يسمعونَ{: من أن يكونوا مثلهم فقال
املنافقني الذين يظهرون الطاعة واإلميان ويِسرون املعصيةَ والكفر، وجعلهم ، أي ك21

إِنّ شر الدواب عند اللّه الصم الْبكْم الّذين لَا {: شر ما دب على وجه األرض فقال
ةُ لواقع ، أي املنافقون البكْم عن قول احلق الصم عن مساعه اجلهل22 األنفال }يعقلُونَ

كفرهم وعاقبة أمرهم، وهم لتميزِهم عن الكفار ااهرين باخلبث واملخادعة واجلنب 
واخلور، أخطر على اتمع املسلم من غريهم، الندساسهم فيه ومعرفتهم ألخباره 
وأسراره، ووالئهم السري ألعدائه واملتربصني به، واستعدادهم النفسي للمشاركة يف 

إِنَّ الَّذين كَفَروا سواٌء {ولئن قال تعاىل عن عموم الكفار املعاندين . أي مؤامرة عليه
سواٌء {، فقد قال عن هؤالء املنافقني 6 البقرة}علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لَا يؤمنونَ

لَن ملَه رفغتست لَم أَم ملَه تفَرغتأَس هِملَيعملَه اللَّه رفغ{، وقال 6 املنافقون } ي رفغتاس
   .80 التوبة }لَهم أَو لَا تستغفر لَهم إِنْ تستغفر لَهم سبعني مرةً فَلَن يغفر اللَّه لَهم

أول صفات هذا الصنف من الناس طبيعةُ اخلنوثة فيهم، فال هم رجال بتمام 
 وال إناث بكامل أنوثتهم، ومن الرجال عمر وخالد رضي اهللا عنهما، إذ  رجولتهم،

جاهرا بالعداوة كفرا مث جاهرا بالوالء للمسلمني إميانا، ومن النساء زينب رضي اهللا 
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عنها إذ واجهت الظلمة وأفحمتهم وهي أسرية بني أيديهم، وغزالة اليت دخلت الكوفة 
  : وأغلق عليه قصره فقال فيه الشاعرعلى احلجاج بن يوسف ففر من بني يديها

  أسد علي ويف احلروب نعامةٌ ربداء جتفل من صفري الصافـر

  هال برزت إىل غزالة يف الوغى بل كان قلبك يف جناحي طائر

  صـدعت غزالة قلبه بفوارسٍ تركت مدابره كأمس الدابـر

لرجال وال أما املنافقون فهم خلق مشوه النفسية، ال يستطيعون أن يقفوا موقفا ل
هذه طبيعة . موقفا لإلناث، وتراهم يقولون آمنا جبنا وخوفا وخديعة وما هم مبؤمنني

املنافقني يف كل عصر، خنوثةٌ يف التركيبة النفسية، ال رجولةَ فيها وال أنوثة، يتسللون 
أخبارهم للظاملني وأعداء الدين، وحيللوا أعمالَهم  لواذاً من جمالس املؤمنني ليبلِّغوا

تصرفاتهم وخفي مقاصدهم ونواياهم لكل من يغدق العطاء وميأل الدلو ويقرب و
فإن . الرشاء، فإذا انكشف أمرهم جادلوا عن أنفسهم مبا ال يقبله عقل وال جييزه شرع

كانت للظاملني جولة محدوا شطارم وذكاءهم، وإن كان للمؤمنني نصر ادعوا 
هم من الظاملني، فإن عوتبوا على ما يفعلون مسوا مناصرم باندساسهم يف حميط أعدائ
   .نفاقهم سياسة ودهاء وشطارة وذكاء

ولعل أبرز صفات اخلنوثة فيهم أم ال يستقر هلم حال، مذبذبون يف مواقفهم 
وأفكارهم، تنمو أجسادهم وال تنمو عقوهلم، رعاديد حيسبون كل صيحة عليهم، 

ليهم يف حرب أو سلم، خيذلون الصديق أفئدم كريشة يف مهب الريح، ال يعول ع
ويسلمون احلليف و الرفيق، وال ينصرون حىت أنفسهم يف مواقف البالء والضيق 

} كجِبعت مهتأَيإِذَا رونَ وفْقَهلَا ي مفَه لَى قُلُوبِهِمع وا فَطُبِعكَفَر وا ثُمنَآم مهبِأَن كذَل
لُوا تسمع لقَولهِم كَأَنهم خشب مسندةٌ يحسبونَ كُلَّ صيحة علَيهِم أَجسامهم وإِنْ يقُو

ألَم تر إِلَى الَّذين نافَقُوا {، 3/4 املنافقون}هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ
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فَروا من أَهلِ الْكتابِ لَئن أُخرِجتم لَنخرجن معكُم ولَا نطيع يقُولُونَ لإِخوانِهِم الَّذين كَ
فيكُم أَحدا أَبدا وإِنْ قُوتلْتم لَننصرنكُم واللَّه يشهد إِنهم لَكَاذبونَ لَئن أُخرِجوا لَا 

 } ينصرونهم ولَئن نصروهم لَيولُّن الْأَدبار ثُم لَا ينصرونَيخرجونَ معهم ولَئن قُوتلُوا لَا
  .11/12احلشر 

إن جِبِلَّةَ اخلنوثة مبا تتميز به من ميوعة هينة وخداع ذليل، باديةٌ حىت يف أسلوب 
قتصارِهم على ذكر اإلميان باهللا ، وا}َآمنا بِاللَّه وبِالْيومِ الَْآخرِ{ادعائهم اإلميان بقوهلم 

واليوم اآلخر مضمرين كيفية هذا اإلميان وصفته، ذلك أن إميام يف احلقيقة ليس 
كإميان النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحابته، بل منهم من كان يضمر اليهودية أو 
لوا النصرانية، وتصوره هللا تعاىل فاسد بالتجسيد ونسبة الولد له، تعاىل اهللا عن ذلك ع

   .كبريا، ومنهم املنافقون من أصل الشرك متعلقون باألوثان قرىب وزلفى

كذلك اقتصارهم على ذكر اإلميان املُجمل باهللا وباليوم اآلخر، جمرد ربٍ من ذكر 
اإلميان بالرسول صلى اهللا عليه وسلم وبالقرآن وما جاء به من تعاليم، وحمض تدليسٍ 

حيازة اإلميان بطرفيه، املبدأ واملعاد، كافيةٌ للتدليل على إميام على املؤمنني بإيهامهم أن 
مبا سوى ذلك، بل حىت لو قصدوا حقيقة اإلميان باهللا واليوم واآلخر مل يكن ذلك منهم 
كافيا ألنه البد من اإلقرار مبا جاءت به الرسالة اخلامتة ونبيها صلى اهللا عليه وسلم، 

   .د خبث وخمادعة وتدليس وتلبيسفكيف وما أعلنوه بأفواههم جمر

من هذا التشوه النفسي للمنافقني تنبعث االحنرافات األخرى، وعلى رأسها 
الكذب، إذ الكذب صفة الضعيف الذي ال يطيق الصدق وال يتحمله، ال يستطيع قوله 
وال يستطيع مساعه، وهو من أخص صفات املنافقني، وعندما سئل الرسول صلى اهللا 

، لذلك سارع )إمنا يفتري الكذب من ال يؤمن:(  هل يكذب املؤمن؟ قالعليه وسلم
، }وما هم بِمؤمنِني{القرآن إىل تكذيب دعواهم اإلميان ونفي مزاعمهم فيه بقوله تعاىل 
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إِذَا جاَءك الْمنافقُونَ قَالُوا {: بقوله" املنافقون"كما أكذم يف اآلية األوىل من سورة 
  .}نك لَرسولُ اللَّه واللَّه يعلَم إِنك لَرسولُه واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافقني لَكَاذبونَنشهد إِ

إن تكذيب اهللا تعاىل ملا ادعوه من اإلميان جاء على أبلغ صورة بيانية، إذ ورد جبملة 
، فكشف خلُو قلوم }بِمؤمنِني{ قوله  ومؤكدة بالباء يف}...وما هم{امسية منفية بقوله  

من اإلميان على سبيل اإلطالق، سواء اإلميان باهللا أو باليوم اآلخر أو بالرسل أو الكتب 
  .أو املالئكة أو بغري ذلك مما جاءت به النبوة اخلامتة

، }يخادعونَ اهللا والذين آمنوا{: مث بني سبحانه ما دفعهم الدعاء اإلميان فقال
واخلداع من أصل لغوي . واخلداع صنو الكذب، من أم هي اخلُنوثةُ وأبٍ هو النفاق

واحد معناه اإلخفاء، من قوهلم خدع الضب إذا توارى يف جحره وموه على صائده، 
واخلَدع أن يستر عنك وجه الصواب فيوقعك يف مكروه، وخادعه مخادعة وخداعاً، 

ما يوهم السالمة والسداد، وأبطن ما يقتضي اإلضرار به أي خدعه وأظهر له 
   .والتخلص منه

مبعىن خيدعون، أو مبعىن املفاعلة واملشاركة، وقد جلَّ " خيادعون"وسواء كان لفظ
اهللا عن املشاركة يف املخادعة، وعن اخلدع ابتداء وجزاء، وهو أعلى من أن خيادع 

خالف ما يضمرونه، وهو يعلم سرهم وجنواهم املنافقني أو خيادعوه، أو يوقعوا يف علمه 
وعالنيتهم ومدخلهم وخمرجهم ومشهدهم ومغيبهم، فإن املعىن يف هذه اآلية يشمل 
املخادعة واخلدع، على اعتبار أن املنافقني لفساد تصورهم هللا مبا وقر يف قلوم من 

يتخيلون جيوز يف حق املخلوق، و جتسيد وتشبيه، يتومهون أنه جيوز يف حق اهللا ما
إمكانية خمادعة اهللا وخداعه، تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا، وأن صيغة املفاعلة أيضا يف 
أصلها للمبالغة، والفعل مىت غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم منه إذا زاوله وحده، 

   .تقع كثرياً يف اللغة للواحد حنو عاقَبت اللِّص وطارقْت النعلَ" يفاعلُ"وصيغة 
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خادعونَ اهللا والذين ي{:  أن يف اآلية ما يعد جمازا باحلذف، بتقدير أن قوله تعاىلعلى
، وقد ورد مثل هذا التعبري يف القرآن "خيادعون رسول اهللا والذين آمنوا:"  معناه}آمنوا

كر نفسه ، فذ10 الفتح} إِنَّ الذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اهللا{:كثريا، مثل قوله تعاىل
، 41 األنفال}واعلموا أَنما غَنِمتم من شىٍء فَأَنَّ للَّه خمسه{: وأراد به رسوله، وقوله

فأضاف السهم الذي يأخذه الرسول إىل نفسه وهذا املعىن أقرب إىل التصور، على 
كرم اعتبار أن املؤمنني بشر جتوز اخلديعة عليهم، وجتوز يف حقهم املخادعة، إال أم أ

من أن خيدعوا غريهم، ألن ذلك مناف ألخالق دينهم، وطبيعة رسالتهم واستعالء 
ال ختن من : (نفوسهم عن حضيض اخلتل واخليانة، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).خانك

ولعل من دقيق املعاين يف هذه اآلية الكرمية، إشارا إىل املواالة الراسخة بني اهللا 
، فجعلهم يف }اَهللا والذين آمنوا...{ني، إذ قرن امسه اجلليل م تعاىل وبني املؤمن

صفه، وجعل عدوهم عدوه، وحرم حربه، ومعركتهم معركته، ونصرهم نصره، قال 
واللَّه {، 68آل عمران}واللَّه ولي الْمؤمنِني{،257 البقرة }اللَّه ولي الَّذين َآمنوا{تعاىل 
إِنَّ اللَّه قَالَ من : (، ويف احلديث القدسى الذي رواه البخاري19 اجلاثية }لْمتقنيولي ا

 تضرا افْتمم إِلَي بٍء أَحيي بِشدبع إِلَي بقَرا تمبِ وربِالْح هتآذَن ا فَقَديلي وى لادع
بقَرتي يدبالُ عزا يمو هلَيي عالَّذ هعمس تكُن هتببفَإِذَا أَح هبى أُحتلِ حافوبِالن إِلَي 

يسمع بِه وبصره الَّذي يبصر بِه ويده الَّتي يبطش بِها ورِجلَه الَّتي يمشي بِها وإِنْ 
أُعيذَنه وما ترددت عن شيٍء أَنا فَاعلُه ترددي عن نفْسِ سأَلَنِي لَأُعطينه ولَئن استعاذَنِي لَ

هاَءتسم ها أَكْرأَنو توالْم هكْرنِ يمؤالْم.(  

وإشارتان أخريان يف اآلية أوالمها للكفار واملنافقني فيها ديد ووعيد ضمين بأن اهللا 
: ى من يريد خداعهم أو ينوي اإلضرار م، قال تعاىلتعاىل يف صف املؤمنني حرب عل
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} نِنيمؤبِالْمو رِهصبِن كدي أَيالَّذ وه اللَّه كبسفَإِنَّ ح وكعدخوا أَنْ يرِيدإِنْ يو{ 
  .، فما ظنهم بقوم حسيبهم اهللا يف مواجهة  مكر املاكرين وغدر املخادعني؟62األنفال

ية تطمني للمؤمنني باملعية اإلهلية والعون الرباين تقوية منه تعاىل واإلشارة الثان
لنفوسهم، وتثبيتا لقلوم وتأكيدا للوثاق الذي واثقهم به على النصر يف الدنيا متكينا 
هلم وقهرا ألعدائهم، أو النصر استشهادا يف سبيله وخلودا يف اجلنة مع األنبياء 

   .والصديقني والشهداء

 على حماولة املنافقني اخلداع واملخادعة بتسفيه أحالمهم وتكذيب لذلك عقب تعاىل
وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم وما {ظنوم، وكشف خطَل مكرهم وتفاهة كيدهم بقوله 

  .}يشعرونَ

فاملعىن واحد والنتيجة واحدة هي أن وبال " أو خيادعون" خيدعون "وسواء قرئت 
افتضاح أمرهم يف الدنيا واستيجام غضب اهللا يف الدارين، خداعهم يعود عليهم ب

ال يشعرون بأن ما . واألنكى أم ال يشعرون بسوء ما يفعلون وخطورة ما ينتظرون
ميارسونه يوردهم العطب، وجيرعهم صاب العذاب وعلقم العقاب، ذلك أن املخادع 

 ملَسما يريد، وإما أن ييرتقب إحدى نتيجتني خلداعه، إما أن ينتج خريا له وحيصل له 
  .ال له وال عليه، وهؤالء عاد خداعهم عليهم ضررا يف الدنيا وعقوبة يف اآلخرة

وهذه اآلية تصريح واضح بين بأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني معه ال 
ادأة خيدعون املنافقني وال خيادعوم، ألا حصرت اخلداع يف املنافقني ابتداء وانتهاء مب

، 43 فاطر }ولَا يحيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهله{وجمازاة، فبينت أن مكرهم عائد عليهم 
وأشارت ضمنا إىل أن املؤمنني هلم مهمة واحدة هي صدق املناصحة للناس، وخلوص 

  .الرمحة هلم والشفقة عليهم واحلرص على إنقاذهم
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وتبلُّد شعورهم وجهلهم بارتكاسهم يف مث بين عز وجل أن سبب غباء عقوهلم 
النفاق، وعمههم عن سبل النجاة، وعمائهم عما ينقذون به أنفسهم مما هم فيه من 
املخادعة اليت ارتدت على وجوههم، هو فساد آلة اإلدراك لديهم، إذ يف قلوم مرض 

صواب يعوق استخدامها فيما خلقت له، ويف تفكريهم خلل يعوق عملية التمييز بني ال
في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا ولَهم {:  وبني احلق والباطل، فقال سبحانهواخلطأ

  .}عذَاب أَليم بِما كَانوا يكْذبونَ

ولئن كان مرض القلب عادة يتضمن الشك يف احلق، والشهوة للمحرمات، 
ه مرض جهل وخور وهوان وضعة، والضعف عن القيام بالواجبات، فإنه يعين يف عموم

أعقبهم أمراضا أخرى حسدا للمؤمنني وحقدا على الصادقني وكراهية للتائبني، وبغضا 
للثابتني على الصراط املستقيم، وولدت هذه األمراض بدورها يف نفوسهم علال أخرى 

 ذلك مع ما يتبع. من اهلم والغم واحلزن والكمد واحلرية واخلوف الدائم واهللع املقيم
جزاء وفاقا ملا ميارسونه من كذب على اهللا وعلى . يف اآلخرة من العذاب األليم املوجع

  .املؤمنني، وتكذيب للرسول صلى اهللا عليه وسلم وما جاء به من احلق املبني

ولئن كان الكفار ااهرون قد حددوا موقفهم من الدين اجلديد وأهله، بكل 
ا بأمراض قلوم وتشوه خلقتهم النفسية إىل آلة وضوح ، فإن هؤالء املنافقني حتولو

للفساد متحركة يف اتمع بطرفيه املؤمنِ والكافرِ،  تثبيتا للكفار على كفرهم، 
وحتريضا على حماربة املسلمني ومواجهتهم، وتشكيكا يف العقيدة وختذيال ألهلها، 

 م، وإشاعة وجتسسا على املؤمنني وكشفا ألخبارهم وأسرارهم، واستهزاء وسخرية
لألكاذيب واألراجيف عنهم، وإصرارا على ما نذروا أنفسهم له من شر، حىت إم 
كانوا يرون فسادهم عني الصالح، فيناظرون عليه وجيادلون عنه مبختلف الشبه، كما 
هو حال منافقي الصحوة املعاصرة الذين خانوها وانطلقوا يتكسبون بأسرارها 
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هافتون على املناصب لدى الظاملني مبساعدم على حماولة ويرتزقون بأخبارها ويت
وإِذَا قيلَ لَهم لَا {إضعافها وختريبها، ويزعمون أن ما يقومون به هو اإلصالح احلقيقي 

  .}تفِْسدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلحونَ

غتر بشبهام، ال سيما وملا كان بني املسلمني من قد يتأثر بشيطنة املنافقني وي
واملؤمن يف بعض أحواله غر كرمي واملنافق خب لئيم، فقد حذر سبحانه من الركون إىل 

" إن" املنافقني، مثبتا فسادهم الكامل املتأصل فيهم، إثباتا قطعيا مؤكدا حبرف التوكيد
، وما انعدام } لَا يشعرونَأَلَا إِنهم هم الْمفِْسدونَ ولَكن{: واجلملة اإلمسية بعدها فقال

شعورهم بإفسادهم إال ألن الفساد صار جزءا من تركيبتهم النفسية، وسجيةً يف 
  .طبيعتهم السلوكية، ال يشعرون بأي غرابة له يف خلْقهم وأخالقهم

ولئن نزلت هذه اآلية يف منافقي الفترة املدنية فإن املعول عليه يف معناها هو عموم 
: ك ذكر ابن عباس أا تعين املنافقني الذين كانوا يربرون مواقفهم بقوهلماللفظ، ولذل

، يف حني أن سلمان "إمنا نريد اإلصالح بني الفريقني من املؤمنني وأهل الكتاب"
، وكال القولني يعكس وعيا "ما جاء هؤالء بعد :" الفارسي قال عن املقصودين ا

 اهللا عليه وسلم تفتقده الدعوة اإلسالمية حركيا وعقديا لدى صحابة رسول اهللا صلى
يف كثري من عصورها، ولعلنا نتذكر كيف ينشق عن الركب املسلم من يتقرب إىل 

 كما  جامعة،د املسلمني حتت رايات عميةخمتلف الطوائف الضالة مدعيا حماولة توحي
م من توحيد، إن وما . دميقراطية أو لربالية أو اشتراكية  أو أو وطنيةً قوميةً،يزعم

  .يريدون إال ارتزاقا ونصبا

إن إصرار املنافقني على ادعاء اإلصالح وهم املفسدون ال يوازيه جهال ونزقا إال 
كربياؤهم الزائفة وتعاليهم على املؤمنني، واحتقارهم لسادام من صحابة رسول اهللا 

اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم، ولعل ناصحا مشفقا م قد يكون الرسول صلى 
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نفسه وقد يكون غريه من املؤمنني، قد حاول ردهم عن غيهم واستدراجهم إىل اإلميان 
الصحيح املقبول، فعتوا وتكربوا واعتزوا مبا لديهم من احنراف عقدي، وسوء خلق يف 

 قَالُوا وإِذَا قيلَ لَهم آمنوا كَما آمن الناس{الرد والرفض، فأنزل اهللا تعاىل فيهم قوله 
وهي آية يف غاية . }أَنؤمن كَما آمن السفَهاُء أَلَا إِنهم هم السفَهاُء ولَكن لَا يعلَمونَ

  .الوضوح ملا ينبغي أن يكون عليه اإلميان

 هم }كَما آمن الناس{ذلك أن الناس املُقْتدى م يف اإلميان كما ورد يف قوله تعاىل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهم سلفنا الصاحل الذين شهد اهللا هلم باإلميان صحابة 

احلق وجعلهم قدوة فيه، ألن عقيدم صافية، ال تعطيل فيها وال تشبيه وال جتسيد، وال 
محمد رسولُ {قوال بغري علم، وأثىن على معيتهم لرسوله واتباعهم لسنته وهديه فقال 

ن معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَّه والَّذي
اللَّه ورِضوانا سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَلك مثَلُهم في التوراة ومثَلُهم في 

 أَخرج شطْأَه فََآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقه يعجِب الزراع ليغيظَ الْإِنجِيلِ كَزرعٍ
}بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجرا عظيما

ولُونَ من الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذين اتبعوهم والسابِقُونَ الْأَ{: ، وقال29الفتح
 يندالخ ارها الْأَنهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر انسبِإِح

يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهيتبع سبيلهم بسوء املصري ، وتوعد من مل100 التوبة}ف 
ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِني نولِّه {: فقال

   .115النساء  }ما تولَّى ونصله جهنم وساَءت مصريا

ا احتفظوا به من أصل ديانتهم املوروثة، لقد كان إميان املنافقني احلقيقي هو م
شركيةً تتخذ األوثان أربابا وواسطة، أو يهوديةً ونصرانيةً تتصور اهللا تعاىل والغيب 
بكل مقوماته على غري ما ينبغي، لذلك أرشدهم الناصح هلم إىل منوذج حي لإلميان هم 
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ويتعاملون معهم يف صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذين يعايشوم يف بلدم 
   .احلياة العامة

وكان حريا باملنافقني املبادرة إىل استيعاب هذه النصيحة املوجهة إليهم، بالتخلص 
من أمراض قلوم لتمَأل باإلميان احلق، وبتطهري  ألسنتهم من الكذب لتنطق بالشهادتني 

م وعبادام صادقة، وبتزكية أعماهلم من الرجس ليقيموا أركان اإلسالم يف تصرفا
ومعامالم، إال أن جهلهم غلب أحالمهم، وسفَههم غطى على معامل الرشد فيهم، 
فأخذم العزة باإلمث وطغى عليهم احلسد للصحابة والبغض هلم فكان ردهم االعتباطي 

ؤ ، وهو استفهام إنكاري قصدوا به الترب}أَنؤمن كَما آمن السفَهاُء؟{: املزاجي املرجتل
من اإلميان على أبلغ وجه، والتعريض  بصحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومبا 
ناهلم من األذى يف سبيل اهللا هجرة لألوطان، ومفارقة للزوج والولد، وخسارة لألموال 
واملكاسب، ومعاداة لألهل واألقارب، واستشهادا يف اجلهاد، وهو ما قصدوه ومسوا به 

والكفر والنفاق تعقال ورشدا، ولذلك رد رب العزة عليهم، . سفاهةاإلميان والبالء فيه 
  .}َلَا إِنهم هم السفَهاُء ولَكن لَا يعلَمونَ{وأخرب أم هم السفهاء على احلقيقة بقوله 

ولئن كان الرشد ومتام العقل هو معرفة املرء مبصاحله القريبة والبعيدة الدنيوية 
فه والسفاهة واجلهل والتصرف مبقتضى اهلوى واملزاجية وردود واألخروية، وكان الس
 متيز به املنافقون يف أقواهلم فساد البصرية وخفة األحالم هو ماالفعل االعتباطية، و

إذ السفيه لغة وعرفا . وأعماهلم وردودهم، فإن حقيقة السفه منطبقة عليهم متلبسة م
 املصاحل واملضار؛ وهلذا مسى اهللا عز وجل هو اجلاهل ضعيف الرأي قليل املعرفة مبواضع

الصبيانَ واانني واملتخلفني عقليا والذين ال حيسنون التصرف يف املال من النساء 
 النساء }وال تؤتوا السفَهاَء أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللَّه لَكُم قياما{:والرجال سفهاَء بقوله

5.  
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يف حقهم السفاهة، عقب تقريرا جلهلهم املطبق بقوله وبعد أن أثبت اهللا تعاىل 
 أي أن من متام سفههم أن جهلهم مركب، فهم ضالل وجيهلون }ولَكن ال يعلَمونَ(

وملا كان األمر يف اآلية السابقة بترك . أم ضالل، وهو أبلغ وصف لبعدهم عن اهلداية
 ألن الفساد مدرك }شعرونولكن الي{الفساد معطوفا عليه بوصفهم بانعدام الشعور 

باحلواس املشتركة بني املنافقني والبهائم، فإنه تعاىل يف آية األمر باإلميان عقب بقوله 
ألن العلم نقيض اجلهل، وألن اإلميان من مدركات الفكر وإمعان ، }ولكن ال يعلمون{

النظر، وهو منفي عنهم للسفاهة املطبقة على عقوهلم ،  فناسب ذلك وصفهم بقوله 
  .}ولكن ال يعلمون{تعاىل فيهم 

، ويف اآلية }...ومن الناسِ من يقُولُ َآمنا{مث ملا بني تعاىل أقواهلم يف اآلية األوىل 
، }...وإِذَا قيلَ لَهم لَا تفِْسدوا في الْأَرضِ{الثانية ردودهم على النصيحة بترك الفساد 
وإِذَا قيلَ لَهم َآمنوا كَما َآمن {ميان احلق ويف اآلية الثالثة ردودهم على دعوة اإل

اسم يف التصرفات واألعمال، فقال }...النانتقل من تبيان األقوال إىل كشف سري ،
وإِذَا لَقُوا الَّذين َآمنوا قَالُوا َآمنا وإِذَا خلَوا إِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِنا معكُم {:عز وجل

زِئُونَإِنهتسم نحا نومت بذلك اخلتم على القلوب، وأطبق الصمم على األمساع }م ،
  .والبكم على األلسن والغشاوة على األبصار

ودلت اآلية على أن املنافقني لضعف نفوسهم وغباء عقوهلم مل يكونوا إال مؤمترين 
ليهم كل حني مؤكدين خيشوم وخيافوم، ويلجأون إ) شياطينهم(بأسياد هلم يف الكفر 

والءهم وتبعيتهم وذيليتهم، وذلك شأن املنافقني يف كل زمان ومكان، لذلك تراهم 
مذبذبني بني أسيادهم من أئمة الكفر وصناديده، وبني املؤمنني باهللا ورسوله، يطمئنون 
الكفار بثبام على الضالل وتشبثهم باجلحود وبقاء موقفهم معهم ووالئهم هلم، جبملة 

، ويربرون هلم مالينتهم الشكلية للمسلمني "إن"ة مؤكدة حبرف النصب والتأكيد امسي
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بأا جمرد استهزاء وسخرية بأهل اإلميان، ويتالفون انكشاف أمرهم لدى املؤمنني 
، فهم يف تعاقبهم بني الكفار واملسلمني )آمنا(بقوهلم هلم بصيغة املاضي غري املؤكد 

وصفهم أبلغ وصف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كالشاة العائرة بني غنمني، كما 
مثل املنافق مثل الشاة العائرة بني الغنمني تعري إىل هذه مرة وإىل هذه مرة، وال : (فقال

مثل املنافق مثل الشاة العائرة بني الغنمني إذا أتت هذه (ويف رواية ) تدري أيهما تتبع
أَي : العائرة: ( سنن النسائي، وكما ورد يف شرح )نطحتها وإذا أتت هذه نطحتها

 رقتسلَا تنِ وييعن قَطيد بدرتل فَتطْلُب الْفَحي تالَّت يهم ونالْغ ننِ مييعن قَطية بددرتالْم
 نِهاطبِب نيرِكشالْم عمو ،رِهبِظَاه نِنيمؤالْم عق مافنالْما وماهدإِح عضه معرو اهوها لعبت
نيقافنالْم نة عيولجلْب الرس يهفاة، والش لْكت زِلَةنبِم ارد فَصالْفَاس(.  

ولئن كان االستهزاء لغة من فعل هزأَ منه، وبه، كمنع وسمع، هزءاً وهزؤاً ومهزأَةً 
إِنما نحن { من الكفار جاء مطلقا بقوهلم أي سخر، فإن اعتذار املنافقني لشياطينهم

، أي نستهزئ ونسخر من الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني معه، مما }مستهزِئُونَ
يبني طبيعة نفوسهم اهلازلة اخلائرة، اليت مل تألف اجلد واحلزم يف حياا، فصار التهاون 

ة عن احلال واملآل واملسري واملصري والتساخر سجية الزمة هلم يف مجيع أمرهم، والغفل
مسة ممارسام اليومية، ولذلك عندما عرض عليهم اإلميان حجبتهم غشاوة التساخر يف 
قلوم عن أخذ األمر جبد وواجهوه باالستهزاء ، فكان جزاء هذا املوقف األمحق 

  .}م في طُغيانِهِم يعمهونَاللَّه يستهزِئ بِهِم ويمده{: األرعن منهم قوله تعاىل يف حقهم

وألن املكر واخلداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن اهللا عز وجل 
  :باإلمجاع، فإن استهزاء اهللا م على وجهني

األول أن يكون املنافقون مهزأة يف الدنيا واآلخرة، يف الدنيا إذ أخرب اهللا تعاىل 
 وخماتلتهم، وهم يظنون أن أمرهم مستور، ويف اآلخرة املؤمنني حبال املنافقني وأسرارهم
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يوم يقُولُ الْمنافقُونَ والْمنافقَات للَّذين آمنوا انظُرونا نقْتبِس من نورِكُم {: يف قوله تعاىل
ب باطنه فيه الرحمةُ قيلَ ارجِعوا وراَءكُم فَالْتمسوا نورا فَضرِب بينهم بِسورٍ لَه با

ذَابالْع هلبق نم هرظَاه{:، وقوله تعاىل13:  احلديد}و ينالَّذ نوا موا كَانمرأَج ينإِنَّ الَّذ
وا فَكقَلَبان هِملوا إِلَى أَهقَلَبإِذَا انونَ وزامغتي وا بِهِمرإِذَا مكُونَ وحضوا ينإِذَا َآمو هِني

 نوا منَآم ينالَّذ موفَالْي نيظافح هِملَيلُوا عسا أُرمالُّونَ ولَاِء لَضؤقَالُوا إِنَّ ه مهأَور
  .29/36 }الْكُفَّارِ يضحكُونَ علَى الْأَرائك ينظُرونَ هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كَانوا يفْعلُونَ

جيازيهم على هزئهم كما هو املختار " يستهزئ م"باعتبار أن يكون معىن والثاين 
عند أهل اللغة، أي جيازيهم جزاء استهزائهم، وقد مسى جزاء الذنب بامسه ألنه يف 

، فالثانية ليست بِسيئة يف احلقيقة إِمنا }وجزاُء سيئة سيئةٌ مثلُها{: مقابلته، كما قال أيضا
واجِ الكالممسيت سيئة الزي {وهذا منه تعاىل عني العدل، إذ شرحه بقوله . دف مهدميو
، ويكلهم إىل ضالهلم وغلوهم )وميدهم( أي أنه تعاىل ميهلهم ) طُغيانِهِم يعمهونَ

ويتحريون عمي البصر ) يعمهون(الذي يتمسكون به، ) طغيانِهم(وتطرفهم يف الكفر، 
والَّذين كَذَّبوا بَِآياتنا سنستدرِجهم من حيثُ لَا يعلَمونَ وأُملي {: قال تعاىل. والبصرية

نيتي مدإِنَّ كَي م182/183 األعراف}لَه.  

وإِذَا قيلَ لَهم لَا { و}...ومن الناسِ من يقُولُ َآمنا{:ذه اآليات الكرمية األربعة
وإِذَا لَقُوا الَّذين َآمنوا قَالُوا { و}...إِذَا قيلَ لَهم َآمنوا كَما َآمن الناسو{و...) تفِْسدوا 

، تستجمع احملاور األربعة املكونة لشخصية املنافق يف كل زمان ومكان، وقد }....َآمنا
 ونثر يف أوجزها رب العزة تعاىل يف أول سورة البقرة بأسلوب سهل ممتنع جامع مانع،

غريها من السور األخرى إضاءات هلذه احملاور ممارسات للمنافقني وتصرفات وأعماال، 
وسواء كان النفاق أكرب، خمرجا من امللة، أو أصغر، قاصرا على األعمال، فإن هذه 
اآليات الكرمية ترسم مالمح أهل النفاق بصنفيه العقدي والسلوكي رمسا معربا رهيبا 
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لنفوس إذا ما ألفت النفاق السلوكي وارتاضت عليه وألفت اادلة عن ، ألن افاضحا

الباطل بالشبه، ودفع احلق باملتشابه، وصار ذلك فيها سجية وطبعا، كان انتقاهلا إىل 
  .النفاق األكرب أسهل وأقرب

وبعد أن متت نعمة اهللا على املؤمنني تك أسرار النفاق وفضح مكره وكيده، شفى 
غيظ قلوم وكشف هلم عاقبة املنافقني ومآل أمرهم وأصدر يف صدورهم وأذهب 

أُولَئك الَّذين اشتروا الضلَالَةَ بِالْهدى فَما ربِحت {حقهم حكمه العادل الصارم، فقال 
يندتهوا ما كَانمو مهتارجت{.  

وشراء ورحبا وخسارة، لقد استخدم القرآن يف هذه اآلية الكرمية لغة التجارة، بيعا 
يا أَيها الَّذين {: إشارة منه تعاىل إىل طبيعة عمل املؤمن يف احلياة الدنيا وهي كما قال

َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ تؤمنونَ بِاللَّه ورسوله وتجاهدونَ 
، 10/11 الصف }أَموالكُم وأَنفُِسكُم ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَفي سبِيلِ اللَّه بِ

إِنَّ الَّذين يتلُونَ كتاب اللَّه وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مما رزقْناهم سرا وعلَانِيةً {: وقال
وربت ةً لَنارجونَ تجروقال صلى اهللا عليه وسلم29ر فاط}ي ، :) اعتبفَم انيغَاد اسالن

الناس غَاديان فَغاد بائع نفْسه (:، ويف رواية أخرى)نفْسه فَمعتقُها وبائع نفْسه فَموبِقُها
ن الناس كالتجار يف الدنيا، ما بني ، أي أ)وموبِق رقَبته وغَاد مبتاع نفْسه ومعتق رقَبته

بائع نفسه للشيطان فمهلكها، ومشتر جناته بالطاعة واإلميان والعمل الصاحل فمعتقها 
من النار، وإذا كانت هذه هي التجارة احلقة املنقذة من ضالل الدنيا وعذاب اآلخرة، 

عراض عنه، واشتروا فإن جتارة املنافقني بائرة خاسرة، ألم باعوا اهلدى بالزهد فيه واإل
الضاللة واستحبوها وآثروها ظنا منهم أا فالح وجناح وربح، فكانت حمصلة تجرِهم، 
خسارة مزدوجة، خسارة لآلخرة خلودا يف النار، وخسارة يف الدنيا باهلوان والذل 
واخلروج من اجلماعة إىل الفرقة، ومن األمن إىل اخلوف ومن نور البصرية إىل عمه 
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وكَثري حق علَيه الْعذَاب ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه من مكْرِمٍ إِنَّ اللَّه يفْعلُ {واألبصارالعقول 
  .18 احلج}ما يشاُء

وبعد أن استجمعت هذه اآليات حماور صفات املنافقني، كان االلتفات إىل أسلوب 
ب األمثال، وهو ج يعرفه آخر تتم به املعاين وتتضح به املقاصد، هو أسلوب ضر

العرب وجييدونه، وهلم فيه مسار ومضمار، جيمعون فيه بني إجياز اللفظ وحسن التشبيه 
وإصابة املعىن، ولذلك استخدمه القرآن الكرمي والسنة النبوية، تربية وتعليما وتفهيما، 

مثَالُ نضرِبها وتلْك الْأَ{:والوعي، قال تعاىلملا للناس من اختالف يف مستويات اإلدراك 
ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ للناسِ لَعلَّهم {،43العنكبوت}للناسِ وما يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ

 .25إبراهيم }يتذَكَّرون

  :على هذا النهج ضرب اهللا تعاىل للمنافقني مثلني يف غاية الدقة والوضوح والصحة

مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استوقَد نارا فَلَما أَضاَءت ما حولَه {:  تعاىلاملثل األول بقوله
، }ذَهب اللَّه بِنورِهم وتركَهم في ظُلُمات لَا يبصرونَ صم بكْم عمي فَهم لَا يرجِعونَ

هلدى وآل أمرهم إىل فشبههم إذ استجمعوا صفات النفاق واستحبوا الضاللة على ا
عمه الرأي وعمى البصر والبصرية والصمم عن استماع الذكر، بالتائه يف جمهل من 
األرض، بليلة ظلماء، ال ضوء فيها للقمر املنري وال للنجوم اهلادية، حياول الرجوع إىل 
موطنه، وال يعرف لطريقه أعالما أو معامل، فاستوقد نارا أضاءت له حلظة قصرية، ما 

السمع والنطق والبصر، ووجد وله ويستدل على طريقه حىت فقد د فيها يرى ما حكا
نفسه فجأة يف الظالم احلالك والسواد القامت البهيم، عاجزا عن االستفادة من ضوء 
النار ومعرفة الطريق، وعن االستهداء بغريه سؤاال أو تلقي جواب نطقا أو إشارة، 

ارة، واللسان الذي به يسأل ويستفهم، والسمع لفقده البصر الذي به يرى النور واإلش
فمألت الصدمة قلبه خوفا وهلعا . الذي به يتلقى النصح والتوجيه واإلرشاد
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واضطرابا، وفقد أهم أدوات اإلدراك، ومل يبق له قدرة على الرجوع إىل حاله األول 
صف حال استيقادا للنار وطمأنينة بصر وإبصار، وعودة إىل األهل والديار، وهو مثل ي

املنافقني أدق وصف، إذ جاءهم نور النبوة والوحي وبلغهم باألدلة الكافية الشافية 
املقنعة، ولكنهم حرموا من نور البصرية فعموا عن اهلدى، وصموا عن االستماع 
واالتباع، وخرست ألسنتهم عن اإلجابة واالستجابة والنطق والتعبري، فتشوهت 

هم، وتعذر عليهم الرجوع إىل الفطرة األوىل طباعهم، وفسدت نفوسهم، وسقطت مهم
اليت خلقهم اهللا تعاىل عليها، الفطرة اليت تستمع الذكر، صافية طيبة وثيقة الصلة 

فطْرةَ {.بالغيب والشهود، مبصرة للحال واملآل متبصرة مبخاطر املورد وعاقبة الورود
  .30 الروم }اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها

أَو كَصيبٍ من السماِء فيه ظُلُمات ورعد وبرق {: املثل الثاين فقوله تعاىلأما 
 كَادي رِينيطٌ بِالْكَافحم اللَّهو توالْم ذَرقِ حاعوالص نم ي َآذَانِهِمف مهابِعلُونَ أَصعجي

ا أَضكُلَّم مهارصأَب طَفخي قرالْب اَء اللَّهش لَووا وقَام هِملَيع إِذَا أَظْلَمو يها فوشم ماَء لَه
يرٍء قَديلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه مارِهصأَبو هِمعمبِس بوكأن املنافقني يف هذا املثل }لَذَه ،

انصباب املطر تائهون يف جمهل أرض مضلة، بليل يم مظلم وشتاء قاسٍ كَلبِ، زاده 
إظالما، وتناوح الرياح رعبا، وهزمي الرعد هوال، وقاصف الصواعق إرهابا، وخاطف 
الربق تلجلجا واضطرابا، وارتقاب اهلالك ومظنة املوت ذه املخاطر هلعا وخوفا، 

  .فجعلوا أصابعهم يف آذام كي اليسمعوا نذر اهلالك احملدق م

قد ذهبت أبصارهم وأمساعهم شقاوة فلم وإذا كان املنافقون يف املثل األول 
يستفيدوا من الوحي، فإم يف هذا املثل حمتفظون بأمساعهم وأبصارهم ومجيع حواسهم 
ليزدادوا عذابا وأملا وتعاسة ورعبا، وشعورا ول املتاهة والضالل، وهم لما رانَ على 

مؤمنني ازدادوا غما قلوم من ظلمات الريب والتردد، كلما قصفهم وعد اهللا باجلنة لل
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وحسدا وغيظا وخوفا من أن يكون ذلك حقا، أو قرعت أعماقهم وصكت وجوههم 
وصفعت أقفاءهم قواصف الوعيد الرعيب للمعرضني، وإحاطة اهللا الكاملة بالكافرين، 
ازدادوا حمنة وحسرة واضطرابا وحرية من احتمال أن يكون ذلك حقيقة، وهم 

اق وأغالل الشك، مذبذبون بني القيام والقعود بني عاجزون عن التحرر من قيود النف
  .اهلداية والضاللة، وعذاب اهللا ال حمالةَ م واقع، ما له عنهم من دافع

هذه هي احملاور األربعة اليت هي مفتاح شخصية املنافق أوجزها رب العزة بأبلغ 
شي بني الناس، عبارة وأسبغ عليها تلوينات معربة من مثلني أضفيا عليها حركية حية مت

وتسعى فيهم عربة ملن يعترب وتذكرة ملن يتذكر، سمتها املخادعةُ بالكذب وإظهار غري 
ما يبطَن أوال، وقلب حقائق األشياء بتسمية الفساد إصالحا ثانيا، واالستعالء على أهل 
احلق واحتقارهم ثالثا، واالستهزاء باملؤمنني مع اخلنوع للشياطني من األقوياء 

حاب النفوذ واجلاه رابعا، مع ما ينبعث من هذه السمات ظالال يف السلوك وأص
واملعاملة والنوايا واألهداف واملقاصد، وهي صفات يشترك فيها منافقو األمس واليوم 

  .والغد

منافقو األمس يف عهد النبوة هم مؤسسو حركة النفاق والقدوة فيها وروادها 
التابعون هلم من الذين أعقبهم اهللا نفاقا يف قلوم من السابقون، أما منافقو اليوم فهم 

  .يدرون حيث يدرون أو ال

ولئن كان منافقو األمس من أخطر العناصر على الدعوة اإلسالمية يف مرحلة 
النشوء واالنتشار، فإن منافقي اليوم كذلك أسوأ وباٍء يهدد الصحوة اإلسالمية 

د دأب طواغيت العصر، كلما خفيت عنهم املعاصرة يف مرحلة اإلحياء واالنبعاث، وق
أسرارها ومقاتلها، على التلويح باملال واملنصب، لضعاف اإلميان، وخائري الشخصية 
أمام حطام الدنيا من أعضائها، فينقلبون على أعقام ختريبا للدعوة وحماربة للصادقني، 
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وليس . ة يف كل قطرواألمثالُ احلية هلذه الكائنات الطفيلية املنافقة أمام أعني الدعا
فَسينفقُونها {للمؤمنني إال أن يطمئنوا لنصر اهللا، على رغم ما ينفقه الظاملون ويبذلون 

  .36 األنفال }ثُم تكُونُ علَيهِم حسرةً ثُم يغلَبونَ

ولئن كان مرض النفاق السياسي املعاصر قد عصف بسلوك كثري من ضعاف 
 معتنقيه إىل مشارف النفاق العقدي وإن مل يقتحموه بعد، على اإلميان فإنه قد استدرج

أن مالمح احملاور األربعة املكونة للشخصية املنافقة تتالمح يف ثنايا التصرفات واملواقف، 
أما النفاق العملي كبائر وآفات فمما ال . وهم على خطر من أمر دينهم وعقيدم

  .ينكره مكابر أو جيحده جمادل

هذا الرسم البياين للنفاق وأهله، عقب تعاىل على هذه اللوحة املعربة يف مث يف ختام 
سورة البقرة تتميما هلا وإحاطة رائعة ا، بتقرير حقيقة عقدية متأل قلوب املؤمنني أمال 

إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء {: وثقة برم، وقلوب املنافقني رعبا من املصري احملتوم فقال
ير{حذر املنافقون بأسه وسطوته وقدرته ، فلي}قَد ونَ ثُموبجحلَم ذئموي هِمبر نع مهإِن

إِنهم {، وليعبد املؤمنون رم رهبا ورغبا وثقة 15/16 املطففني}إِنهم لَصالُو الْجحيمِ
  .90 األنبياء}وكَانوا لَنا خاشعنيكَانوا يسارِعونَ في الْخيرات ويدعوننا رغَبا ورهبا 
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  )الحلقة السادسة ( 
á^Ë×j§<á]’Úæ<‚u]æ<ð]‚Þ< <

  

 يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم} :قال اهللا تعاىل
 جعلَ لَكُم الْأَرض فراشا والسماَء بِناًء وأَنزلَ من السماِء الَّذي) 21(لَعلَّكُم تتقُونَ 

وإِنْ ) 22(ماًء فَأَخرج بِه من الثَّمرات رِزقًا لَكُم فَلَا تجعلُوا للَّه أَندادا وأَنتم تعلَمونَ 
بلَى عا علْنزا نمبٍ ميي رف متكُن وند نم اَءكُمدهوا شعادو هثْلم نم ةوروا بِسا فَأْتند

 نيقادص متإِنْ كُن 23(اللَّه ( اسا النهقُودي والَّت ارقُوا النلُوا فَاتفْعت لَنلُوا وفْعت فَإِنْ لَم
 رِينلْكَافل تدةُ أُعارجالْحرِ ) 24(وشبو مأَنَّ لَه اتحاللُوا الصمعوا ونَآم ينالَّذ

جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار كُلَّما رزِقُوا منها من ثَمرة رِزقًا قَالُوا هذَا الَّذي رزِقْنا 
رطَهم اجوا أَزيهف ملَها وابِهشتم وا بِهأُتلُ وقَب نونَ مدالا خيهف مه25(ةٌ و({ سورة 

  البقرة

  

هذه اآليات الكرمية امتداد ملا سبقها يف سورة الفاحتة وأوائل البقرة، ذلك أن اهللا 
تعاىل عندما حض يف الفاحتة على اتباع سبيل املنعم عليهم غري املغضوب عليهم وال 

عباده املتقني، وصفات الضالني، وزاد األمر توضيحا يف مستهل البقرة فبني صفات 
الكفار ااهرين واملتسترين، من أهل الكتاب واملشركني، توجه باخلطاب إىل مجيع 
املكلفني مؤمنني أتقياء، وكفارا معالنني ومنافقني، مستدعيا إصغاءهم بنوع من االلتفات 

  .}يا أَيها الناس{البالغي اجلزل فقال 
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على اختالف مواقفهم ومعتقدام، هي منه وهذه التسوية يف اخلطاب بني الناس 
 النحل }إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان{:تعاىل عني العدل واإلحسان، قال تعاىل

  .والعدل منه تعاىل إنصاف، واإلحسان تفضل.،90

العدلُ أنَّ األمر موجه جلميعهم، لتكون احملاسبة يوم القيامة على قدر ما بلغهم حجةً 
  .، واجلزاُء على قدر استجابتهم للدعوة}قُلْ فَللَّه الْحجةُ الْبالغة{عليهم، 

أما اإلحسان منه تعاىل فهو مجعه يف اخلطاب بني أوليائه املؤمنني، وبني عصاته 
الكافرين، وهذا منه إحسان للمؤمنني محاية هلم من الغرور والرياء والعجب، إذ ال 

ته تعاىل، وإحسان لغري املؤمنني إن استجابوا، تنشيطا هلممهم يدخل أحد اجلنة إال برمح
ورفعا ملعنويام وترغيبا هلم يف التوبة واألوبة والطاعة، يف طيه إقامة حجة عليهم إن 

  .عصوا وأعرضوا ومتادوا يف اجلحود

ولعل من دقائق الرمحة اإلهلية، يف هذا اخلطاب، ما روي عن ابن عباس وجماهد 
" يا أيها الذين آمنوا"فهو مكي، و" يا أيها الناس" كل شيء نزل فيه:(الواوعلقمة أم ق

يا "يف مكة خطابا للمشركني من قريش، و" يا أيها الناس"، فكانت بذلك )فهو مدين
جاءت يف أول سورة "يا أيها الناس"خطابا للمؤمنني يف املدينة، ولكن" أيها الذين آمنوا

ؤمنني وكفارا، وهو عني العدل واإلحسان منه البقرة وهي مدنية، خطابا للجميع م
تعاىل للمؤمنني املطيعني، والكفار املتنطعني، كما جاءت يف سور مدنية أخرى قريبا من 
نفس السياق وبإضافات تنبسط ا املعاىن وتتضح، كما يف قوله تعاىل يف سوريت النساء 

بكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة يا أَيها الناس اتقُوا ر{: واحلجرات ومها مدنيتان
 اَءلُونَ بِهسي تالَّذ قُوا اللَّهاتاًء ونِسا وريالًا كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو

إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ يا أَيها الناس {، 1 النساء}والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا
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 يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنو
بِري13 احلجرات}خ.  

 ولقد ورد اخلطاب للناس مجيعا مرة أخرى يف سورة البقرة نفسها، تعقيبا منه تعاىل
على تذكريه العباد بآيات خلقه السماوات واألرض والليلَ والنهار والفلك اليت جتري 
يف البحر وما أنزل من السماء من ماء، وتصريف الرياح والسحاب، وكشفه لتنازع 

يا أَيها الناس {: األتباع واملتبوعني واألنداد يوم القيامة إذ يتربؤون من بعضهم، فقال
ا كُلُوا ممإِن بِنيم ودع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُووا خبِعتلَا تا وبلَالًا طَيضِ حي الْأَرا فم

، 168/169 البقرة}يأْمركُم بِالسوِء والْفَحشاِء وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ
 حية، وبعدا جديدا لعواقب اختاذ األنداد، وهي آيات تضيف بسطا ضروريا وحركية

  .واتباع املخاليق بالباطل

يا أَيها {:هذا احلشر جلميع املكلفني مؤمنني وغريهم يف خطاب واحد بقوله تعاىل
كُمبوا ردباع اسعلى ما فيه من تلطف وإعذار، يذكر مبوقف هلم مجيعا على }الن  ،

 واإلنذار، إنه يوم القيامة، يوم العرض واحلساب، صعيد واحد سبق هلم منه التحذير
يوم هم بارِزونَ لَا يخفَى {قبل أن يفرز السعداء من األشقياء وأهل اجلنة من أهل النار 
وعرِضوا علَى {، 16 غافر}علَى اللَّه منهم شيٌء لمنِ الْملْك الْيوم للَّه الْواحد الْقَهارِ

ا ردعوم لَ لَكُمعجن أَلَّن متمعلْ زب ةرلَ مأَو اكُملَقْنا خا كَمونمجِئْت ا لَقَدفص كب
ووضع الْكتاب فَترى الْمجرِمني مشفقني مما فيه ويقُولُونَ يا ويلَتنا مالِ هذَا الْكتابِ لَا 

غص رادغي كبر مظْللَا يا وراضلُوا حما عوا مدجوا واهصةً إِلَّا أَحلَا كَبِريةً وري
  .48/49الكهف}أَحدا

ولئن كانت هذه اآلية الكرمية أولَ نداء رمحاين يف الترتيب املصحفي للقرآن، مبثابة 
شقياء، فإن عروة وثقى تلقى لإلنسان فيستمسك ا السعداء وتكون حجة على األ
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ألن األمر فيها ورد . مضموا يشمل التصور اإلسالمي متكامال جبميع كلياته وجزئياته
بعبادة رب العباد، تأسيا برسوله العبد الصادق صلى اهللا عليه وسلم واتباعا له، وهي 

  .إشارة واضحة إىل مفهوم األلوهية والربوبية والنبوة اخلامتة

 لدى املشركني وأهل الكتاب، ألم يعرفون أن وإذا كانت الربوبية معترفا ا
اخلالق هو اهللا تعاىل، فإن كفرهم جاء من إعراضهم عن ختصيصه عز وجل بالعبادة 
نوايا وأعماال، وريبهم يف النبوة وما جاءت به من وحي، ولذلك كان األمر بقوله تعاىل 

وبية اليت يعترفون ا،  مقرونا بتذكريهم مبظاهر الرب}... يا أيها الناس اعبدوا ربكم{
  .وإشعارهم بالعجز عن معارضة ما جاءت به النبوة من كالم اهللا تعاىل

إن أهلَ الكتاب يعرفون أن الذي خلقهم هو اهللا تعاىل، ولكن تصورهم له سبحانه 
متلبس بتحريف وعبادم مشوبة بضالل، واملشركون كذلك يعترفون بأن اهللا هو 

م من خلَق السماوات والْأَرض وسخر الشمس والْقَمر لَيقُولُن اللَّه ولَئن سأَلْته{اخلالق 
والَّذين اتخذُوا من {، ولكنهم يتقربون إليه بعبادة األوثان 61العنكبوت}فَأَنى يؤفَكُونَ

، ولذلك خوطب اجلميع بصفة 3الزمر}ى اللَّه زلْفَىدونِه أَولياَء ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَ
، ربكم الذي أنشأكم }اعبدوا ربكم{الربوبية اليت يعرفوا ويعترفون ا فقيل هلم 

، وجودكم }الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم{فاهللا عز وجل هو. ورعاكم بربوبيته
 آبائكم من خلقه، ووجود جودومن يأيت بعدكم من صنعه، وكل ما حييط بكم بفضله و

وتستعملونه ملعاشكم أوجده لكم وسخره خلدمتكم،  وعبادتكم له لعلها تكون صوابا، 
الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض {فتتقون ا غضبه وعذابه وتتفيأون ا ظالل فضله ونعمته، 

  .}ِء ماًء فَأَخرج بِه من الثَّمرات رِزقًا لَكُمفراشا والسماَء بِناًء وأَنزلَ من السما

أَلَم نجعلِ الْأَرض مهادا {أرضه سبحانه جعلت لكم فراشا ومهادا ومستقرا 
، وسخر لكم ما فيها من النبات واألحياء مأكال ومشربا 6/7النبأ}والْجِبالَ أَوتادا
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 تر أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في الْأَرضِ والْفُلْك تجرِي أَلَم{واستطبابا واستخداما وانتفاعا 
 ُءوفاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه ضِ إِلَّا بِإِذْنِهلَى الْأَرع قَعاَء أَنْ تمالس ِسكميو رِهرِ بِأَمحي الْبف

يمحر{65احلج ،} اارقَر ضلَ الْأَرعج نم أَم ياسوا رلَ لَهعجا وارها أَنلَالَهلَ خعجو
  .61 النمل}وجعلَ بين الْبحرينِ حاجِزا أَئلَه مع اللَّه بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ

ومساؤه عز وجل سقف حمفوظ، حافظ لكم من حركات الكائنات فوقكم أنواًء 
 }سماَء سقْفًا محفُوظًا وهم عن َآياتها معرِضونَوجعلْنا ال{وكواكب وأشعةً 

، تستفيدون منها ملواقيتكم وتستهدون بنجومها يف تنقالتكم وأسفاركم 32األنبياء
، 61 الفرقان}تبارك الَّذي جعلَ في السماِء بروجا وجعلَ فيها سراجا وقَمرا منِريا{
كُم اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر والنجوم مسخرات بِأَمرِه إِنَّ في ذَلك وسخر لَ{

، 16 النحل}وعلَامات وبِالنجمِ هم يهتدونَ{، 12 النحل}لََآيات لقَومٍ يعقلُونَ
وما أَنزلَ {ن كائنات وتستسقون من مائها حلياتكم وحياة ما سخر لكم يف األرض م

وهو الَّذي أَنزلَ من {، 164البقرة }اللَّه من السماِء من ماٍء فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها
تا مبح هنم رِجخا نرضخ هنا منجرٍء فَأَخيكُلِّ ش اتبن ا بِهنجراًء فَأَخاِء مما السباكر

 رغَيا وبِهتشانَ ممالرونَ وتيالزابٍ ونأَع نم اتنجةٌ وانِيانٌ دونا قهطَلْع نلِ مخالن نمو
  .99عام األن}متشابِه انظُروا إِلَى ثَمرِه إِذَا أَثْمر وينعه إِنَّ في ذَلكُم لََآيات لقَومٍ يؤمنونَ

وإذا كانت هذه صفات ربكم، وكان هذا فضله عليكم، وكان وجودكم 
ومعاشكم ومبتدأكم ومنتهاكم منه وإليه سبحانه فهو إن عقلتم ورشدمت الذي يستحق 

  .العبادة وحده الشريك له

ولئن كانت العبادة والعبودية هللا تعاىل مبعىن إخالص التوجه إليه بالطاعة والنوايا 
، أي توحيد اهللا ألوهية وربوبية )العبادة هي التوحيد:(  عنها ابن عباسواألعمال، وقال
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أي أطاع " عبد يعبد عبودة وعبادة " وصفات، فإا من حيث األصل اللغوي من فعل 
  .طريق معبد إذا كان مذلال  مستويا: خبضوع وتذلل، ومنه التعبيد أي التذليل فيقال 

إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها؛ : العبودية (":مفردات القرآن"قال األصبهاين يف 
، وقال ابن )ألا غاية التذلل، وال يستحقها إال من له غاية اإلفضال، وهو اهللا تعاىل

العبادة اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة ( :تيمية
  .)والظاهرة

  وعقابه، العبادة اليت أشار إليها قولهإال أن العبادة اليت تكون وقاية من غضب اهللا
 أي حتترزون ا من سوء املصري ال بد أن تكون مشروعة بالكتاب }لعلكم تتقون{ تعاىل

، وأن )من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد(والسنة لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
ن تكون عليه تكون منضبطة مبا قدره الشرع كمية وكيفية وزمانا ومكانا، ومبا ينبغي أ

من إخالص التوجه ا إليه تعاىل وإفراده ا دعاء وخوفا ورجاء وحمبة وتوكال ورغبة 
وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا {:و معىن قوله تعاىلورهبة وصالة وصوما وغري ذلك، وه

اه23 اإلسراء }إِي.  

ما هللا تعاىل، يقينا يف القلب إن العبادة إذا توفرت فيها هذه الشروط كانت انقيادا تا
وإقرارا باللسان وعمال باجلوارح، أمرا ويا وفعال وتركا، وكانت حياة املرء ا يف 

  .حال نومه ويقظته وصحته وسقمه عبادة

  :إن تصرفات املرء يف احلياة الدنيا بني أربعة أوصاف

  .واجب ينبغي القيام به

  .وحرام يتحتم اجتنابه

  .ومشتبه يتقَى
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  .باح إن شئت أتيت، وإن شئت تركتوم

 ليست إال – إن مل تكن الفوز برضاه عز وجل -إال أن مثرة هذه التصرفات 
  .سرابا حيسبه الظمآن ماء

ذلك ألن رضاه سبحانه هو املفتاح الوحيد  للنعيم األبدي يف اآلخرة بدخول جنة 
ين على الصدق، اخللد، وهذه الغاية ال تتحقق إال بإميان جوهره اإلخالص، وعمل مب

  .وقوام ذلك كله أن تنوي مبا تعتقده وما تعمله وجه اهللا تعاىل

  .إن املرء يستطيع أن يقوم بالواجبات نوى بذلك وجه اهللا تعاىل أو مل ينو

  .ويستطيع أن ميتنع عن احملرمات تعففا، نوى بذلك وجه اهللا تعاىل أو مل ينو

  .ذلك وجه اهللا تعاىل أو مل ينوويستطيع أن يتنـزه عن املشتبهات ترفعا، نوى ب

  .ويستطيع أن يتمتع باملباحات ال يسأل عنها وال حتسب عليه

ولكنه يستطيع أيضا أن جيعل ذلك كله خالصا هللا، فيحسب له يف سجل حسناته 
  .ويكسب رضا ربه ويدخل جنته

إن قوما هم اخلاسرون، الذين يقومون بالواجبات مكاء وتصدية، وجيتنبون املنهيات 
  . غري أن ينووا بذلك عبادةمن

وقوما آخرين أعلى رتبة وأقوم قيال، هم املخلصون حقا، هم عباد الرمحن، العبيد 
يا عبادي الَّذين َآمنوا إِنَّ أَرضي واسعةٌ {:العباد، الذين يفخرون خبطاب رم هلم بقوله

وندبفَاع ايم وأعمال ليلهم ، الذين اختذوا من56 العنكبوت}فَإِيكل خطرات قلو 
وارهم عبادة خالصة هللا، أولئك هم املهتدون بالكتاب والسنة، امللتزمون بأخالق 
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النبوة اخلامتة، القادرون بعون رم على انتشال أنفسهم من الغنب والضالل، وإنقاذ 
  .أمتهم من التخلف

ووقوفهم وممشاهم، هؤالء هم الربانيون يف منامهم ويقظتهم، وقيامهم وقعودهم، 
وصمتهم  ونطقهم، تناوهلم الطعام عبادة، واستراحتهم من التعب قرىب، ونومهم بالليل 
  .جد، ومتتعهم باملباحات شكر، كل ما لديهم وما يعملون، من اهللا وهللا ويف سبيل اهللا

  .2 الزمر }ه الدينلَّه مخلصا لَّإنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق فَاعبد ال{

  .11 الزمر }لَّه مخلصا لَّه الدينقُلْ إِني أُمرت أَنْ أَعبد ال{

  .14الزمر }عبد مخلصا لَّه دينِيقُلِ اللَّه أَ{

}نيصلخم وهعادو جِدسكُلِّ م ندع كُموهجواْ ويمأَقو طسي بِالْقبر ريقُلْ أَمالد لَه  ن
 .29األعراف }كَما بدأَكُم تعودونَ

} نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبا مميا قينيمٍ دقتسم اطري إِلَى صبانِي ردنِي هقُلْ إِن
ر لّهي لاتممو اييحمي وكسني والَتقُلْ إِنَّ ص  نيرِكشالْم لَه رِيكالَ ش نيالَمالْع ب

نيملسلُ الْماْ أَوأَنو ترأُم كبِذَل160/163األنعام }و.  

إن إخالص العبادة جزء من األمانة واإلميان، وكون العمل موافقا للشريعة جزء من 
ل يف األمانة واإلميان، أما إتقان العمل فهو كمال األمانة واإلميان، بأن تستكمل العم

طاعة اهللا، واجبا ومندوبا، وتتخذ من املباحات سبيال إىل مرضاته عز وجل، وتبتعد عن 
معاصي اهللا حمرمات ومكروهات، وتتقي الشبهات استرباء لدينك وعرضك، كما قال 

 إن احلالل بين، وإن احلرام بين، (:صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم
 يعلمهن كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استربأ وبينهما أمور مشتبهات، ال
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لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام، كالراعي يرعى حول احلمى 
  ).يوشك أن يرتع فيه

إن القيام بالواجب طاعة هللا وامتثاال، واجتناب احملرم خوفا منه وحياء، والتمتع 
 والعلن، كل ذلك هو اإلحسان الذي قال باملباح شكرا له ومحدا، ومراقبته يف السر

اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه : (عنه صلى اهللا عليه وسلم
والسابِقُونَ السابِقُونَ {:، وأهل هذه املرتبة هم السابقون املقربون بقوله تعاىل)يراك

. 10الواقعة }ةٌ من الْأَولني وقَليلٌ من الْآخرِين أُولَئك الْمقَربونَ في جنات النعيمِ ثُلَّ
  .88 الواقعة}فَأَما إِن كَانَ من الْمقَربِني فَروح وريحانٌ وجنةُ نعيمٍ{:وقوله

وبعد أن ذكَّر رب العزة عباده مطيعني وعصاةً، بفضل ربوبيته خلقا ورزقا وأمنا 
األرض، ومبا عرفوا من ذلك وأقروا به، وأمرهم بصدق عبادته وتسخريا للسماء و

وإخالص توجههم ا إليه، حذرهم من أخطر آفة تعصف بالعبادة ومتحق مثارها، وهي 
، وهذا }فَالَ تجعلُواْ للّه أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ{: الشرك ظاهرا وخفيا، فقال عز وجل
م بالشرك اخلفي، وللكفار من االستمرار على حتذير للمؤمنني من إفساد عقيد

. جحودهم ومتسكهم بباطل يعلمون فساده، وإعراضهم عن حق يعلمون صوابه
، وهو الشريك والنظري، واهللا تعاىل ال شريك له وال "ند"لغة مجع مفرده " األنداد"و

  .11 الشورى}لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع الْبصري{نظري 

 أساس العبادة التوحيد، وأس التوحيد الوالء هللا والرباء مما سواه أندادا وشركاء إن
اللَّه ولي الَّذين َآمنوا يخرِجهم} :ولذلك قال تعاىل . أتباعا ومتبوعني، أخفياء وظاهرين

ت يخرِجونهم من النورِ إِلَى من الظُّلُمات إِلَى النورِ والَّذين كَفَروا أَولياؤهم الطَّاغُو
، ويف رواية للبخاري عن 257 البقرة}الظُّلُمات أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ

سأَلْت أَو سئلَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَي ( : عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قَال
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لذَّنبِ عند اللَّه أَكْبر قَالَ أَنْ تجعلَ للَّه نِدا وهو خلَقَك قُلْت ثُم أَي قَالَ ثُم أَنْ تقْتلَ ا
ارِكج يلَةلبِح انِيزقَالَ أَنْ ت أَي ثُم قُلْت كعم مطْعةَ أَنْ ييشخ كلَدويف احلديث . )و

الشرك أخفى من دبيب الذر على : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسو: الصحيح
الصفا يف الليلة الظلماء وأدناه أن حتب على شيء من اجلور وتبغض على شيء من 

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه {: العدل، وهل الدين إال احلب والبغض، قال اهللا عز و جل
:  قال}فَلَا تجعلُوا للَّه أَندادا{:عن ابن عباس يف قوله تعاىل، و}فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه

األنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء يف ظلمة الليل، وهو أن 
لوال كلبه هذا ألتانا اللصوص، ولوال : واهللا وحياتك يا فالنة، وحيايت، ويقول: يقول

ما شاء اهللا وشئت، وقول : لرجل لصاحبهالبط يف الدار ألتى اللصوص، وقول ا
  .)لوال اهللا وفالن، ال جتعل فيها فالنا؛ فإن هذا كله به شرك: الرجل

إن مجيع الكائنات، سواء اتخذَت أندادا أومل تتخذْ، ال متلك مثقال ذرة مع اهللا، 
نها وليس هلا أدىن من حبة خرذل مشاركة له يف السماوات واألرض، وليس هللا معني م

ألنه غين عن العاملني، وليس هلا أن تشفع عنده ألتباعها وأوليائها إال بإذنه، وهي يف 
وللَّه يسجد من في السماوات والْأَرضِ {اية املطاف حتت نري العبودية طوعا وكرها 
لُّ من في السماوات إِنْ كُ{، 15الرعد}طَوعا وكَرها وظلَالُهم بِالْغدو والَْآصالِ

  .93 مرمي}والْأَرضِ إِلَّا آتي الرحمنِ عبدا

لقد أقام القرآن يف هذه اآليات الدليل العقلي املشاهد املعترف به من قبل املشركني 
وكفار أهل الكتاب، على استحقاقه تعاىل العبادة من دون غريه، ومل يبق للمعارضني إال 

تصديق بنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم، والكتاب املنـزل عليه، شبهة واحدة هي ال
وملا كانت صدقية الرسالة مبنية على كون القرآن كالم اهللا وليس من كالم البشر، 
وهذا يقتضي استحالة معارضته، فقد كان خري وسيلة إلثبات ذلك أن يتحداهم 
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نوا من ذوي البصائر إن كا: بعجزهم عن اإلتيان مبثله ، وهم يف ذلك بني موقفني
الصافية والضمائر النرية علموا بسمو معانيه وجاللة أساليبه وجزالة تراكيبه وأنه كالم 
رب العاملني وبادروا إىل امتثال ما أمر به واالنتهاء عما ى عنه، وإن كانوا يف شك 
وريب من كونه منـزال من عند اهللا، فليحاولوا معارضته واإلتيان مبثل سورة من 

  .}وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتوا بِسورة من مثْله{: رهسو

إن املشركني وكفار أهل الكتاب كانوا يعرفون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمي، 
ولكنه ارتفع برسالته إىل مستوى سامق من العبودية اخلاصة اخلالصة هللا تعاىل بقوله 

}اعندب{، أما قولُه تعاىل }لَى عنيقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم اَءكُمدهوا شعادأي }و 
أعوانكم من األرباب والرؤساء والفصحاء والعلماء، إن كنتم صادقني يف دعواكم 

الريب والشك يف القرآن مضمونا ومصدرا، ادعوهم ليشهدوا على ما تزرونه من و
ات أو ليساعدوكم على صياغتها وتزويرها، فهذا أيضا يعد حتديا هلم ولسادام مفتري

بعبده حممد الرسول الذي ال يقرأ وال يكتب، وأتاهم مبا ال يستطيعون مماثلته أو 
  معارضته، أتاهم بالقرآن الكرمي، كالم اهللا عز وجل،  فهل يستطيعون اإلتيان مبثله؟

 غري موضع من القرآن، حتداهم يف املرحلة املكية، لقد حتداهم القرآن الكرمي ذا يف
قُلْ فَأْتوا بِكتابٍ من عند اللَّه هو أَهدى منهما أَتبِعه إِنْ كُنتم {: فقال يف سورة القصص

نيقادص{88، وقال يف سورة اإلسراء 49القصص ): الْجِنو ساإلن تعمتنِ اجقُلْ لَئ
، وقال يف }ى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآن ال يأْتونَ بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِرياعلَ

أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِعشرِ سورٍ مثْله مفْتريات وادعوا منِ { :13سورة هود 
وما كَانَ { :37/38، وقال يف سورة يونس}ه إِنْ كُنتم صادقنيلَّاستطَعتم من دون ال

هذَا الْقُرآنُ أَنْ يفْترى من دون اللَّه ولَكن تصديق الَّذي بين يديه وتفْصيلَ الْكتابِ ال 
 فَأْتوا بِسورة مثْله وادعوا منِ استطَعتم ريب فيه من رب الْعالَمني أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ
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 نيقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نا يف املرحلة املدنية، فقال يف }ممث حتداهم  بذلك أيض ،
 حممد صلى اهللا عليه } مما نزلْنا علَى عبدنا{شك }وإِنْ كُنتم في ريبٍ{: هذه اآلية
فإن بلغ ما أتيتم به من .  أي من مثل هذا القرآن}فَأْتوا بِسورة من مثْله { وسلم

الفصاحة إىل حد اإلعجاز فهو كما زعمتم، وإن مل يكن األمر كذلك فاعلموا أنكم 
  .على ضالل ومكابرة

هذا التحدي باإلعجاز القرآين كما مشل يف آيات سابقة مطالبتهم مبثل القرآن كله، 
ا مطالبتهم مبثل عشر سور، مث ملا ظهر عجزهم واستبان خطلهم، رفع درجة مشل أيض

التحدي إىل جمرد اإلتيان بسورة واحدة من مثله، وكما يعين هذا التحدي سورة طويلة 
  .كسورة البقرة، يعين أيضا قصار السور من مثل سورة الكوثر والعصر والناس

 أكثرهم شعراء مفلقون وخطباء لقد بعثَ الرسول صلى اهللا عليه وسلم بني قوم
مفَوهون، وحكماء جمربون، فتحداهم بصناعتهم يف الكالم، وأثبت عجزهم عن 
املماثلة، وتأكد أن التفاوت بني كالم اهللا تعاىل وبني ما يصوغون من شعر ونثر ليس 
تفاوتا معتادا، وأنه تفاوت معجز، لصدوره عن علم مطلق بالكون والكائنات، وما 

ا هو حاضر أو آت، وهو ما شهد به رؤوس الكفار وقادم، فعندما قرأ النيب مضى وم
إِنَّ اللَّه يأْمر {: صلى اهللا عليه وسلم على الوليد بن املغرية من سورة النحل قوله تعاىل
كَرِ ونالْماِء وشنِ الْفَحى عهنيى وبي الْقُراِء ذإِيتو انسالْإِحلِ ودبِالْع ظُكُمعيِ يغالْب

يا ابن أخي أعد، فلما أعاد الرسول صلى اهللا عليه :  إىل آخرها، قال}لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
واهللا إن له حلالوة، وإن عليه لطالوة، وإن أصله ملورق، وأعاله : وسلم، قال الوليد

 لقد مسعت من ملثمر، وما هو بقول بشر، مث انطلق إىل جملس قومه بين خمزوم فقال واهللا
حممد آنفا كالماً ما هو من كالم اإلنس وال من كالم اجلن إن له حلالوة وإن عليه 
لطالوة وإن أعاله ملثمر وإن أسفله ملغدق وإنه ليعلو وما يعلى، فقالت قريش صبأَ واهللا 
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: هاالوليد واهللا لَتصبأَنَّ قريش كلهم، وقال أبو جهل تعقيبا على هذه اآلية عندما مسع
  .إن إهله ليأمر مبكارم األخالق

ويف رواية أخرى أن الوليد مر بالرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو يقرأ حم 
فَإِنْ أَعرضواْ فَقُلْ أَنذَرتكُم صاعقة مثْلَ صاعقة {: السجدة فلما وصل إىل قوله تعاىل

ودثَمو ادالوليد باهللا وبالرحم أن يسكت، 13فصلت}ع هدشوهذا يدل على يقينه ، ن
  .بصدق هلجة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وخطورة ما ينذر به قومه من كفار قريش

مث ملا ثبت عجزهم ودحض ريبهم وقُطع عذرهم ومل تبق لديهم شبهةٌ يتمسكون ا 
خاطبهم عز وجل إقرارا لعجزهم حاال واستقباال عن معارضة القرآن، وإعذارا 

على التمرد والكفر واجلحود، وتذكريا هلم باملصري السيء الذي للمصرين منهم 
فَإِنْ لَم تفْعلُوا ولَن تفْعلُوا فَاتقُوا النار الَّتي وقُودها الناس والْحجارةُ {:ينتظرهم فقال

رِينلْكَافل تدوليس هلم من وقاية من هذه النار اليت يستوي لديها الناس}أُع ، 
واحلجارة إال باإلقالع عن الضالل والكف عن اادلة بالباطل، واتباع ما بلغهم به 

  .الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم

 وما أفاض }..يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم{:لقد كان هذا النداء اإلهلي يف قوله تعاىل
ار ااهرين واملنافقني، بِجمعهم يف به على ما سبقه من وصف حلالِ املتقني، وحالِ الكف

خطاب واحد تسويةً هلم يف استماع اهلداية وإقامة احلجة، منوذجا رائعا ونادرا للعدل 
واإلحسان والتلطف والبيان، أضيف إليه بالتحدي الذي تاله، ضروب من اإلفحام 

ه يف مواجهة والتعجيز، كشفت زيف الريب املُدعى والشك املزعوم الذي يتترسون ب
  .احلق

مث زيادةً يف اإلعذار كشف رب العزة من وراء حجب الغيب عن مصريين حمتومني 
أحدمها للعصاة املتجربين، والثاين لألوابني املطيعني، بصورتني متقابلتني إحدامها شديدة 
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هللا القتامة والرعب، نار توقد بالناس واحلجارة، ال تتقَى إال باتباع العبد الرسول صلى ا
فَإِنْ لَم تفْعلُوا ولَن تفْعلُوا فَاتقُوا النار الَّتي وقُودها الناس والْحجارةُ {عليه وسلم 

رِينلْكَافل تدئًا {، }أُعيش اللَّه نم مهلَادلَا أَوو مالُهوأَم مهنع نِيغت وا لَنكَفَر ينإِنَّ الَّذ
ولَو ترى إِذْ وقفُوا علَى النارِ فَقَالُوا يا لَيتنا {،10 آل عمران}ئك هم وقُود النارِوأُولَ

نِنيمؤالْم نكُونَ منا ونبر اتبَِآي كَذِّبلَا نو در27 األنعام}ن.   

صب وال لغوب وال أما الصورة الثانية فدار املُقَامة من فضل اهللا ال ميس قاطنيها ن
هم أو حزن، جنات هلم، خالصةٌ هلم من رم إذا آمنوا به وصدقوا رسوله وائتمروا 

وبشرِ الَّذين َآمنوا وعملُوا {بأمره وانتهوا عن نواهيه، وأخلصوا عبادته ظاهرا وباطنا، 
اتنج مأَنَّ لَه اتحاللبشارة وجزالة املعىن ، ويف هذه اآلية الكرمية من لطيف ا}الص

ووجيز اللفظ ما يفوق الوصف، فقد أمجلت الوعد ومبلِّغه، واملوعود به وسبب حتققه، 
بأبلغ عبارة وأوضح إشارة، البشارةُ باجلنة وعد من الرمحن، ومبلِّغها عبد خالص 

 شرف وأحرى مبن نال. للديان، واإلميان والعمل الصاحل سبيل الوصول إىل اجلنان
الْحمد للَّه الَّذي أَذْهب عنا الْحزنَ إِنَّ ربنا لَغفُور شكُور الَّذي {: الوصول أن يقول

وبا لُغيها فنسملَا يو بصا نيها فنسملَا ي هلفَض نم ةقَامالْم ارا دلَّنفاطر }أَح 
34/35.  

 وصف هذه اجلنان تأكيدا لنعيمها الدائم، وتشويقا مث أخذ السياق القرآين يف
، عونا هلم }يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم{للمخاطبني يف كل زمان ومكان بقوله تعاىل 

  .على طلبها وإعانة هلم على اتقاء نقيضها، الذي هو النار وقودها األبشار واألحجار

واملطعم والزوجة الصاحلة واألمن، فقد ولئن كانت مجامع اللذات هي املسكن 
جنات تجرِى من {وفر اهللا تعاىل هلم كل ذلك يف مسكنهم اجلديد الذي فيه املشرب 

 }كُلَّما رزِقُواْ منها من ثَمرة رزقاً قَالُواْ هذا الذى رزِقْنا من قَبلُ{ واملطعم }تحتها االار
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وهم فيها {واألمن من زوال هذا النعيم أو انقراضه }زواج مطَهرةٌولَهم فيها أ{والزوجة 
  .}خالدون

إال أن مجامع اللذات يف اجلنة ليست كما يتصور أهل الدنيا، إن فيها ما العني 
رأت وال أذن مسعت وال خطر بقلب بشر، وقد ورد يف صحيح البخاري أن رسول 

و هلَيع لَّى اللَّهص قَالاللَّه لَّمس ) : أَتر نيا لَا عم نيحالي الصادبعل تددأَع قَالَ اللَّه
لَى قَلْبِ بع طَرلَا خو تعملَا أُذُنٌ سو مئْتُءوا إِنْ شرٍ فَاقْرش " يفا أُخم فْسن لَمعفَلَا ت

  .)"لَهم من قُرة أَعين

 وإن أشبهت أار الدنيا تسميةً فهي خري منها شكال ومحتوى كما أن أار اجلنة
} ريغتي نٍ لَملَب نم ارهأَننٍ ورِ َآساٍء غَيم نم ارها أَنيهقُونَ فتالْم دعي والَّت ةنثَلُ الْجم

هأَنو ارِبِنيلشل رٍ لَذَّةمخ نم ارهأَنو همىطَعفصلٍ مسع نم 15 حممد }ار.  

كذلك طعامها خيتلف عن  طعام الدنيا ومثارها وإن اشتبهت التسميات، ولذلك 
كُلَّما رزِقُوا منها من ثَمرة رِزقًا قَالُوا هذَا الَّذي رزِقْنا {: قال عنه ذو اجلالل واإلكرام

ي أن أهل اجلنة كلما قُدم هلم مثرها ورأوا شكله ظنوا أنه ، أ}من قَبلُ وأُتوا بِه متشابِها
يشبه ما طعموه يف الدنيا، أو يشبه ما تناولوه يف اجلنة من قبل، ولكنهم عندما يتذوقونه 
يكتشفون أنه ال يشبه مثار الدنيا وال يشبه كذلك ما طعموه يف اجلنة، ألن لذة هذه 

  . ولكن طعمها خمتلفالثمار تتجدد كل حني، لوا وشكلها واحد

أما األزواج يف اجلنة، فخريات حسان، مطهرات اخلَلْق واخلُلُق من العيوب، ومن 
العوائق قذرا وأذى، ومن آفات السلوك قوال وعمال، ومما هو من طبيعة اخللقة 
الدنيوية، وقد أنشأهن اهللا تعاىل حورا مقصورات يف اخليام، قاصرات الطرف أبكارا 

لَا يحزنهم الْفَزع الْأَكْبر وتتلَقَّاهم الْملَائكَةُ هذَا {، }وهم فيها خالدونَ{. عربا أترابا
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وأَما الَّذين سعدوا فَفي الْجنة خالدين فيها {،103 األنبياء}يومكُم الَّذي كُنتم توعدونَ
ضالْأَرو اتومالس تاما دمذُوذجم رطَاًء غَيع كباَء را ش108هود} إِلَّا م.  

صورتان متقابلتان ملصريين خمتلفني، إحدامها للجحيم األبدي، وثانيتهما للنعيم 
الدائم، والعاقل من يميز بني املصريين، ويستحضر تعب العبادة يف الدنيا وثَمرته، 

ه، ولئن كان كلٌّ مق له، فما كُلُّ اخليل للسباق، وما وغفلةَ اللهو وعاقبتلا ملا خرسي
كلُّ جروٍ لأَسد، وااهدةُ حرب ال يصلح هلا إال بطل، ومن الناس من تصرِفه عن 
اآلخرة شهوةٌ عابرة، ومنهم من ال يغريه قصر مشيد، ومنهم من يظن نفْسه يسعى إىل 

شف أن هذا هو ربه الذي يسعى إليه، ربه، فإذا صادف منصبا أو ماال أو جاها اكت
فعكف عليه ساجدا راكعا، ومنهم من يسمع بإميانه حفيف أشجار اجلنة، ووقيد أحجار 
النار، وصليلَ الرفْشِ يف القرب، وفحيح اإلبرة ختيط الكفن، فهو على استعداد دائم، 

ش من غضب طيور شوقه ترفرف على أغصان حمبته ورجائه، وخلجات أنفاسه ترتع
ربه على العصاة من عباده، ومنهم من إذا نام مل يستيقظ، وإنْ لَها مل ينتفض، وإن وعظ 
مل يتعظ، غفلته عن املصري مردية ومتاهته يف مضلَّات األماين معشية، وللجنة أهلُها 

  .هللا العلي العظيمالسباقون، وللنار أهلُها املُوبقون املُحرقون، والحول ال قوة إال با
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 إِنَّ اللَّه لَا يستحيِي أَنْ يضرِب مثَلًا ما بعوضةً فَما فَوقَها فَأَما {:قال اهللا تعاىل
هونَ أَنلَمعوا فَينَآم ينالَّذ اللَّه اداذَا أَرقُولُونَ موا فَيكَفَر ينا الَّذأَمو هِمبر نم قالْح 

 نيقإِلَّا الْفَاس لُّ بِهضا يما وريكَث ي بِهدهيا وريكَث لُّ بِهضثَلًا يذَا م26(بِه ( ينالَّذ
هيثَاقم دعب نم اللَّه دهونَ عقُضني يونَ ففِْسديلَ ووصأَنْ ي بِه اللَّه را أَمونَ مقْطَعيو 

كَيف تكْفُرونَ بِاللَّه وكُنتم أَمواتا فَأَحياكُم ثُم ) 27(الْأَرضِ أُولَئك هم الْخاسرونَ 
ذي خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا هو الَّ) 28(يميتكُم ثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيه ترجعونَ 

 يملٍء عيبِكُلِّ ش وهو اتومس عبس ناهواِء فَسمى إِلَى السوتاس 29(ثُم({البقرة  

 

فاخرون الكالم صناعة العرب األوىل يف اجلاهلية وصدر اإلسالم، جبيده يت
وضعه بيت شعر، أو مثل سائر ، وكم  عندهم  رفيعٍويتمادحون ويتهاجون، كم 

 ارتفع ذكره  فيهم بقريظ قيل فيه، أو حكمة بليغة نسبت إليه، لذلك كانت وضيعٍ
حساسيتهم ملا يقال هلم أو عنهم شديدة، وإحساسهم بفنون القول هلم أو عليهم 

  . مرهفا، وردود فعلهم هلا عنفوانية هوجاء

لغ حد االعتراف بسموه وعلو شأنه، وإذا كان انبهارهم بروعة البيان القرآين ب
واإلقرار بالعجز عن معارضته، فإن أشد ما كان يؤذيهم منه وصفه البليغ ألحواهلم 
وتقريعه الصارم لتعنتهم وطغيام وجهالتهم وعنادهم، وأشد من ذلك أن يضرب م 
 وهلم األمثال فتسري بني الناس كما تسري النار يف اهلشيم، وهم يعرفون أثر ذلك يف
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 ويرون كل يوم أفواج الذين. جمتمعهم الذي خيفض فيه املثل السائر أقواما ويرفع أقواما
يدخلون يف دين اهللا من قومهم كلما طرقت أمساعهم آية تدعو إىل التفكر يف الكون 
آفاقا ونواميس وخالئق، أوتكشف احنرافا عقديا وفكريا لدى املناوئني واملعرضني، 

  .برائع بيان أو بليغ مثل

إن العريب اجلاهلي مل يكن له من سالح قبل سيفه وبعده إال بيان لسانه، وهو على 
ثالثة أضرب شعر ونثر ومثل، ولقد اعترفوا زميتهم يف ميدان الشعر والنثر إذ أقر 
كرباؤهم بتفوق القرآن على كالم اجلن واإلنس، وعجزوا عن اإلتيان مبثله عندما  

 اهللا عليه وسلم الغلبة والنصر بالسيف عليهم يف حتداهم بذلك، وكانت للرسول صلى
 فما بال سالح ضرب املثل لديهم يفل، ويترك ساحة املعركة العقدية ألمثال ،بدر

  القرآن تفعل فعلها يف القلوب والعقول، فتقبل أفواجا على الدين اجلديد؟

 لقد ابتدأت معانام مع أمثال القرآن الكرمي من الفترة املكية واملسلمون
مستضعفون يكاد الطري يتخطفهم، إذ ذاك شبه الوحي املكذبني بالكلب الالهث يف 
حاليت الراحة والتعب،، وشبه املشركني بالعبد فيه شركاء متشاكسون، وشبه االحتماء 
باألنداد باختاذ بيت العنكبوت مأوى وحصنا، ونعى على املشركني عجز آهلتهم عن 

  :جلخلق ذبابة أو دفع أذاها، فقال عز و

} ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم كثْ ذَللْهي كْهرتت ثْ أَولْهي هلَيلْ عمحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم
كَذَّبوا بَِآياتنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ ساَء مثَلًا الْقَوم الَّذين كَذَّبوا بَِآياتنا 

  .176/177 األعراف}نفُسهم كَانوا يظْلمونوأَ

ضرب اللَّه مثَلًا رجلًا فيه شركَاُء متشاكسونَ ورجلًا سلَما لرجلٍ هلْ يستوِيان مثَلًا {
 .29 الزمر}الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ
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 من دون اللَّه أَولياَء كَمثَلِ الْعنكَبوت اتخذَت بيتا وإِنَّ أَوهن مثَلُ الَّذين اتخذُوا{
 .41 العنكبوت}الْبيوت لَبيت الْعنكَبوت لَو كَانوا يعلَمونَ

}وند نونَ معدت ينإِنَّ الَّذ وا لَهعمتثَلٌ فَاسم رِبض اسا النها أَيلُقُوا يخي لَن اللَّه 
 بالطَّال فعض هنم ذُوهقنتسئًا لَا ييش ابالذُّب مهلُبسإِنْ يو وا لَهعمتلَوِ اجا وابذُب

طْلُوبالْم73 احلج}و   

ويف املرحلة املدنية وقد اشتد ساعد الكفر العلين بالنفاق، وشحذت أسلحة 
، استمرت محلة القرآن الكاشفة شويه واألكاذيب ضد املؤمنني والتالتشكيك والتخذيل

ألحواهلم، الفاضحة ملآزقهم الفكرية والسلوكية، بدعوم إىل اإلميان حينا، وتذكريهم 
مثل باملبدأ واملآل حينا، وإرشادهم إىل احلق تصرحيا وتلميحا وتعريضا وتلوحيا وضرب 

  .حينا آخر

ثر إيالما وأشد وقعا، وما الظن مبن ضرب م إال أن أمثال هذه املرحلة كانت أك
مثل الذي استوقد النار فذهب اهللا بنوره، أومبن حاصره صيب األمطار وصواعق الربق 
والرعد والعواصف يف املتاهة املظلمة، كما يف املثلني السابقني، أو مبن شبهوا باحلجر 

ي يتخبطه الشيطان من ، أو مبن شبهوا بالذ إذ يفاخرون باإلنفاق رياء ومسعةالصفوان
املس إذ يأكلون الربا ويتاجرون ا، وهم يعرفون بطبيعتهم البدوية وشيمهم املتعالية 
شناعة هذا التشبيهات وقساوا، وهي عليهم أشد من مجيع قصائد اهلجاء اليت خيشوا 

  :ويشترون ألسنة الشعراء بنفيس األموال تالفيا هلا

ئَاَء الناسِ ولَا يؤمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوان كَالَّذي ينفق مالَه رِ{
علَيه تراب فَأَصابه وابِلٌ فَتركَه صلْدا لَا يقْدرونَ علَى شيٍء مما كَسبوا واللَّه لَا يهدي 

رِينالْكَاف مالْقَو{ 264البقرة.  
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ذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس ذَلك الَّ{
   .275  البقرة}بِأَنهم قَالُوا إِنما الْبيع مثْلُ الربا

 الذباب ذكر املشتغلون بأسباب النـزول أن املشركني عندما ذكر القرآن يف أمثاله
ما يستحي :" ، وقال آخرون"أرأيتم، أي شيء يصنع ذا؟:" والعنكبوت قال بعضهم

ما " ، أما اليهود فتضاحكوا وقالوا "رب حممد أن يضرب األمثال بالذباب والعنكبوت
، مث ملا هاجر املسلمون إىل املدينة وكثر عددهم وقويت "يشبه أن يكون هذا كالم اهللا

ىل تشبيه املنافقني وعتاة الكفار يف أول سورة البقرة مبستوقد شوكتهم وأنزل اهللا تعا
النار األصم األبكم األعمى يف الفالة، وباحملاصر بصيب األمطار وقواصف الربق 

اهللا تعاىل أعلى وأعظم من أن يضرب األمثال مبثل :" والرعد يف املتاهة، قال املنافقون 
طائفتني مشركني ومنافقني إىل اليهود ، وكان ملجأ ال"هذه األشياء اليت ال بال هلا

يتلقون منهم صورا من الكيد والتشغيب والطعن يف بالغة القرآن الكرمي، تشكيكا يف 
مصدره ويف صدقية املرسل به، وصرفا للناس عن التأثر به وفهم مدلول آياته ومقاصد 

 أَنْ يضرِب مثَلًا ما بعوضةً فَما إِنَّ اللَّه لَا يستحيِي{: أمثاله ومراميه، فأنزل اهللا تعاىل قوله
  .  اآلية}...فَوقَها

ولئن اختلف املفسرون يف معىن االستحياء املنسوب إىل اهللا تعاىل، يف هذه اآلية ويف 
غريها قرآنا وآثارا نبوية، ما بني معطل ومؤول بااز القريب وجمسد، ووكَلَ احملتاطون 

ب، بتمريرها تنـزيها لرم تعاىل عن املماثلة واملشاة لدينهم أمرها إىل عالم الغيو
}ريصالْب يعمالس وهٌء ويش هثْلكَم سفإن جتاوز خصوص سبب 11 الشورى}لَي ،

النـزول إىل عموم املعىن جيعل الصورة لدينا أوضح وأمشل، فالغاية من ضرب األمثال 
اإلنسان منذ وجد على األرض، وخاطب التفهيم والتوعية والتنبيه، وقد استعملها 
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ااألنبياء أقوامهم كما ورد يف اآلثار، والعرب أنفسهم هلم يف ضرا قصب السبق 
  .والسهم النافذ، ومل يطلقوا محلتهم ضدها إال ألم يعرفون وقعها

أما املُمثَّلُ به، بعوضة كان أو عنكبوتا أو غريمها، فهو خملوق من خماليق اهللا تعاىل 
جلى فيه مهما صغر أو كرب قدرة بديع السماوات واألرض، ولئن كان الكفار ال تت

يقدرون اهللا حق قدره، فإن العلم احلديث حاليا قد كشف من البعوضة ما حتار فيه 
 ما خلق ملثل بأي من خملوقاته ألنه يعلماأللباب،  وللخالق جل جالله أن يضرب ا

وكيف خلق وأسرار ما أودقه يف اخللع.  

إال أن العربة ليست يف املثل بقدر ما هي يف أثره لدى املخاطبني به، وهم ما بني 
فَأَما الَّذين َآمنوا فَيعلَمونَ {مؤمن يزداد إميانه كلما خاطبه ربه، وربه ال خياطبه إال باحلق 

هِمبر نم قالْح ها وما فوقها إال ، وهو يعلم أن اهللا مل يضرب املثل بالبعوضة و}أَنما دو
  .لعلمه ا وبأسراره فيها

وبني كافر جاحد أو منافق خماتل شيمته التربص والكيد والشيطنة واملشاغبة على 
وأَما الَّذين {ركب الدعوة واإلميان، وديدنه التشكيك واملغالطة واملدافعة بالباطل 

  .}هذَا مثَلًاكَفَروا فَيقُولُونَ ماذَا أَراد اللَّه بِ

واملثل القرآين ذا االعتبار مزيد هداية وتبصرة للمؤمنني، وأخذ لطيف بيد 
الباحثني عن احلق من غري املسلمني إىل صراط اهللا املستقيم، وهو يف جانب آخر 
استفزاز جلهلة املصرين على الكفر واجلحود، تأخذهم به العزة باإلمث فيزدادون عتوا 

  .}يضلُّ بِه كَثريا ويهدي بِه كَثريا{: ه عز وجل بقولهوضالال، وهو ما قرر

وما يضلُّ بِه إِلَّا { هم نقَضةُ العهود من الفاسقني، إال أن أشد الناس ضالال به،
هيثَاقم دعب نم اللَّه دهونَ عقُضني ينالَّذ نيقاآلية، وهوتعريض واضح باليهود }الْفَاس 

لذين هم مرجع املنافقني واملشركني يف الكيد واملكر، والذين شكلوا على مدار التاريخ ا



158 
 

رأس احلربة يف خاصرة املسلمني، مبا جبلوا عليه من غدر وخيانة ومروق وعصيان 
  .وإفساد

وأصل الفسق لغة هو اخلروج، يقال فسقت الرطَبة وانفسقت إذا خرجت من 
خلروجها من جحرها للفساد، ولفظ الفسق " قةفويس" قشرها وهلذا يقال للفأرة 

باملفهوم القرآين الذي هو اخلروج عن الطاعة، مل يسمع يف اجلاهلية، وإمنا هو مصطلح 
 أي خرج عن طاعته، إال أنه يف احلكم }ففسق عن أمر ربه{: إسالمي، قال اهللا تعاىل

م بغري ما أنزل الشرعي منـزلتان، فسق أكرب خمرج من امللة، كحال من استحل احلك
اهللا تعاىل صراحة وعمل به خمتارا ودلت القرائن على أنه يفضله على حكم الشريعة، 

، 47 املائدة}ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ{: كما يف قوله تعاىل
،  وفسق أصغر مع احتفاظ }اسقنيوما يضلُّ بِه إِلَّا الْفَ{: وهو املقصود يف قوله تعاىل

صاحبه باإلميان، كحال من يرتكب الكبائر وهو يعتقد أا حمرمة وأنه عصى ربه مبا 
فَأُولَئك {: فعل، وقد ورد يف تفسري ابن أيب حامت عن ابن جريج عن عطاء يف قوله تعاىل

  .كوروي عن ابن طاوس مثل ذل" فسق دون فسق : "  قال}هم الْفَاسقُونَ

إن هؤالء الكفرة الفاسقني الذين يزدادون ضالال مبا ينـزله اهللا تعاىل من أمثال 
القرآن الكرمي الكاشفة ألحواهلم، ليسوا كفارا عاديني، ولكن هلم مواصفات خاصة، 

  .جعلتهم أشد الناس عداوة للمؤمنني

والعهد آصرة متينة عليها بين ، }ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه{أول صفام أم 
التكليف، ومن أجلها أنزل اإلنسان واستخلف يف األرض، وعلى أساسها يكون اجلزاء 
يوم العرض، ولقد أُخذَ علينا وحنن يف ظهور أبينا آدم عليه السالم هذا امليثاق فأقررناه 

بارا، والتزمنا مبقتضاه، وهو خلطورة شأنه يستوعب مجيع تكاليف الدنيا بالء واخت
  .وينتظم كل جزاءات اآلخرة جنة ونارا



159 
 

} ميرنِ مى ابيسعى ووسمو يماهرإِبوحٍ ون نمو نكمو ميثَاقَهم نيبِيالن نا مذْنإِذْ أَخو
  .7 األحزاب }وأَخذْنا منهم ميثَاقًا غَليظًا

وأَوفُواْ بِعهدي أُوف { بينه وبينها إن العهد هو وصية اهللا للبشرية وصفقة املبايعة
ونبهفَار ايإِيو كُمدهلذلك كان التعبري القرآين بلفظني دقيقي 40  البقرة}بِع ،

  .)الوفاء(و) العهد(التركيب وافيني باملعىن املطلوب، مها 

تدل لغة على االحتفاظ ) العني واهلاء والدال( الثالثة ) العهد(وحروف لفظ 
لشيء وتعهده وصيانته، يقال تعهد ضيعته إذا رعاها ومل يغفل عنها، وتعهد أرحامه با

ومعارفه وأصحابه إذا أحسن إليهم ورعى حقوقهم وحرمهم، كما أا تدل على 
م عدو أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَن لَّا تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُ{الوصية يف قوله تعاىل 

بِنيلَى {، ومن ذلك العهد مبعىن األمان والذمة كما يف قوله تعاىل 60 يس }متاب إِذو
إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماما قَالَ ومن ذُريتي قَالَ الَ ينالُ 

نيمي الظَّالدهويف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 124رة  البق}ع ، لَىا عأَنو
تطَعتا اسم كدعوو كدهع والعهد رعاية حرمة اخلالئق أقارب وأباعد بشرا وحيوانا ،

  .وحجرا ونباتا واالمتثال ألمر اهللا تعاىل يف التعامل معها وتعهدها

 يكون ذلك إال بإمتامه وإكمال إن العهد إذا عقد لزمت صيانته ورعايته، وال
شروطه غري منقوصة أو مبتورة، لذلك ورد لفظ العهد يف القرآن يف أغلب سياقاته 

وأَوفُواْ {: كما يف قوله تعاىل) الوفاء( مقرونا بلفظ آخر يفيد اإلمتام واإلكمال هو لفظ 
   .}بِعهدي أُوف بِعهدكُم

تدل ) الواو والفاء وحرف العلة( اء ذلك أن احلروف اليت ركب منها لفظ الوف
جمتمعة على معىن اإلكمال واإلمتام، يقال أوفيتك أو وفيتك حقك إذا قضيته وافيا، 
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وأَما الَّذين آمنوا وعملُواْ الصالحات فَيوفِّيهِم أُجورهم واللّه الَ {كما يف قوله تعاىل 
نيمالظَّال بح57 آل عمران}ي.  

من هذه املعاين عرف اتمع اإلسالمي النموذجي أخالقا راقية سامية، وهجر يف 
مقابل ذلك رذائل من سوء العهد واخليانة والغدر والتنكر ألخوة العقيدة واإلنسانية 

  .واحلياة املشتركة

لقد أمر اهللا عز وجل أمرا مطلقا بالوفاء بالعهد ما مل يكن معصية، وجعل الوفاء 
، مث جعله من صفات 111 التوبة}ومن أَوفَى بِعهده من اللّه{فاته فقال بالعهد من ص

أنبيائه ورسله عليهم الصالة والسالم، على رأسهم إبراهيم عليه السالم فقال 
وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه {، حني أمت تنفيذ أوامر ربه 37النجم }وإِبراهيم الَّذي وفَّى{

بِكَلنهمفَأَت اتى داعي ربه بتقدمي فلذة كبده للذبح، وحني 124 البقرة }موحني لب ،
  .صرب واحتسب إذ ألقي يف النار

كما وصف بالوفاء مدحا وتعظيما أولياءه وأصفياءه أويل األلباب واألبصار فقال 
}دهوفُونَ بِعي ينابِ الَّذلُواْ اَأللْبأُو ذَكَّرتا يمإِنيثَاقونَ الْمال ينقُضو 19الرعد } اللّه -

20.  

عهدا مع اهللا عز وجل، : إن يف عاتق املؤمن صنفني من العهود ينبغي الوفاء ما
  .وعهدا مع اخلالئق بشرا وحيوانا وشجرا وحجرا، مصدره األساس هو العهد مع اهللا

اختبارا، مل يتركهم ذلك أنه سبحانه إذ خلق آدم وذريته وأنزهلم إىل األرض ابتالء و
همالً، بل أنزل معهم الكتاب وامليزان وألزمهم مبواثيق يف االجتماع واملعاملة، يف السر 
والعلن، يف الرضا والسخط، يف احملبة واملبغضة، وكل ذلك مبين على العهد مع اهللا 

فإن نقض املرء عهده مع اهللا انتقض تبعا لذلك العهد مع اخللق، وإن . مرتكز عليه
ومن مث وجب . نتقض عهده مع اخللق كان ذلك مؤشرا على خيانة عهد اهللا وميثاقها
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فَاللَّه أَحق (الوفاء بعهد اهللا وميثاقه قبل كل وفاء، كما ورد يف حديث البخاري 
  .بِالْوفَاء

إن العهد الذي انتظم العالقة مع اهللا تأسس يف ضمري الغيب، والناس يف ظهور 
ذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُِسهِم وإِذْ أَخ{آبائهم 

نيلذَا غَافه نا عا كُنإِن ةاميالْق موقُولُواْ يا أَن تنهِدلَى شقَالُواْ ب كُمببِر تأَلَس{
  .172األعراف

نبياء عليهم الصالة والسالم، عقيدة وعبادة مث جدد هذا امليثاق ببعثة الرسل واأل
رسلًا مبشرِين ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَى اللَّه حجةٌ {وبرا وحسن رعاية ومودة 

 لَما وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيني{، 165 النساء}بعد الرسلِ وكَانَ اللَّه عزِيزا حكيما
 هنرصنلَتو بِه ننمؤلَت كُمعا ممل قدصولٌ مسر اَءكُمج ثُم ةكْمحابٍ وتك نم كُمتيَآت
 نم كُمعا مأَنوا ودها قَالَ فَاشنررِي قَالُوا أَقْرإِص كُملَى ذَلع مذْتأَخو مترقَالَ أَأَقْر

اهالشين81ن آل عمرا}د.  

مث أناط عز وجل مهمة التذكري ذه املواثيق والعهود بورثة األنبياء وهم صادقو 
وإِذَ أَخذَ اللّه ميثَاق الَّذين أُوتواْ الْكتاب لَتبيننه {علماء األمة وفقهائها، فقال عز وجل 

هونمكْتالَ تاسِ ولنمن الوفاء بالعهد أداة حلفظ بيضة الدين  وجعل .187 آل عمران }ل
والدفاع عن محاه، متخذا مع ااهدين عهدا واثقهم به على الشهادة، وعقد معهم 
صفقة مرحبة ومقايضة لألرواح باجلنة، مؤكدا متام الوفاء منه سبحانه بوصفه نفسه يف 

إِنَّ اللّه {:  فقال عز وجل}ومن أَوفَى بِعهده من اللّه{ختام عقد املبايعة هذا بقوله 
اشترى من الْمؤمنِني أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم اجلَنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللّه فَيقْتلُونَ 

فَى بِعأَو نمو آنالْقُريلِ واِإلجنو اةروي التا فقح هلَيا عدعلُونَ وقْتيو اللّه نم هده
الْفَو وه كذَلو م بِهتعايي بالَّذ كُمعيواْ بِبرشبتفَاسيمظالْع اجلنة فصارت. 111 التوبة}ز 
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مبقتضى هذا العقد ملكا للشهداء، وصارت هذه الصفقة متاحة لكل األولياء 
 عز وجل يف عنقه بيعة ما من مسلم إال وهللا: (قال مشر. واألصفياء يف كل مكان وزمان
إِنَّ اللّه اشترى من الْمؤمنِني أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم {وىف ا أو مات عليها، مث تال 

  ..اآلية}اجلَنةَ

  : عز وجل بالغدر واخليانة ونقض العهود متوعدا أرباا فقال عز وجلنددكما 

للّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ مآ أَمر اللّه بِه أَن يوصلَ والَّذين ينقُضونَ عهد ا{
  .25 الرعد}ويفِْسدونَ في اَألرضِ أُولَئك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوُء الدارِ

وقد أمجل تعاىل صفات خونة العهود وناقضيها مبينا عاقبة أمرهم يف الدنيا واآلخرة 
وما يضلُّ بِه إِالَّ الْفَاسقني الَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من {ري مردود فقال قوال فصال غ

 مه كضِ أُولَـئي اَألرونَ ففِْسديلَ ووصأَن ي بِه اللَّه را أَمونَ مقْطَعيو هيثَاقم دعب
  . 27البقرة }الْخاسرونَ

، وهي صفة }يقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ{ تعاىل وثاين صفات الفاسقني قوله
عرقلتها، أو بالتنفري منها والتحريض  عامة لتعطيل أوامر اهللا تعاىل، بقطع العمل ا، أو

على عصياا، أو حماربة العاملني ا، سواء كانت هذه األوامر متعلقة بالعقيدة أو 
  .بالشريعة أو باملعاملة 

، والفساد يف األرض كل ما خالف }َيفِْسدونَ في الْأَرضِ{لث صفام أم وثا
الصالح شرعاً أو عقالً، ورأسه الشرك والكفر وعبادة غري اهللا تعاىل، أصناما وأوثانا، 
ومنه الظلم والطغيان، واإلعانة عليهما، وكتمان العلم وحجبه عن الناس، ونشر 

لدان املسلمني حاليا حتت مسميات كثرية سياحة الفاحشة والدعاية هلا، كما يف ب
وإعالما واقتصادا، وحداثة مزيفة فاجرة وتطورا، والتعاون مع أعداء اهللا ضد الدين 

  .  وأهله، واالستنصار م على الوصول إىل السلطة أو االحتفاظ ا
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هذه الصفات اليت وصم اهللا عز وجل ا الفاسقني الكفرة، كما ترى، مباينة 
أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك من ربك الْحق كَمن هو {:ت املؤمنني، يف قوله تعاىللصفا

 ينالَّذو يثَاقونَ الْمقُضنلَا يو اللَّه دهوفُونَ بِعي ينابِ الَّذأُولُو الْأَلْب ذَكَّرتا يمى إِنمأَع
لَّه بِه أَنْ يوصلَ ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوَء الْحسابِ والَّذين يصلُونَ ما أَمر ال

صبروا ابتغاَء وجه ربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مما رزقْناهم سرا وعلَانِيةً ويدرُءونَ 
، ولذلك دمغ املتربصني 19/22 الرعد}هم عقْبى الدارِبِالْحسنة السيئَةَ أُولَئك لَ

أولئك هم {: بالدعوة وأهلها بذكر عاقبة أمرهم ومآل كفرام وعصيام وقال
أُولَئك لَهم {:  اخلاسرون يف الدنيا واآلخرة، كما قال عنهم يف سياق آخر}اخلاسرون

وهو خسران فظيع رهيب، إذ خيسر املرء به رمحة . 25 الرعد}اللَّعنةُ ولَهم سوُء الدارِ
  . اهللا الواسعة اليت قيضها عز وجل لعباده يف الدارين

مث يلتفت القرآن الكرمي بروعة بيان، من خطاب الغيبة إىل خطاب احلضور، فيوجه 
هلم سؤاال استنكاريا يوخبهم على كفرهم، واحلال أن لديهم من األدلة العقلية 

كَيف تكْفُرونَ بِاللَّه وكُنتم أَمواتاً {: ة ما يدعوهم إىل اإلميان، فيقولواملشاهدات اليومي
  .}فَأَحياكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيه ترجعونَ

كيف تنصرفون عن اإلميان إىل الكفر، وأنتم تعلمون أن اهللا خلقكم من عدم، هو 
هلْ أتى علَى اإلنسان حني من الدهر لَم يكُن شيئاً {األصل املوات  املوت األول أو

، فأخرجكم للحياة من نطفة خلقها فيكم،  وخلق منها لكم وأمام 1اإلنسان}مذْكُوراً
أعينكم البنني والبنات، ونشأ من الفرد الواحد األسرة مث القبيلة مث الشعب، وأمام 

م أول مرة للحياة قادر على إعادم إليها بعثا أعينكم ميوت من ميوت، والذي أخرجه
أَلَم يك نطْفَةً من منِي يمنى ثُم كَانَ علَقَةً فَخلَق فَسوى {ونشورا وحماسبة وجمازاة 

والْم يِيحلَى أَنْ يرٍ عبِقَاد كذَل سثَى أَلَيالْأُنو نِ الذَّكَريجوالز هنلَ معىفَجت{ 
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أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض ولَم يعي بِخلْقهِن {، 37/40القيامة

يرٍء قَديلَى كُلِّ شع هلَى إِنى بتوالْم يِيحلَى أَنْ يرٍ ع33 األحقاف}بِقَاد.  

قد خلقكم من عدم، من الفراغ إن لكم يف أنفسكم أوضح دليل على قدرة ربكم و
احمليط بكم خلق لكم الذرية، وخلق حولكم خمتلف الكائنات احلية، ومن التراب الذي 
تسعون فوقه، خلق النخل والرمان والفواكه صنوان وغري صنوان، إن اخللق اجلديد 
يتواىل أمام أعينكم كل حلظة، يف الطائر يطري واحلشرة تسري، واملرأة تنجب، والناقة 

نتج، ورسل املوت بني ظهرانيكم يتوفون األنفس يف رحلة أخرى إىل عامل الغيب بعثا ت
وحشرا ومساءلة، إنكم ترون غرة كل خلق جديد حولكم وتشهدون متامه وختام 
أجله، فإن مل تدوا ذا كله فأمامكم الكون الفسيح، وقد خلقه اهللا لكم أرضا ومساء، 

 الَّذي خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا ثُم استوى هو{على علم منه وإحاطة بكل شيء 
 يملٍء عيبِكُلِّ ش وهو اتومس عبس ناهواِء فَسمإِلَى الس{. 
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وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ  {: تعاىلقال اهللا
 لَمي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحناَء ومالد كفسيا ويهف فِْسدي نا ميهف

  .30رة البقسورة  }ما لَا تعلَمونَ 

  

يواصل القرآن الكرمي خماطبةَ طوائف الكفار، ممن علم اهللا فيهم خريا يستدرجهم 
إىل اإلميان، وممن طبع على قلوم يقيم عليهم احلجة، بنوع من االستفهام االستنكاري 

هم عن احلق، وضالهلم عن اهلدى وقد تبينت  هلم ستايملُه، يدعوهم إىل التفكر فيما لعب
رئ عز وجل من أنفسهم وما أمات من أقوامهم، وما خلق يف السموات ذرأ البا

واألرض، مما هو مشاهد هلم ودالٌّ على ربوبيته وألوهيته واستحقاقه العبادة وحده ال 
شريك له، وقبل ذلك بين عجزهم عن مماثلة سورة واحدة من سور القرآن، وهو دليل 

  .رسل ا الذي يناصبونه العداءعلى صدق الرسالة اليت ينكروا، وصدقية املُ

وإذ ثبت كل هذا للعقالء غري املكابرين، وتبني هلم مبدأ حيام ومنتهى ممام 
وبعثهم ونشورهم وما خلق هلم من السماء واألرض ذَكَّرهم مببدأ خلق اإلنسان وما 

ىل أن تفضل به تعاىل على أبيهم آدم إذ كرمه بإسجاد املالئكة له، يف إشارة واضحة إ
تكرمي األصل تكرمي أيضا ملن استقام من الذرية والنسل، يف مشهد حي من مشاهد 

  .}وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً{: الغيب فقال
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من خالل هذا التذكري خياطب رب العزة بين آدم يف كل زمان ومكان، ينقل إليهم 
 من خالل حمفل رهيب حيضره املأل األعلى وتتجلى فيه معامل اإلميان قصة خلقهم األول

ختتزل عاملي الغيب والشهود والعمل واجلزاء والذنب والعقوبة، يف حلظات حوار بني 
رب العزة تعاىل وبني مالئكته الكرام من جهة، وبينه وبني زعيم شياطني اجلن من جهة 

رون من خالل أبيهم وأمهم من جهة ثالثة، أخرى، وبينه وبني بين آدم عرب احلقب والق
طائفة ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون : فتتجلى من خالل هذا احلوار ثالث طوائف

، وطائفة منهم السة متمردين حلت م لعنة أبديةما يؤمرون، وطائفة شياطني وأب
  .الصاحلون ومنهم دون ذلك

عمارا واالبتالء خبريها لقد اقتضت حكمة العلي القدير أن خيلق يف األرض ل
وشرها، خليفة هو آدم عليه السالم، وأجيال ذريته الذين خيلفونه إىل يوم القيامة، وأن 

وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة {، وحني خاطبهم الرب الكرمي بذلكخيرب بذلك مالئكته املقربني
وا أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها ويسفك قَالُ{ ، كان ردهم}إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً

لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحناَء ومفنبههم رب العزة إىل قصور علمهم }الد ،
  }قَالَ إِني أَعلَم ما لَا تعلَمونَ{ وحمدوديته، مقارنة بعلمه املطلق

لى بينة من اخللق اجلديد يف األرض، ألم لقد أخرب رب العزة مالئكته، ليكونوا ع
سيوكلون بتنفيذ أوامر اهللا تعاىل فيه ومعه، إذ سيكون فيهم من يشهد على األعمال، 

  ...            ومن يبلغ إليه الرساالت، ومن يتوىف اآلجال، ومن يقمع أهل البغي والضالل

 يسألونه شيئا مل يأذن ولئن كان من صفة املالئكة أم ال يسبقون رم بالقول وال
، فإن 27 األنبياء}لَا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَ{ هلم فيه، ويفعلون ما يؤمرون،

جوام مل يكن كما قد يتومهه البعض اعتراضا على إرادة اهللا تعاىل، أو انفعاال بغرية أو 
 منـزهون عن مثل هذه املشاعر البشرية، وهمحسد للمرتبة اليت أُحلَّها اخللق اجلديد، 
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وإمنا كان سؤال استعالم واستكشاف عن حكمة إجياده، وقد سبق هلم العلم من رم 
  . تعاىل بأن من ذريته من يذنب ويفسد ويسفك الدماء

:( لقد كان علمهم حمصورا فيما علمهم اهللا تعاىل كما اعتذروا به لرم بقوهلم
، وهو معرفتهم حكمة خلق أمثاهلم من الذين ال ) علمتنا سبحانك ال علم لنا إال ما

لَا يستكْبِرونَ عن عبادته ولَا يستحِسرونَ يسبحونَ {يعصون رم ويسبحونه ويقدسونه 
، وخفيت عنهم حكمة إجياد خلْقٍ جديد فيه 19/20 األنبياء}اللَّيلَ والنهار لَا يفْترونَ

يسفك ويذنب ويتمرد، لذلك نبههم رب العزة إىل حقيقة إميانية جمملة من يفسد و
تنتظم استفهامهم وتعجبهم وتكف استعجالية تطلعهم إىل حكمة ما جرى وجيرى 

  }إِني أَعلَم ما لَا تعلَمونَ{: حوهلم، فقال هلم

ىل مل يرد يف سبب نزول هذه اآليات شيء، ومل يرو يف تفسريها أثر صحيح مرفوع إ
النيب صلى اهللا عليه وسلم، وليس لشرحها إال سياقها ولغتها، أما مناسبتها ملا قبلها 
فخطاب االستفهام االستنكاري املوجه للمعرضني تذكريا هلم بأسرار خلق احلياة 
واملمات، وتسخري األرض والسماوات، متبوعا خبرب بدء اخللق وتشريف األب األول 

ة له، وطرد إبليس من رمحة اهللا إذ رفض السجود وإسكانه اجلنة وإسجاد املالئك
استعالء واستكبارا، متهيدا إليراد قصة بين إسرائيل منوذجا واضح املعامل لتكرمي رباين 

وهي صورة أخرى من . قوبل بالتمرد واالستعالء واملماحكة والشيطنة الغبية اجلاهلة
  .صور استعالء الشيطان األول واستكباره ومترده

احلكمة الربانية أن يتخذ اهللا تعاىل خليفة يف األرض، وذكر ذلك يف لقد اقتضت 
سياقات كثرية من القرآن الكرمي، مبا يفسر معىن اخلالفة البشرية مبفهومها العقدي 

  : والعملي، ويعصم من أي غبش يف التصور والفهم فقال عز وجل

  .165 األنعام }وهو الَّذي جعلَكُم خلَائف الْأَرضِ{
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  .39 فاطر }هو الَّذي جعلَكُم خلَائف في الْأَرض{

}لْفخ مهدعب نم لَف169 األعراف}فَخ.  

  .60 الزخرف}ولَو نشاُء لَجعلْنا منكُم ملَائكَةً في الْأَرضِ يخلُفُونَ{

  .69 األعراف }واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاَء من بعد قَومِ نوحٍ {

بصيغ خمتلفة ويف سياقات كثرية، فإن " خليفة"ولئن ورد يف القرآن الكرمي لفظ
املعىن اللغوي األصل ينتظمها يف اجتاه واحد، وقد ذكر ابن فارس يف معجمه أن اخلاء 
والالم والفاء أصول ثالثة، أحدها أن جييء شيء بعد شيء يقوم مقامه ومنه قوهلم هو 

للذي " خليفة"وهؤالء خلف سوء من قومهم، ومنه أيضا لفظ خلف صدق من أبيه، 
خيلف من قبله، زيدت فيه تاء التأنيث فيجمع على خالئف مثل كرمية كرائم، وجيمع 

واألصل الثاين خالف .  على خلفاء حىت اليقع إال على مذكر مثل ظريف وظرفاء
ل خلَف فوه إذا فيقال هذا خلفي وهذا قدامي، واألصل الثالث التغري، فيقا" قدام"

خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من :(تغريت رائحته، ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم 
وهذه املعاين كلها تنتظم طبيعة اإلنسان، لكون األجيال منه خيلف ). ريح املسك

بعضهم بعضا بالتناسل والوفاة املتعاقبني، ولقابليتهم التغري سلبا وإجيابا خريا وشرا إميانا 
  . وكفرا، عافية وسقما، موتا وحتلال يف التراب

ولئن كان تراكم الثقافات الوافدة على اتمع اإلسالمي قد أضفى على لفظ 
ظالال ومعاين جديدة ال حيملها األصل اللغوي أو يتحملها، فينبغي أن ال " خليفة"

  تتحدث عن غيب}إين جاعل يف األرض خليفة{كرمية يغيب عنا أن هذه اآلية ال
ال سبيل ملعرفته إال بالوحي قرآنا وسنة صحيحة، وعن جمال عقدي ال يستشهد 
فيه إال مبا بلغه املعصوم عن ربه وتواتر نقال عنه، إال أن هذا املنهج يف تفسري 
كتاب اهللا مل يلتزم لدى بعض املفسرين، الذين جلأوا عند الشرح إىل االستشهاد 
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إىل األقوال املنسوبة بغري سند صحيح إىل ، و] 11[باإلسرائيليات وقد نهِينا عنها
بعض صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من أمثال ابن عباس وابن مسعود 
رضي اهللا عنهما، فكان الشطط يف الفهم والغبش يف التصور نتيجة منطقية هلذا 

.التصرف 
فسري أو شرح إن هذا االجتاه يف تأويل اآلية الكرمية، مل ينبثق أول األمر من فقه أو ت

بالسياق  أو بأصول اللغة، وإمنا انطلق من حماوالت بعض الشعراء التقرب من امللوك 
واحتالب أمواهلم وأعطيام، فأضفوا عليهم يف قصائد املدح صفات اخلالفة عن اهللا 

، تأثرا منهم برواسب معتقدات دينية ضالة ترى الوجود مظهرا من مظاهر ]12[تعاىل
لبوذية والربمهية، أو جتسد اهللا تعاىل يف اإلنسان، أو تزعم أنه خلق األلوهية كما لدى ا

آدم على صورته، أو أن له ولدا كما لدى اليهودية والنصرانية، تعاىل اهللا على ذلك 
علوا كبريا، مث عندما نشطت حركة التفسري يف ظل هيمنة اإلسرائيليات والنقل من 

كالم والفلسفة واجلراءة على وضع الثقافات الوافدة والترمجة والقصص وعلم ال
احلديث وانتحاله، وشطحات مداحي امللوك واألمراء من الشعراء، ومل جيد املشتغلون 
بالتفسري  نصوصا صحيحة يرجعون إليها واستبعدوا املعىن املتبادر لغويا، كان اجلنوح 

  .  إىل هذا اخلطأ العقدي باعتبار اإلنسان خليفة هللا تعاىل

                                     
  . " ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم " :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-  11
فقال رسول اهللا  صلى اهللا " إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها ؟ " : قال عمر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمو

 (" أمتهوكون أنتم كما وكت اليهود والنصارى ؟ لقد جئتكم ا بيضاء نقية ، ولو كان موسى حيا ما وسعه إال اتباعي:  "عليه وسلم
متهمتحريون يف دينكم : أيكونو (   

  :قول مسكني الدارمي يف معاوية وابنه يزيد وبين أميةمثل   -   12
  ــدـبين خلفاء اهللا مهال فإنــما    يبوئها الرمحن حيث يري

  إذا املنرب الغريب خـال  ربـه    فإنّ أمــري املؤمنــني  يزيد
  :حادي عبد امللك بن مروانوقول 

  يا أيها البكر الذي أراكا    عليك سهل األرض يف ممشاك
  فة اهللا الذي  امتطاكا    مل يعل بكرا مثل ما عالكـاخلي
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 يبدأ صغريا مث يتسع، كانت مسرية تناول هذه اآلية بالفهم وكعادة كل خطأ،
والشرح، إذ مل يتجاوز املفسرون فيها أول األمر جمرد عرض اآلراء واألخبار إىل 
املفاضلة بني اآلراء والترجيح لألقوال وإصدار األحكام احلامسة؛ وهو ما فعله مفسرون 

، حيث " يف علم التفسريزاد املسري"يف كتابه ) هـ508/597(مثل ابن اجلوزي 
استعرض ما ورد يف شرح اآلية من أقوال ليس هلا أصل يف الوحي كتابا وسنة، فقال 

ويف هؤالء املالئكة ( :لف مالئكة كانوا يعيشون يف األرضمعلقا على خرب بأن آدم خ
أحدمها مجيع املالئكة، قاله السدي وأتباعه، والثاين أنهم كانوا مع إبليس حني : قوالن
ونقل أنه كان يف األرض قبل آدم ... بط إىل األرض، ذكره أبو صاحل عن ابن عباسأه

واخلليفة هو القائم . خلق، فأفسدوا فبعث اهللا إبليس يف مجاعة من املالئكة فأهلكوهم
ـّه . هذا خلف فالن وخليفته: مقام غريه، يقال ويف معىن خالفة آدم قوالن أحدمها أن

مة شرعه ودالئل توحيده واحلكم على خلقه، وهذا قول ابن خليفة عن اهللا تعاىل يف إقا
مسعود وجماهد، والثاين أنه خلف من سلف يف األرض قبله، وهذا قول ابن عباس 

  ).واحلسن 

مث ازدادت زاوية اخلطأ انفراجا عند من جاء بعده ، فأخذ بعض املفسرين مييلون إىل 
للطربسي، " جممع البيان " ح يفتأويل على تأويل، كما هو واضترجيح رأي على رأي و

إِني جاعلٌ  : (الذي يعد من أكابر علماء اإلمامية يف القرن السادس اهلـجري إذ قال
في الْأَرضِ خليفَةً، أي خالق يف األرض خليفة ؛ أراد باخلليفة آدم عليه السالم، فهو 

ئكته أنه جعل من ذريته من خليفة اهللا يف أرضه حيكم باحلق؛ إالّ أنه تعاىل كان أعلم مال
إنما مسى اهللا تعاىل آدم خليفة، ألنه : وقيل. يفسد فيها، عن ابن عباس وابن مسعود

  ).جعل آدم وذريته خلفاء للمالئكة، ألن املالئكة كانوا من سكان األرض
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مثّ بلغت زاوية اخلطأ يف تفسري هذه اآلية مداها لدى القرطيب يف القرن السابع 
خمتلف التأويالت املتداولة يف " اجلامع ألحكام القرآن " ذ استعرض يف كتابه اهلجري، إ

واملعنـي (  :بقوله" اخلالفة عن اهللا " املوضوع ، ولكنه تبنـى يف النهاية نظرية 
باخلالفة هنا يف قول ابن مسعود وابن عباس ومجيع أهل التأويل، آدم عليه السالم، 

، مث مل يكتف ذا القدر، بل وظف هذا )مه وأوامرهوهو خليفة اهللا يف إمضاء أحكا
 نسب ظلما التأويل أسوأ توظيف، بأن جعله قاعدة لنظام حكم استبدادي كهنويت

هذا التأويل الفاسد :  وكان حريا به أن يقول-هذه اآلية : (، فقالوعدوانا إىل اإلسالم
لكلمة ، وتنفذ به  أصل يف نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به ا- لآلية 

    ).األحكام ، وال خالف يف وجوب ذلك بني األئمة إال ما روي عن األصم

 تورط يف هذا التأويل الذي ال أصل له، وليس هذا - على فضله - إن القرطيب 
مبستغرب منه يف تفسريه، فقد دأب على جماراة عصره يف النقل عن اإلسرائيليات 

:ملعلومات الكونية؛ من ذلك ما ذكره يف قوله تعاىلواالستشهاد ا، وعدم الدقة يف ا
، من أم مثانية أمالك على صورة 17 احلاقة}ويحملُ عرش ربك فَوقَهم يومئذ ثَمانِيةٌ{

أوعال، مث زاد املفسرون بعده أم أوعال بني أظالفهن وركبهن مثل ما بني مساء إىل 
  .   أسفله وأعاله مثل ما بني مساء إىل مساءمساء مث على ظهورهم العرش بني

مث تتابع املفسرون على الوترية نفسها ، حياولون تكريس هذا املعىن وتربيره، بعضهم 
ألهداف سياسية، وبعضهم حبسن نية تقليدا ومتابعة؛ مثل عالء الدين البغدادي اخلازن 

ة اهللا يف أرضه إلقامة والصحيح أنه مسي خليف: ( حيث يقول" لباب التأويل " يف كتابه 
   ).حدوده وتنفيذ قضائه

وقد حاول " البحر احمليط"يف كتابه)  هـ749 -682(ومثل أيب حيان األندلسي 
رجة هذا التأويل، وتربيره وتعميمه على مجيع البشر، فوضع بذلك اللبنة األوىل اليت 
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 خليفة هللا يف -ان  مطلق اإلنس-بىن عليها احملدثون من املفسرين ادعاءهم بأن اإلنسان 
ومناسبتها أنه تعاىل ملا امنت عليهم بتشريف أبيهم وتكرميه :(... األرض، وذلك بقوله

وال شك أن ... وجعله خليفة وإسكانه دار كرامته وإسجاد املالئكة تعظيما لشأنه
  ...)اإلحسان إىل األصل إحسان إىل الفرع ، وشرف الفرع بشرف األصل

، ولكنه حاول تربير ما رن العاشر وقد تردد يف احلسمالقومثل أيب السعود يف 
واملراد باخلالفة :( ذهب إليه غريه من خالفة آدم عليه السالم هللا سبحانه وتعاىل، فقال

إما اخلالفة من جهته سبحانه وتعاىل يف إجراء أحكامه وتنفيذ أوامره بني الناس وسياسة 
لقصور استعداد املستخلف عليهم وعدم اخللق،  لكن ال حلاجة به تعاىل إىل ذلك، بل 

لياقتهم  لقبول الفيض بالذات، فتختص باخلواص من بنيه، وإما اخلالفة ممن كان يف 
   ).األرض قبل ذلك فتعم حينئذ اجلميع 

آدم (ومثل شهاب الدين اآللوسي البغدادي يف القرن الثالث عشر الذي قرر أن 
ال حلاجة به تعاىل، ولكن لقصور املستخلف :( مث برر ذلك بقوله) خليفة هللا يف أرضه

  ).عليه، ملا أنه يف غاية الكدورة والظلمة اجلسمانية، وذاته تعاىل يف غاية التقديس

وغري خفي ما يف قويل أيب السعود واأللوسي من تأثري للفلسفة اليونانية ونظرية 
 ال خيلق -مونه  واجب الوجود كما يس- الفيض اليت عنـى ا الفالسفة أن اهللا تعاىل 

املوجودات، ولكنها تفيض عنه وتنبثق منه بدون إرادته، أي تصدر منه وتتولد عنه 
وهذا الفيض أو الصدور أو اخلروج، يف . بطريق الفيض بدون وعي منه أو إرادة

وكما خترج الشجرة الثمرة ليس هلا إال ذلك، . عقيدم، دائم وضروري وواجب
 له إال ذلك، تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا، وهذه كذلك يصدر الوجود عن اهللا ليس

النظرية يف أصلها تلفيق هللوسات أفلوطني وفيلون واملعتقدات الوثنية واوسية اليت 
تعتقد أن املوجود األول الواحد ال يفيض عنه إال واحد هو العقل الكلي، أو العقل 
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ومن هذا العقل الكلي . األول، أو العقل الفعال، ختتلف التسميات واملقصود واحد
وكلما فاض شيء من . تفيض النفس الكلية، وعن النفس الكلية تفيض األشياء املادية

فالعقل تعلق باملوجود األول وتلقى منه . شيء تعلق الفائض مبصدره وامتأل منه نورا
النور، والنفس تعلقت بالعقل وتلقت منه النور، واملوجودات املادية كذلك تعلقت 

واإلنسان الذي يتلقى الفلسفة، يتحول إىل عقل متصل باملوجود األول، يتلقى . بالنفس
منه النور واحلقيقة، ولذلك له حق التحكم فيمن سواه من البشر؛ ألنه هو الوحيد 
الذي يستطيع أن يبلغهم إىل السعادة، وهو امللْهم القادر، نبيا كان أو فيلسوفا أو 

  .ملكا

آلية وتأويلها بغري علم من كتاب أو سنة، مل مينع بعض لكن هذا االجتاه يف تفسري ا
كبار األئمة من التثبت يف األخذ والتشبث باحلق، مثلما هو حال اإلمام الشوكاين 

واخلليفة هنا معناه اخلالف ملن :( الذي أمهل ما ذهب إليه عامة املفسرين واكتفى بقوله
  ).وف، أي خيلفه غريهكان قبله من املالئكة، وجيوز أن يكون مبعىن املخل

واإلمام ابن كثري الذي استعرض هذه التأويالت دون أن يأخذ ا، وإمنا قرر حامسا 
أي قوما خيلف بعضهم بعضا قرنا بعد : }إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَة{ :يف األمر بقوله

 األنعام } الْأَرضِوهو الَّذي جعلَكُم خلَائف {:قرن، وجيال بعد جيل، كما قال تعاىل
ولَو نشاُء لَجعلْنا منكُم {: ،  وقال62 النمل }ويجعلُكُم خلَفَاء الْأَرضِ{: ، وقال165

األعراف  } فَخلَف من بعدهم خلْف{:، وقال60الزخرف  )ملَائكَةً في الْأَرضِ يخلُفُونَ
وليس املراد هاهنا :( ت األخرى بقولهمث انتقل للرد على أصحاب التأويال. 169

باخلليفة آدم عليه السالم فقط، كما يقوله طائفة من املفسرين، وعزاه القرطيب إىل ابن 
عباس وابن مسعود ومجيع أهل التأويل، ويف ذلك نظر، بل اخلالف يف ذلك كثري  

  ).حكاه الرازي يف تفسريه وغريه
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التصور اإلمياين لدى بعض املسلمني، من هذا اخلطأ يف التفسري تسلل الغبش إىل 
فدأبت بعض األدبيات اإلسالمية احلديثة، عند شرحها هلذه اآلية الكرمية، على الزعم 

ورد هذا التأويل لدى أغلب . بأنّ اإلنسان خليفة هللا تكرمةً منه سبحانه آلدم وبنيه
ورد يف بعض مفسري العصر احلديث دون تبين أو تثبت أو متحيص، ومتابعة منهم ملا 

كتب التفسري القدمية ضعيفا وغري معترب، أو ترجيحا اجتهاديا على غري قاعدة شرعية، 
وتأثّرا منهم بالتوجهات الفكرية الليربالية احلديثة اليت تدعي تكرمي اإلنسان وتقديسه، 

  .وحماولة لوضع اإلسالم يف خط مواز أو مساو أو متجاوز هلا

اة املعاصرين، حماولني االستفادة منه يف جمال تأليف مثّ تلقف هذا التأويل بعض الدع
القلوب ملا يثريه يف النفس من أسباب احلبور والسعادة، وما يدغدغه فيها من كوامن 

  .التسامي والطموح إىل الكمال والتعايل على املخلوقات األخرى غري البشرية

د يؤدي إىل فساد إن ما ذُهب إليه من الزعم بأن اإلنسان خليفة هللا يف األرض ق
العقيدة، ألن تصور إمكانية قيام خملوق بالنيابة عن اهللا شرك صريح وإحلاد، وتصور هللا 
على غري حقيقته، جتسيدا وحمدودية وغيابا عن أماكن ينوب عنه فيها غريه، وحضورا 
يف أماكن مينعه احلضور يف غريها، واحتماال لوجود خلفاء آخرين له يف كواكب 

ادام له خليفة يف األرض، أو لدى أمم غري بشرية أخرى كاجلن وأكوان أخرى م
واحليوان مادام له خليفة لدى أمة البشر، وزعما بأن تقدس ذات اهللا سبحانه وتعاىل 
متنعه من تسيري أمر اإلنسان مباشرة كما زعم األلوسي، وبأن خاصة من البشر دون 

من اهللا تعاىل، كما ذكر أبو " الفيض بالذات " عامتهم هلم القابلية واللياقة لقبول
   .السعود

وقد نشأ عن هذه التصورات غري السليمة تفكك يف اتمع اإلسالمي عرب التاريخ، 
ونشوء فرق ومذاهب وطرق صوفية مغرقة يف الضالل، قالت باحللول، والتناسخ ، 
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يف وكانت نقطة انطالقها دائما عقيدة التجسيد،  جتسيد اهللا . واالحتاد، واالنتقال
اإلنسان، كما يعتقد النصارى يف املسيح، وكما حتوم حوله شروح بعض املفسرين 

  .وتأويالم

ولئن كان هلذا االحنراف العقدي جذور يف عمق املسرية اإلنسانية الضالة، منذ كان 
ء لآلهلة كما كان حال ، أو وكالأنفسهم آهلة كما يف عهد الفراعنةطغاة احلكام يعدون 

حرارا مقدسني من حقهم استعباد غريهم كما كان لدى اليونانيني، فقد ، أو أالسومريني
تسرب إىل عقيدة بعض املسلمني حتت مظلة الزعم بأن اإلنسان خليفة هللا تعاىل، مث بلغ 
االحنراف ذروته لدى من أوغلوا يف احللول واالحتاد وبلوغ الكمال املسقط للتكليف 

ية يف اعتبارها اإلنسان دائم السعي ليصري كما يزعمون، وهو ما يلتقون به مع الوجود
إهلا، يف حني أن العقيدة اإلسالمية بعيدة كل البعد عن هذه األضاليل، وليس لديها أي 
جنوح حنو إخراج اإلنسان عن إطاره البشري يف أي اجتاه، سواء يف اجتاه حتوله إىل إله، 

ن يبقى إنسانا، يقوم أو مالك، أو جن، أو حيوان؛ إن اإلنسان يف اإلسالم ينبغي أ
وينام، ويصوم ويفطر، ويتزوج ويطلق، وخيطئ ويصيب، ويذنب ويتوب، ويتذكر 
وينسى، ويتعب ويستريح، إن اإلسالم ليس فيه مثال مطلق خيرج اإلنسان عن فطرته 
وطبيعته، واملثال املطلق الوحيد لديه هو التطبيق املمكن لتعاليمه، يف حدود طاقة املرء 

هو الذي " املثال املمكن " والسعي اليومي لبلوغ هذا .  دية والتصرفيةالعقلية واجلس
  . يعد كماال

إن الزعم بأن اإلنسان خليفة هللا تصور مبتدع مل يرد به كتاب، ومل تتحدث به سنة، 
وال يستسيغه عقل سليم، كما أن الصحابة رضي اهللا عنهم، وهم تالمذة النيب عليه 

رسالة بعده، وأعرف بلغة القرآن، عاجلوا مشاكلهم الصالة والسالم وأمناء ال
االجتماعية واالقتصادية والسياسية بعيد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ فلم 
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يتورط أحد منهم يف هذا التصور، ال رواية حلديث صحيح، وال احتجاجا يف مواطن 
 اآلية الكرمية من كانوا أحوج فيها إىل الدليل والربهان واإلقناع، وال استشهادا ذه

ويوم السقيفة خري شاهد على . أجل تنصيب مرشح لإلمارة أو استبعاد آخر منها
، كما قال األنصار، "أمري" ذلك، فقد كانوا يطلقون على القائد املرتقب لألمة لفظ 

فلم يرد عليهم أبو بكر وعمر بأي نص قرآين دحضا لرأي، أو دعما لغريه ؛ مث ينفض 
ن اختيار أيب بكر لتسيري شؤون املسلمني، دون أن يتفقوا حىت على اجتماع السقيفة ع

يا خليفة اهللا ، ولكن : لقب يطلقونه على أمريهم اجلديد، فيخاطبه بعض عامة املسلمني
تاريخ "أبا بكر ينتفض ملا يف ذلك من خلل عقدي، ويرد عليه مبا ذكره السيوطي يف 

ست خليفة اهللا ولكنين خليفة رسول اهللا  ل( " : املقدمة " وابن خلدون يف ": اخللفاء
  .)صلى اهللا عليه وسلم

إن اهللا تعاىل غين عن العاملني، ال يشغلـه شأن عن شأن، ويستحيل أن ينوب عنه 
خملوق يف تسيري خلقه، ألنه مالك كلّ شيء وملكه وربه ورازقه ونافـعه وضاره 

قال أو جتسيد أو تشبيه ، يسمع وحمييه ومميته، وهو معهم أينما كانوا بغري حلول أو انت
دعاءهم وجييب مضطرهم ويعلم سرهم وجنواهم ، بدون واسطة من جن أو إنس أو 
مالئكة أو غريهم ؛ واإلنسان خملوق من مجلة خملوقات اهللا ، عبد من عبيده طوعا أو 

  . كرها ، مقهور حتت قاهريته املطلقة، مربوب حتت ربوبيته الشاملة، بقيوميته الكاملة

والصلة بني اهللا واإلنسان رسوال كان أو نبيا أو شخصا عاديا صلة عبودية خالصة 
}وندبعيإِلَّا ل سالْإِنو الْجِن لَقْتا خمعلى سبيل احلصر والتأكيد، 56 الذاريات}و ،

اإلنسان يف التصور اإلسالمي شيء مثل مجيع املخلوقات األخرى، واهللا سبحانه وتعاىل 
  . ثله شيء وهو السميع العليمليس كم
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هذا التصور الشامل عندما خيتل، خيتل تبعا لذلك الدين كلّه، عقيدة وعبادة 
فينشأ بني البشر من يزعم لنفسه أو لغريه من املخلوقات، . وشريعة وعالقات اجتماعية

م بشرا أو جنا أو مالئكة أو حجرا أو شجرا، صفات مميزةً وقدرات خاصةً لتلقي اإلهلا
أو الغيب أو احلكمة أو النور، فتفتح بذلك أبواب للضالل بالزيادة أو النقص، أو 

  .بإنشاء التكاليف أو إلغائها، أو بالشرك ظاهرا وخفيا

يف هذه اآلية الكرمية يستظهر " خليفة"ولعل معترضا على هذا املفهوم للفظ 
وود إِنا جعلْناك خليفَةً في يا دا{: مبخاطبة اهللا تعاىل عبده داود عليه السالم وقوله له

قاسِ بِالْحالن نيب كُمضِ فَاحولكن هذا اخلطاب ال يعين أنه خليفة هللا، 26 ص }الْأَر ،
وإمنا هو خليفة ملن سبقه من ملوك بين إسرائيل، وخملوف من بعده بابنه سليمان عليه 

الديانة اليهودية أن تسوسهم السالم، إلقامة شريعة موسى عليه السالم، ومنهاج 
األنبياء، وامللك والنبوة عندهم جيتمعان يف شخص واحد، قال رسول اهللا صلى اهللا 

كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء كلما هلك نيب خلفه نيب وإنه ال نيب : (عليه وسلم
مةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جعلَ وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ اذْكُروا نِع{: ، وقال تعاىل)بعدي

، أما حنن املسلمني فمنهجنا غري منهج أهل 20 املائدة }فيكُم أَنبِياَء وجعلَكُم ملُوكًا
لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا ولَو شاَء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً {: الكتاب كما قال تعاىل

ةً وداحواكُما َآتي مف كُملُوبيل نوالرسول صلى اهللا عليه وسلم 48 املائدة }لَك ،
أشرف ما خوطب به فعرف البشر يف وجهه، كما مل يعرف من قبل، حني كان يصفه 

، وشرعتنا 10 النجم}فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى{: اهللا تعاىل يف القرآن بالعبد، مثل قوله
ال، نظام حكم وخالفةً على منهاج النبوة، مرجعنا فيها من القرآن الكرمي يف هذا ا

، ومن التوجيه النبوي سنته العملية 38 الشورى }وأَمرهم شورى بينهم{قوله تعاىل 
صلى اهللا عليه وسلم وقد جعل كافة املسلمني مسلطني على أمرهم الدنيوي تقريرا 

:  وسنته القولية فيما رواه أمحد والترمذي وصححه األلباينوتنفيذا وحماسبة وانتفاعا،
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تكون النبوة فيكم ما شاء اهللا أن تكون، مث يرفعها اهللا إذا شاء أن يرفعها؛ مث تكون (
خالفة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء اهللا أن تكون،  مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها؛ 

 مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها؛ مث تكون مث تكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء أن يكون
ملكا جربية فتكون ما شاء اهللا أن تكون، مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها؛ مث تكون خالفة 

  .)على منهاج النبوة، مث سكت
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م آدم الْأَسماَء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملَائكَة فَقَالَ  وعلَّ{:قال اهللا تعاىل
 نيقادص متلَاِء إِنْ كُنؤاِء همبِئُونِي بِأَسا ) 31(أَنا إِلَّا ملَن لْملَا ع كانحبقَالُوا س

 يمكالْح يملالْع تأَن كا إِننتلَّما ) 32(عقَالَ ي مأَهبا أَنفَلَم هِمائمبِأَس مبِئْهأَن مَآد
بِأَسمائهِم قَالَ أَلَم أَقُلْ لَكُم إِني أَعلَم غَيب السماوات والْأَرضِ وأَعلَم ما تبدونَ 

 البقرة سورة } )33(وما كُنتم تكْتمونَ 

  

يلَعقد  خيربهم خبلق آدم واستخالفه يف األرض إال حلكمة  أن اهللا تعاىل مل املالئكةُم
 مة من ذلك واستكشافا لطبيعة عالقتهم، ولذلك سألوا رم استيضاحا للحكمتتعلق 

 ذا املخلوق اجلديد الذي فيه من يفسد ويسفك ويعصي، فكان اجلواب اإلهلي هلم ذا
 }إِني أَعلَم ما لَا تعلَمونَ{شقني، شق تربوي إذ نبههم إىل حقيقة إميانية جمملة بقوله 

، وشق تعليمي عملي فيه زيادة بيان وتفصيل للحقيقة املة، إذ قدم هلم 30البقرة 
املثال الواضح على قصور علمهم، وهو أول جتربة آلدم عليه السالم بعد متام خلقه 

  .   }...م علَى الْملَائكَةوعلَّم َآدم الْأَسماَء كُلَّها ثُم عرضه{: فقال عز وجل

لقد كانت أول جتربة آلدم بعد نفخ الروح يف جسده هي العلم، العلم الذي متيز به 
عن كثري من اخلالئق غريه، ولذلك امنت اهللا به على بين آدم عرب حقب خالفتهم يف 

، 1/3الرمحن } علَّمه الْبيانَالرحمن علَّم الْقُرَآنَ خلَق الْإِنسانَ{: احلياة الدنيا، فقال
اقْرأْ بِاسمِ {: وكان أول وحيه إىل سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم يف سورة العلق
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 لَّمبِالْقَلَمِ ع لَّمي عالَّذ مالْأَكْر كبرأْ ولَقٍ اقْرع نانَ مسالْإِن لَقخ لَقي خالَّذ كبر
ا لَمانَ مسالْإِنلَمعةَ {: ، وخاطبه بقوله1/5العلق } يكْمالْحو ابتالْك كلَيع لَ اللَّهزأَنو

 وامنت على األمة اإلسالمية }وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَّه علَيك عظيما
م يتلُو علَيهِم َآياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم هو الَّذي بعثَ في الْأُميني رسولًا منه{: بقوله

، وجعل العلم أداة لالكتشاف }الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِنيٍ 
وإِذَا جاَءهم أَمر من {: واالستكشاف واالستنباط وحتقيق أمن اتمع ووحدته فقال

الْأَم ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسإِلَى الر وهدر لَوو وا بِهأَذَاع فونِ أَوِ الْخ
مهنم هبِطُوننتس{: ، ومقياسا للتفاضل بني الناس إذا اقترن بالتقوى فقال}ي فَعِ اللَّهري

  .11 اادلة )ن أُوتوا الْعلْم درجات واللَّه بِما تعملُونَ خبِريالَّذين َآمنوا منكُم والَّذي

إال أن متيز آدم عن املالئكة ذا العلم ال يسمح ألحد بتفضيله على املالئكة، كما 
اليسمح متيز املالئكة عنه بالطاعة املطلقة والعبادة املسترسلة بتفضيلها على آدم، ألن 

جماله اخلاص به، وألن املفاضلة بينهما من الغيب الذي استأثر اهللا به، لكل من الطرفني 
  .ومصدرنا الوحيد فيه هو الكتاب والسنة وقد سكتا عن هذا األمر، فال نتدخل فيه

كل ما يعنينا من املوضوع بينه اهللا لنا، وما ال ضرورة عقدية لنا فيه استأثر به يف 
 آدم علما، مث سأل املالئكة عن هذا العلم فجهلوه، الغيب املستور، ولقد علَّم اهللا تعاىل

مث أمر آدم بعرض هذا العلم أمامهم، فوقفوا على مكمن خطأهم ومدى جهلهم، 
وتعلموا بالتجربة أال يستعجلوا النتائج أو يستبطئوها، ألن اهللا العليم احلكيم يعلمهم ما 

اسبة اليت يقدرها هو وال يهمهم ويهديهم إىل مراشدهم يف الوقت املناسب واللحظة املن
قَالُوا سبحانك لَا علْم لَنا إِلَّا ما علَّمتنا إِنك أَنت {يقدرها غريه، وحني علموا ذلك 

يمكالْح يملهنالك أعاد رب العزة تذكريهم حبقائق اإلميان الذي به تقوم }الْع ،
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كُم إِني أَعلَم غَيب السماوات والْأَرضِ  قالَ أَلَم أَقُلْ لَ{السموات واألرض وما فيهن 
  .}وأَعلَم ما تبدونَ وما كُنتم تكْتمونَ

إن هللا تعاىل يف كل أمر حكمة، بني بعضها واستأثر ببعض، حكمة خلق السماوات 
واألرض، وحكمة خلق املالئكة واجلن واإلنس وخلق ما ال يعلمون، وحكمة خلق 

حلياة والبعث والنشور واخللود يف اجلنة أو يف النار، نتلقى من هذه احلكم ما املوت وا
اقتضى علم اهللا ومشيئته أن نتلقاه، وال نسأل عما حجب عنا منها، امتثاال ألوامره، 

لَا يسأَلُ عما {وتسليما يقينيا بأنه سبحان وتعاىل .وثقة يف حكمته، وحياء منه عز وجل
سي مهلُ وفْع23 األنبياء}أَلُونَي.  

ولئن علم اهللا تعاىل آدم ما مل يعلمه املالئكة من قبل، فإمنا ذلك تزويد له بأدوات 
استخالفه يف عامل األرض اليت هي جمال تكليفه وابتالئه، وما دام املالئكة سيوكلون 
مبهامهم يف هذه الساحة اآلدمية فال بد أن خيربهم آدم بنفسه عن هذه األمساء اليت 
تعلمها من ربه واليت هي أدوات عمله الذي يسأل عنه وتشهد عليه املالئكة، ولذلك 

، وكأمنا ذلك من آدم شهادة منه على }قَالَ يا َآدم أَنبِئْهم بِأَسمائهِم{: أمره ربه فقال له
د نفسه يف املأل األعلى بأنه تزود لساحة االبتالء املقبلة بكل ما حيتاجه، ويف هذا املشه

العظيم من التربية والتعليم والترشيد للطرفني مالئكة وآدميني ما ينري القلوب ويهذب 
النفوس ويشرح األفئدة ويهدي إىل معامل اإلميان واإلحسان، ويعني على حتمل األمانة 
وأدائها، فلقد علم اهللا تعاىل آدم األمساء كلها، ليعمل ا، مث زود املالئكة ا للشهادة 

قبة التزام اآلدميني بلوازم العبودية يف العمل ا، وبذلك نال كل طرف ما عليها ومرا
  .حيتاجه، وال عذر ألحد يف التقصري أو التثبري أو التخسري

لقد اختلف املفسرون يف حقيقة األمساء اليت تعلمها آدم من ربه، فشرحها الراغب 
أللفاظ واملعاين مفرداا ا" لغويا بأا " مفردات ألفاظ القرآن الكرمي"األصفهاين يف 
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أحدمها حبسب الوضع : ومركباا، وبيان ذلك أن االسم يستعمل على ضربني
حبسب الوضع األويل، : االصطالحي، وذلك هو يف املخرب عنه حنو رجل وفرس، والثاين

ويقال ذلك لألنواع الثالثة املخرب عنه، واخلرب عنه، والرابط بينهما املسمى باحلرف، 
راد باآلية، ألن آدم عليه السالم كما علم االسم علم الفعل، واحلرف، وال وهذا هو امل

. يعرف اإلنسان االسم فيكون عارفا ملسماه إذا عرض عليه املسمى، إال إذا عرف ذاته
له تلك  أال ترى أنا لو علمنا أسامي أشياء باهلندية، أو بالرومية، ومل نعرف صورة ما

شاهدناها مبعرفتنا األمساء اردة، بل كنا عارفني األمساء مل نعرف املسميات إذا 
بأصوات جمردة، فثبت أن معرفة األمساء ال حتصل إال مبعرفة املسمى، وحصول صورته 

 األنواع الثالثة من الكالم } وعلم آدم األمساء كلها{:  املراد بقولهنيف الضمري، فإذ
  ".وصور املسميات يف ذواا

عرض عليه " قال السدي عمن حدثه، عن ابن عباس أما حقيقة هذه األمساء فقد
، "هذا احلمار، هذا اجلمل، هذا الفرس: أمساء ولده إنسانا إنسانا، والدواب، فقيل

إنسان، : هي هذه األمساء اليت يتعارف ا الناس: " وقال الضحاك عن ابن عباس
، "م وغريهاودابة، ومساء، وأرض، وسهل، وحبر، ومجل، ومحار، وأشباه ذلك من األم

، وروي عن سعيد بن جبري "علمه اسم كل دابة، وكل طري، وكل شيء:" وقال جماهد
أنه علمه "، واختار ابن جرير "أنه علمه أمساء كل شيء: "وقتادة وغريهم من السلف
، وهذه األقوال كلها ال تستند إىل نص من كتاب أو "أمساء املالئكة وأمساء الذرية

يب صلى اهللا عليه وسلم، ولذلك علق اإلمام ابن كثري حديث صحيح مرفوع إىل الن
فهذا اإلسناد إىل هؤالء الصحابة مشهور يف تفسري :" عليها وعلى إسنادها بقوله

السدي ويقع فيه إسرائيليات كثرية، فلعل بعضها مدرج ليس من كالم الصحابة، أو 
  ". واهللا أعلم. أم أخذوه من بعض الكتب املتقدمة
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انت طريقة تعليم هذه األمساء مشافهة وخماطبة أو إلقاء يف الروع والعقل مما ولئن ك
استأثر اهللا بعلمه، على رغم أن بعض املفسرين حاولوا اخلوض يف ذلك مبا ال يثبت 
بدليل شرعي، فإن أداة التعلم لدى آدم، وهي سالح السعي يف احلياة الدنيا، وقوام 

ة العقلية اهلائلة اليت ركبت فيه وورثتها عنه ذريته، التكليف واملسؤولية فيها، هي الطاق
وا استوعب األمساء كلها، أمساء ما هو كائن وما يكون يف مدة استخالفه يف األرض، 
واستوعب طرائق العمل ا واالستفادة منها وتسخريها واالستعمار ا، تطويرا 

إِنَّ في { علم ذلك بقوله تعاىل واكتشافا واختراعا،  عبادة منه لربه وقياما مبا وكل إليه،
أَفَلَم يِسريوا في الْأَرضِ فَتكُونَ لَهم قُلُوب {، وقوله 4 الرعد}ذَلك لََآيات لقَومٍ يعقلُونَ

وب الَّتي في يعقلُونَ بِها أَو َآذَانٌ يسمعونَ بِها فَإِنها لَا تعمى الْأَبصار ولَكن تعمى الْقُلُ
، وعلم ذلك أيضا من سياقات أخرى قرآنية وسنية وتشريعية 46  احلج}الصدورِ

  .كثرية أخرى ال يتسع املقام لالستطراد ا

إن العقل البشري املزود من خالقه جبميع ما حتتاجه احلياة الدنيا هو قناة تلقي 
ختلف األعمال والتصاريف، األوامر والنواهي ، وأداة استيعاب التكاليف والقيام مب

ولئن كان الوجود املادي على األرض وحتت السماء تسخريا وإعمارا هو جمال االبتالء 
، فإن العقل هو حمراث التثوير 7 هود }ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا{:كما قال تعاىل

ما الوجود الغييب وما أ. والتطوير والتنوير يف هذا اال، ولذلك علمه ربه األمساء كلها
يستتبعه من عقائد وتشريع وتكليف فقد تكفل القرآن والسنة باهلداية إليه وتوضيح 

  .37 ق}لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد{حمجته 

لقد دلت هذه اآلية الكرمية على أن املعرفة هي أساس التكليف، وسبب االصطفاء 
لمعرفة جماالن مادي وغييب، وأداتان عقل وقلب، العقل لإلدراك والتفضيل، ول

والتدبري، والقلب لإلميان بالغيب الذي يقصر العقل عن ارتياد آفاقه، واملؤمن ينبغي أن 
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يزاوج بينهما بشكل متوازن ودقيق ال يرقى إليه اخللل، فيكونان لديه متوازيني 
االت، ومتعاونني أو متداخلني بنسب مترافقني يف حاالت، ومستقلني عن بعضهما يف جم

معينة أو مترادفني،  يقف أحدمها حينا ليتابع اآلخر املسرية، كفرسي رهان، بينهما 
  .برزخ ال يبغيان

ولئن أحل الوحي على ضرورة توقري الغيب وتناوله بالقلب السليم، املليء باإلميان 
يف املطلق، ال حييط ا الذي ال يناقش وال جيادل وال يسأل، مؤكدا حقائق متناهية 

وللَّه غَيب السماوات والْأَرضِ وإِلَيه يرجع الْأَمر كُلُّه فَاعبده {:العقل ارد فقال تعاىل
وما كَانَ اللَّه ليطْلعكُم  {:، وقال123هود }وتوكَّلْ علَيه وما ربك بِغافلٍ عما تعملُونَ

 األنبياء }لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ {: وقال ،179 آل عمران }علَى الْغيبِ
،  فإنه يف املقابل يلح يف 26اجلن }عالم الْغيبِ فَلَا يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا {:، وقال23

عطله، بالدته مواطن أخرى على ضرورة استخدام العقل، وينعي على من مجد عقله و
 }إِنَّ شر الدواب عند اللَّه الصم الْبكْم الَّذين لَا يعقلُونَ{: وغباءه وضالله، قال تعاىل

  .22األنفال 

ولئن كان الكون املادي يف األرض وما حوهلا مسخرا للوافد اجلديد، آدم وذريته، 
:  السعي واإلنتاج، كما قال تعاىلذلوال معطاء للرزق، ميسرا قابال للتفاعل مع جهد

}ورشالن هإِلَيو هقرِز نكُلُوا ما وبِهاكني موا فشذَلُولًا فَام ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ وه{
غوا من اللَّه الَّذي سخر لَكُم الْبحر لتجرِي الْفُلْك فيه بِأَمرِه ولتبت{: ، وقال15امللك

فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ وسخر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ جميعا منه إِنَّ 
، وكان الدين نفسه حمتاجا إىل أداة لتنـزيله 13 اجلاثية}في ذَلك لََآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ

 فردية ومجاعية وإقامة أمة ربانية شاهدة تأمر نفسها على واقع هذا الكون املادي عبادة
كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ {: وغريها بالرب، فقال
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نسونَ أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وت{: ، وقال110 آل عمران }الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّه
، وكان يف األنفس واآلفاق حول 44  البقرة}أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكتاب أَفَلَا تعقلُونَ

األرض آيات تدل على الواحد عز وجل، ودي إىل احلق وإىل صراط مستقيم، فقال 
ى يتبين لَهم أَنه الْحق أَولَم يكْف سنرِيهِم َآياتنا في الَْآفَاقِ وفي أَنفُِسهِم حت{: عز وجل

هِيدٍء شيلَى كُلِّ شع هأَن كبفإن اهللا تعاىل قد جعل لكل ذلك يف آدم 53 فصلت}بِر ،
وذريته جهازا هائال ذا طاقة قوية متنامية تناسب كل عصر وكل حال، وتستثمر يف 

هذا اجلهاز الضخم العجيب هو العقل كل جمال استخاليف على األرض وما حوهلا، 
خبصائصه وتالوينه وما تبني لنا منه وما يتبني مع توايل التطور والتحضر والبحث 

  . واالستكشاف

إن العقل أداة للتفكري، والتحليل، واملالحظة، واملقارنة، والتجريد، والتعميم، 
ية، واستقراء اجلزئي والتجربة، واالستدالل، واحملاجة، واادلة، واحملاكمات املنطق

وصوال إىل الكلي، ومعاجلة اخلاص واحملدود واملقيد الستكناه العام واملطلق، جماله 
الكون املادي الفسيح اكتشافا واختراعا وتطويرا وتسخريا، وميدانه املعامالت البشرية 

ت يعترب باألدلة، ويعتد باملقابال... املتنوعة اليت مل يرتل فيها الشرع أحكاما معينة
واملقارنات والنتائج واملقاصد والغايات، حيسن ويقبح فيما ترك له أمر حتسينه وتقبيحه، 

وإذا ما ... ومييز املواقف السلوكية املناسبة ألقدار الرجال وظروف الزمان واملكان
استخدم يف جماله وحدوده وطاقته، فهما و تدبريا وختطيطا وتنفيذا، مل يناقض معقوله 

لجلج يف اجلواب مسؤولٌ، وكان نورا وهداية وتوفيقا، كما كان خري املنقول، ومل يت
طاقة تقوي القلوب وتشد أزرها وتطمئنها وتساعدها على الثبات ووضوح الرؤية، 
مثلما هو شأن إبراهيم  عليه السالم  يف حواره مع نفسه أثناء تأمله السماء بعقله يف 

 علَيه اللَّيلُ رأَى كَوكَبا قَالَ هذَا ربي فَلَما فَلَما جن{: حلظة صفاء قليب وشفافية روحية
 لَم نا أَفَلَ قَالَ لَئي فَلَمبذَا رازِغًا قَالَ هب رأَى الْقَما رني فَلَملالْآف بأَفَلَ قَالَ لَا أُح
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ا رالِّني فَلَممِ الضالْقَو نم ني لَأَكُونبنِي ردهي رذَا أَكْبي هبذَا رازِغَةً قَالَ هب سمأَى الش
قال الباقالين يف . 76/78 األنعام  }فَلَما أَفَلَت قَالَ يا قوم إِني برِيٌء مما تشرِكُون

 وفي أَنفُِسكُم أَفَلَا {:وقال عز وجل يف األمر باتباع حجة العقل: "...اإلنصاف
 }أَفَرأَيتم ما تمنونَ أَأَنتم تخلُقُونه أَم نحن الْخالقُونَ{:، وقال21ت الذاريا}تبصرونَ
إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ {: ، وقال58/59الواقعة

نا مثَلًا ونِسي خلْقَه قَالَ من وضرب لَ{: ، وقال190 آل عمران}لََآيات لأُولي الْأَلْبابِ
يحيِي الْعظَام وهي رميم قُلْ يحيِيها الَّذي أَنشأَها أَولَ مرة وهو بِكُلِّ خلْقٍ 

يمله{: ، وقال تعاىل78/79يس}علَينُ عوأَه وهو هيدعي ثُم لْقأُ الْخدبي يالَّذ وهو{ 
، فأمرنا باالعتبار واالستبصار ورد الشيء إىل مثله أو احلكم له حبسب 27روم ال

  ".نظريه، وهذا هو احلكم املعقول والتقاضي إىل أدلة العقول

إال أن هذا العقل وهو مسخر لالستخالف على األرض ال يرتاد وحده آفاق 
ن الدين الذي هو الغيب؛ ألنه حمدود بالزمان واملكان، واحملدود ال حييط باملطلق، وأل

أهم قيمة لدى اإلنسان مصدره الغيب، وحمضنه الدافئ القلب، مث بعد ذلك يأيت العقل 
لذلك وجب أن يتترس يف اال الغييب بالكتاب والسنة، . للدعم والتوجيه والترشيد

فهما وتطبيقا، وبقناة أخرى وهبها اهللا لإلنسان هي القلب احلي الرباين الذي به اليقني 
ولئن كان الدين طب احلياة ودواَءها يف االني . ميان والتسليم للغيب واإلحسانواإل

الغييب والشهودي، فإن دور العقل حمصور هنا يف أن يأخذ رفيقا متأنيا مشفقا رحيما 
  . بيد املرء ويسلمه إىل طبيبه النطاسي احلكيم الذي هو الدين

رج عن دائرة السواء، وجيعل تصرفات إن الشطط يف االعتماد على العقل وحده خي
العقول مصادمة لقواطع الشرع واملنقول،كما أن استخدامه بضوابط الكتاب والسنة 
يضمن السواء يف مجيع امليادين، وجيعل املرء على احملجة الواضحة والسبيل البني 
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ولقد  املستقيم، والعلم الطبيعي متطورا مزدهرا يف خدمة اإلنسانية ومن أجل سعادا،
حققت العقول السوية عندما سخرت يف جماهلا وحدودها، ما نراه من تقدم وريادة 
وتطور يف خمتلف العلوم، صناعة، وزراعة، وطبا، وفلكا، وفضاء، وذرة، وجتلى بذلك 
يف النشاط الدؤوب اليومي لإلنسان ما أودعه خالقه يف عقله من بيان، وماعلمه إياه 

حوهلا يف اآلفاق واألكوان، كما تورطت العقول من أسرار  للنفس واألرض وما 
السائبة عندما جتاوزت حدودها وهي تعاجل قضايا الغيب والشهود يف متاهات من 
  . األخطاء هبطت ا إىل مستوى تساؤالت الصبية واحلمقى، دون أن حتقق أدىن نتيجة

ة للمالئكة ذا العقل النري الذي علمه ربه األمساء كلها فاستوعبها، بني رب العز
آية أخرى من آياته اليت كانوا جيهلوا، ونبههم إىل حقائق إميانية تربوا عليها وغابت 
عنهم يف حلظة انبهار باملعجزة الربانية اجلديدة عليهم، معجزة اخللق اجلديد الذي يتعلم 
ويستخلف، فيطور ما استخلف فيه من إعمار، ويكتشف ما أودع يف خالفته من 

قَالَ أَلَم أَقُلْ لَكُم إِني أَعلَم {: ذلك كله للواحد القهار، فخاطبهم بقولهأسرار، ويعبد 
  . 31/33 البقرة }غَيب السماوات والْأَرضِ وأَعلَم ما تبدونَ وما كُنتم تكْتمونَ

لقد حاول الفقهاء من قبل البحث عن مصدر العقل من اإلنسان، فذهب الشافعي 
 }لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد{: أنه القلب مستشهدا بقوله تعاىلإىل 
، ولكن القلب يف هاتني 46احلج }فَتكونَ لَهم قُلُوب يعقلُونَ بِها{: ، وقوله37ق

  . اآليتني الكرميتني أطلق على العقل

.  اجلوزية إىل أن حمله الدماغوذهب آخرون منهم أبو حنيفة وأمحد وابن قيم
وقول القائلني واختالفهم يف حمل العقل فمن :"وحاول الغزايل التوفيق بني الرأيني فقال

قائل إن حملـه الدماغ، ومن قائل إن حمله القلب كالم القاصرين عن درك حقيقة 
تارة ذلك، واختالفهم يف ذلك لعدم استقرار العقل على نسق واحد، واجنذابه إىل البار 
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وإىل العاق أخرى وللقلب والدماغ نسبة إىل البار والعاق، فإذا رئي يف تدبـري العاق 
  ."قيل مسكنه الدماغ، وإذا رئي يف تدبـري البار قيل مسكنه القلب

إال أن أول حماولة علمية جتريبية يف تاريخ العلم والطب كانت قيام الشيخ الرئيس 
،  فكان أول من ربط "التشريح"تائج عمله يف كتابه ابن سينا بتشريح الدماغ ونشر ن

بني العقل والدماغ يف بعض املظاهر احلسية والفكرية، وأول من عني مناطق يف الدماغ 
  .لبعض أوجه النشاط العقلي واحلسي لإلنسان

واستمرت مسرية البحث عن أسرار الدماغ بعد الشيخ الرئيس دهرا مل تتجاوز فيه 
إال أنه يف القرن الثامن عشر امليالدي نشط االهتمام العلمي ما حققه إال بقليل، 

بوظائف الدماغ نشاطا ملحوظا، وتطورت التجارب التشرحيية بشكل أكثر دقة، 
وتأكد سريريا أن الدماغ هو املنظم ألكثر مظاهر نشاط اإلنسان العقلي والفكري 

ية كحركة الرئتني وقواه اإلرادية واالختيارية، وجلميع فعاليات جسمه غري اإلراد
وكشفت هذه الدراسات عن مدى طاقة الدماغ . والقلب واجلهاز اهلضمي وما سواه

البشري اليت بلغ ما عرف من خالياها أكثر من اثين عشر مليار خلية، تستطيع اختزان 
ومع ذلك بقي الشك لدى العلماء . أكثر من مائة وعشرين مليار وحدة معلومات

ستخدمها يف ممارسته نشاطه الفكري، ما بني من يزعم أنه حول مقدار الطاقة اليت ي
 يف املائة من طاقته 12يشتغل بكامل طاقته، وبني من يدعي أنه ال يشتغل إال بنسبة 

  .املخزنة

إال أن هذه الدراسات والتجارب تغفل حقيقة علمية تعد نقطة االرتكاز يف أي حبث 
دة وغيبا، جسدا وروحا، أفعاله علمي رصني، هي أا تتعامل مع خملوق متكامل ما

وتصرفاته وأفكاره تصاغ بقواه كلها جمتمعة، فيها من دماغه ومن قلبه وأعصابه 
وأحاسيسه وروحه وما ورث عن أصوله، وتأثريات بيئته وجمتمعه، وفيها من عوامل 
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الروح وأقدار الغيب ما الحييط به اإلدراك وما ال يظهر يف مشارح األطباء وخمتربات 
    .اءالعلم

إن أيا كان ال جيوز أن يستخلص من اللنب احلليب مشتقاته جبنا أو زبدة وغريمها مث 
يدعي أن هذه املستخلصات هي اللنب ولو أعاد خلطها كلها مع بعضها، كذلك ال 
جيوز ملن يدرس الدماغ البشري أن يدعي أنه بذلك يعرف عقل اإلنسان وإن اكتشف 

وهذا األمر عام يف كل املخلوقات اإلهلية، ال يكفي بعض أسراره ومكوناته وفعالياته، 
وهذا من أسرار وظيفة االستخالف يف . معرفة جزء منها للزعم بأا عرفت كلها

األرض، وحمفزات اإلنسان فيها الستكناه أسرارها واكتشاف غوامضها وتطوير 
ري اإلنسان مرافقها، وتعبيد احلياة فيها خلالقها، ولذلك قطع رب العزة على نفسه أن ي

  . آياته تترى يف النفس ويف اآلفاق

بذلك يبقى التساؤل عن عملية التعلم اليت ارتاض ا آدم عليه السالم، وعن العقل 
الذي تلقى به األمساء كلها، مما يلفه الغيب فال تظهر لنا منه إال آثاره ومعامله، وطرق 

، والسعي الذي نرجو به اجلنة تسخريه يف األرض وما حوهلا، ويف العبادة اليت خلقنا هلا
  .  وحنذر به من النار

إن اهللا العلي القدير إذ اقتضت مشيئته أن يستخلف اإلنسان يف األرض وميكن له 
فيها ويسلمه زمام تعبيد احلياة فيها لرا، ومفاتيح اكتشاف مكنوناا وأسرار ما أودع 

جودات وكائنات، قد زود فيها ويف اآلفاق حوهلا جنوما وكواكب وجمرات ودقائق مو
هذا املخلوق العجيب الضعيف جسديا مقارنة مبا حوله من طبيعة قاسية، جبال وأودية، 
وعواصف وأنواء، وحر صيف وبرد شتاء، وحيوانات ضارية مفترسة، وأمراض فتاكة 

زوده مبقومات نفسية وغرائز دفاعية وإرادة صلبة وإصرار قوي على القيام ... مهلكة
الستخالف املادي، فتكاملت هذه القوى مع العقل اجلبار الذي ارتاض من مبهمة هذا ا
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أول يوم يف املأل األعلى على استيعاب األمساء كلها وعرضها على املالئكة والعمل ا 
إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى {: وحتمل مسؤولية أمانتها كما أخرب بذلك رب العزة فقال

الْأَرو اتاومكَانَ الس هانُ إِنسا الْإِنلَهمحا وهنم فَقْنأَشا وهلْنمحأَنْ ي نيالِ فَأَبالْجِبضِ و
 .72 األحزاب}ظَلُوما جهولًا

إال أن هذا العقل قد سلط عليه الشيطان وأولياؤه، اختبارا وامتحانا ، واألهواء 
جناة العقل، واهلوى والشهوة كيف ترجى : والشهوات استدراجا وفتنة، ولذلك قيل

تكتنفانه، والشيطان يستويل عليه؟، غري أن له من ربه العصمة بالعقيدة اإلسالمية، 
يستمد منها الرشد، يدور حوهلا مستنريا ديها، كما تدور األرض حول الشمس 
وتستمد منها النور، فإن حاد عن مساره أو فسق عن جماله حوهلا كان الضالل 

وإن انضبط يف مساره ولزم جادة . دنيا واخلسران املبني يف اآلخرةوالفساد يف ال
اإلميان، دار حالُه مع احلق وعرِي علمه من اجلهل، وبرئ عملُه من الفساد وقولُه من 

وكان هذا . الشبه، وقُرِن سعيه بالتوفيق وجهده بالصواب، وعبادته حبسن الثواب
، وسياساته يف تدبري األمر، وهاديه إىل حسن العقل ميزانه يف عالقاته مع اخللق

وصلته بالعروة الوثقى، كتابِ اهللا وسنة . السلوك، ومرشده إىل إيثار اآلجلة والعملِ هلا
  . صلى اهللا عليه وسلمرسوله
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وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لَآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى واستكْبر} :قال اهللا تعاىل
 رِينالْكَاف نكَانَ ما ) 34(وغَدا رهنكُلَا مةَ ونالْج كجوزو تأَن كُناس ما َآدا يقُلْنو

الش هذا هبقْرلَا تا ومئْتثُ شيح نيمالظَّال نا مكُونةَ فَترا ) 35(جهنطَانُ عيا الشملَّهفَأَز
 قَرتسضِ مي الْأَرف لَكُمو ودضٍ ععبل كُمضعبِطُوا با اهقُلْنو يها فا كَانما ممهجرفَأَخ

 كَلمات فَتاب علَيه إِنه هو التواب الرحيم فَتلَقَّى َآدم من ربه) 36(ومتاع إِلَى حنيٍ 
)37  ( فوفَلَا خ ايده بِعت نى فَمدي هنم كُمنيأْتا يا فَإِميعما جهنبِطُوا ما اهقُلْن

اتنا أُولَئك أَصحاب النارِ هم والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بَِآي) 38(علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 
 . البقرةسورة })39(فيها خالدونَ 

  

لقد مت إعداد آدم عقليا بتعليمه األمساء كلها وترويضه على خمتلف العلوم اليت 
ا نيط به من مهام، ملكاف حيتاجها عند قيامه باخلالفة األرضية، ولكن العلم وحده غري 

، أما نح يف جل حاالته إال جهاز تسجيل آيل يردد ما به شوالعامل غري الفعال ليس
العلم املنتج النافع فيحتاج إىل قدرات خاصة يقظة غري خاملة أو متبلدة، حيتاج إىل 
عزمية قوية تنشطه، وإرادة صلبة تطوره، وقلب حي لقيم اخلري يسخره، وإىل فطنة 

ال، وإىل نفس لوامة ترى احلق حتميه من مزالق الضالل ومظان الفتنة ومكامن االستغف
حقا وتسعى له وترى الباطل باطال وتتجنبه أو تعود عنه، كل هذا من أدوات 
االستخالف يف األرض، وما كان اهللا برمحته اليت وسعت كل شيء أن يكلف آدم ذه 
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ما و{يريد شرا أو ظلما للعباد  املهمة اخلطرية وال يزوده بوسائل القيام ا، فاهللا تعاىل ال
ادبلْعا لظُلْم رِيدي 31 غافر}اللَّه. 

لذلك اقتضت حكمة العلي القدير أن جيتاز آدم جتربة التكرمي فال يغتر وال يبطر، 
ويرى منوذجا للعصيان فيحتاط لنفسه وحيذر، ويشاهد بأم عينه رضا اهللا على مالئكته 

 اخلطيئة املرة فيتجنبها فيحرص على نواله، ويذوق نعيم اجلنة فيسعى هلا، ويذوق مثرة
قبل الوقوع فيها أو يندم ويعود عنها حال اقترافها، وفاكهة التوبة النصوح الطيبة 

 .فيتمسك ا وال حييد عنها، وإذا تلقى اهلدى فهمه ووعاه واتبعه

 التربية واإلعداد النفسي إن هذه اآليات الكرمية قد اشتملت على أصناف من
ات اإلجيابية امللهمة ما لو متسك املرء ا جنا، هذا ، وضروب من اإلحياءوالعقلي

اإلعداد الرباين توجزه كلمة واحدة هي التقوى، مبعناها اللغوي املشتق من الوقاية 
واستقم كَما أُمرت ولَا تتبِع {: واالتقاء، ومعناها اإلمياين الذي خيتصره قوله تعاىل

بِم تنقُلْ َآمو ماَءهوأَهكُمبرا ونبر اللَّه كُمنيلَ بدأَعل ترأُمابٍ وتك نم لَ اللَّهزا أَن{
 . 112 هود }فَاستقم كَما أُمرت ومن تاب معك{: ، وقوله15الشورى 

هكذا متضي بنا اآليات القرآنية، تطلعنا على مناذج من هذا التأهيل، وتقدم للبشرية 
 من هذا اإلعداد هي هلا أيضا تربية وترشيد وعظة، وتبقى مشاهد أخرى منه يف مشاهد

طي الغيب املستور ألن حاجتنا إليها منتفية يف جمال االستخالف يف األرض، وتبقى 
أسئلة بعضنا عنها معلقة بدون جواب، ألن حكمة اهللا تعاىل تعلمنا أن من العلم فضوال 

بِكرال األرضي ال تثمربالنسبة ملهمة االستخالف تومن العلم بذورا يف ا ، .  

تبدأ دورة اإلعداد بأمر إهلي للمالئكة بالسجود آلدم، املخلوق اجلديد غري املعصوم 
الذي خيرج من نسله من يفسد ويسفك الدماء، فيبادرون بالطاعة والتنفيذ، ال جيدون 

لَا {املقربون من رم يف أنفسهم حرجا مما قضى اهللا وأمر، وخيرون سجدا آلدم، وهم 
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 األنبياء }يستكْبِرونَ عن عبادته ولَا يستحِسرونَ يسبحونَ اللَّيلَ والنهار لَا يفْترونَ
19/20.  

 إال أن السجود عبادةً لغري }وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لَآدم فَسجدوا{: يقول تعاىل
 واهللا تعاىل ال يأمر بالكفر، لذلك كان االختالف بني املفسرين حول السجود اهللا كفر،

الوارد يف هذه اآلية وهو طاعة هللا وعبادة، هل هو جمرد اختاذ آدم  قبلة كما نصلي 
اسجدوا {:يف قوله تعاىل" الالم"للبيت احلرام اعتمادا على بعض معاين حرف اجلر 

موهو تأويل "اسجدوا عند آدم"فيكون املعىن " عند"عىن يفيد أحيانا م" الالم"، و}آلد ،
فيكون أمر السجود موجها جلميع احلاضرين وآدم " مع"مرجوح، كما يفيد أحيانا معىن

، وهو أيضا باطل، ألن صريح القرآن يفيد أن السجود "اسجدوا مع آدم"معهم، أي 
 اسجدوا لَآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة{: موجه آلدم خاصة بقوله تعاىل
  .61 اإلسراء}قَالَ أَأَسجد لمن خلَقْت طينا

أم هو آلدم سجود حتية وتكرمي، وهللا يف نفس اللحظة سجود عبادة وطاعة 
وإعجاب مبا فطر وأبدع، وهذا املعىن هو الصواب املأخوذ به، ألن سجود التحية كان 

د إخوة يوسف حتية ألخيهم وتكرميا، كما أخرب بذلك رب العزة مشروعا، وقد سج
  . 100 يوسف }ورفَع أَبويه علَى الْعرشِ وخروا لَه سجدا{: فقال

يف هذا املشهد املهيب، تتجلى التربية اإلهلية يف ثالثة أصناف من اخللق، مالئكة 
خملوقات نورانية فال يصيبه يسمعون ويطيعون وال يستكربون، وبشر يكرم بسجود 

أشر أو بطر أو كرب أو تعال، وخملوق آخر هو إبليس أىب السجود واستكرب، فكان 
جزاء املالئكة مزيد قرب ورضا من الرمحن، وجزاء آدم تكرميا آخر يف اجلنان، وعقوبة 
: املستكرب غضبا عليه وطردا من عامل اإلميان إىل جحيم الكفر والعصيان، قال تعاىل
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}و نكَانَ مو ركْبتاسى وأَب يسلوا إِلَّا إِبدجفَس مَآدوا لدجاس كَةلَائلْما لإِذْ قُلْن
رِينالْكَاف{.  

ولئن كان سياق هذه اآلية وصريح القرآن يبينان أن إبليس ليس من املالئكة،  
:  ولقوله تعاىلألم معصومون إذ امتثلوا األمر وهو غري معصوم إذ رفض واستكرب،

، فإن هذا حيسم أمر خالف 5الكهف }إِلَّا إِبليس كَانَ من الْجِن فَفَسق عن أَمرِ ربه{
بعض املفسرين حول حقيقة إبليس بأنه ليس من املالئكة أوال، ويبني ثانيا أن حرف 

ه ال يستثىن من الشيء إال  ال تفيد االستثناء، ألن}إِلَّا إِبليس أَبى{: يف قوله تعاىل" إال"
كما يكون لالستثناء " إال"بعضه، وإبليس ليس من املالئكة ليستثىن منهم، وألن حرف 

:" ، وهو احلال يف هذه اآلية الكرمية، اليت معناها"لكن"يكون أيضا لالستدراك مبعىن 
ه ، ورب معترض بأن املالئكة وحدهم أمروا بالسجود، فلم طولب ب.."لكن إبليس أىب

إبليس وهو ليس منهم؟، ويجاب بأن احملفل الرباين كان يضم أشرافا هم املالئكة 
ويضم من هم دوم، فإذا وجه األمر بالسجود لألخيار كان موجها من باب أوىل ملن 
دوم، أي إلبليس، وقد فهم لعنه اهللا ذلك إذ سجد من هم أعلى منه رتبة فأخذته 

  .       العقاب ما نالالعزة والكربياء باإلمث فنال من

مث تنتقل بنا اآليات الكرمية إىل مشهد آخر من مشاهد دورة إعداد آدم للحياة 
الدنيا، بتكرميه مرة أخرى تكرميا يف طيه التأهيل واالختبار، وذلك بإدخاله اجلنة، 
وتدريبه على مسؤولية التكليف، ومحل األمانة، واتقاء ما يضر بعالقته مع ربه، وتعليمه 

وقُلْنا {: ني شرعيني ال بد من فهمهما والعمل ما، مها املباح واحملظور، فقال تعاىلحكم
يا َآدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُلَا منها رغَدا حيثُ شئْتما ولَا تقْربا هذه الشجرةَ 

نيمالظَّال نا مكُونفَت{.  
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يد آلدم عند خلقه يف عامل كمان الشرعيان، أداة تدريب وترشولئن كان هذان احل
 فألما مفتاح االستخالف والفالح ونيل رضا الرب بعد ذلك يف عامل الشهود، الغيب،

اللَّه الَّذي سخر لَكُم الْبحر لتجرِي {: إذ املباح ما أباحه اهللا لبين آدم من األرض فقال
ه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ وسخر لَكُم ما في السماوات الْفُلْك فيه بِأَمرِ

: ، وقال12/13 اجلاثية }وما في الْأَرضِ جميعا منه إِنَّ في ذَلك لََآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ
طَيبات ما أَحلَّ اللَّه لَكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحب يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تحرموا {

 املائدة }الْمعتدين وكُلُوا مما رزقَكُم اللَّه حلَالًا طَيبا واتقُوا اللَّه الَّذي أَنتم بِه مؤمنونَ
87/88.  

جب تركه إشارة مبفهوم املخالفة، فمما أما احملظور فعله صرحيا، وهو يتضمن الوا
وإِذَا تولَّى {: يغضب الرب تعاىل ارتكابه وتفتح به أبواب الفساد يف األرض، قال تعاىل

ادالْفَس بحلَا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح كلهيا ويهف فِْسديضِ لي الْأَرى فعس{ 
ا حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن والْإِثْم والْبغي قُلْ إِنم{: ، وقال205البقرة

 }بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ
  .33األعراف

 يأكال منها أكال طيبا رغدا، ويعيشا فيها معيشة رغيدة إن آلدم وزوجه يف اجلنة أن
واسعة، ولكن عليهما من رما واجبا ملزما يسأالن عنه، هو أن جيتنبا األكل من 
شجرة واحدة معينة، هي رمز احملظور فعله والواجب تركه، وهذا يقتضي منهما ذاكرة 

تصربمها على الكف، ووعيا قوية ال تنسى األمر، وإرادة صلبة تقويهما على االمتثال، و
  .ويقظة بال يعصماما من االخنداع واالستغفال

إن الظلم كل الظلم أن يعصيا رما باألكل من الشجرة، ألنه ظلم لنفسيهما وظلم 
عالم { لذريتهما وظلم للسنن الكونية اليت تقتضي لرب العزة الطاعة واالمتثال، وهو
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الْكَبِري ةادهالشبِ ويالِالْغعتما رأيا ما 9 الرعد} الْموليس هلما عذر اخلطأ والزلل، أل ،
حل بإبليس إذ زل وعصى واستكرب عن السجود فطرد من رمحة اهللا، وألن األمر 

ولَا تقْربا هذه الشجرةَ فَتكُونا من} :اإلهلي الصريح الواضح بلغهما بقوله تعاىل
نيمالظَّال{.  

 وعزميته، واستحياء بدأ الدورة التدريبية األخرى، ترويضا لذاكرة آدمويف اجلنة ت
لعهد واالمتثال للرب يف سجيته، وإيقاظا ملا ركب فيه من إرادة، وذيبا لشيم الوفاء با

ملا جبل عليه من طموح، وقصرا ملا يف نفسه من حسن نية على الثقة باهللا وحده، 
تبدأ هذه الدورة التدريبية مبعركة بني .  اهللاوتعويدا له على طلب اخلري مقرونا برضا

 }إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه عدوا{: اخلليفة املرتقب يف األرض، الذي قال له ربه
،  وبني زعيم التمرد والشر والكرب واحلسد، إبليس الذي آىل أن يتخذ آدم 6فاطر 

 هذَا الَّذي كَرمت علَي لَئن أَخرتنِ إِلَى يومِ الْقيامة قَالَ أَرأَيتك{: وذريته عدوا فقال
  .62  اإلسراء}لَأَحتنِكَن ذُريته إِلَّا قَليلًا

إن ميدان هذه املعركة هو الشجرة اليت ي عنها آدم وزوجه، وإن أسلوب إبليس 
يب بكل ما أويت من قوة، وجترأ دائما هو الوسوسة واملكر، وقد جلأ إىل هذه األسال

جا وخداعا، وإن نقطة الضعف يف اإلنسان هي الطموح اعلى أن يقسم هلما استدر
للخلود أو للتحول إىل خملوق أرقى، وذلك ما  السائب األهوج، الطموح للمجد أو
جرة إِلَّا أَنْ وقَالَ ما نهاكُما ربكُما عن هذه الش{: لبس به الشيطان عليهما، قال تعاىل

تكُونا ملَكَينِ أَو تكُونا من الْخالدين وقَاسمهما إِني لَكُما لَمن الناصحني فَدلَّاهما 
، وهنا زحزحهما عن الطاعة وأزهلما عن االمتثال، ودالمها 20/22 األعراف}بِغرورٍ

  .بغرور إىل حضيض الذنب وأتون املعاصي
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وآب ، ضي األمر ومتت التجربة، جتربة اخلطيئة األوىل فراح آدم بالوزر والندملقد ق
إبليس بفرح النصر الزائف اخلداع، وما درى مآل األعمال واألفعال، وغابت عنه 
حقائق الندم والتوبة اليت نسيها فشقي وتذكرها آدم فاسترجع براءته وتبوأ مكانته، 

ختبار إىل مأوى اخلالفة واالنتشار، وقال له وأهبط من ميدان التجربة والتأهيل واال
  .}وقُلْنا اهبِطُوا بعضكُم لبعضٍ عدو ولَكُم في الْأَرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حنيٍ{: ربه

إن آلدم وذريته يف األرض مهادا فيه يستقرون، ومتاعا به ينتفعون ويستلذون، 
عدوا، إشارة منه تعاىل إىل معركة اخلري والشر ولكن هلم من أنفسهم ومن إبليس 

ليبلُوكُم أَيكُم {واإلميان والكفر، والطاعة والعصيان، اليت سوف تستعر يف احلياة الدنيا 
  .2 امللك }أَحسن عملًا

لقد باء آدم بعد الذنب بالندم، والندم توبة كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم، 
يستشعر حال أبيه آدم وقد اشتد حزنه وتفطر قلبه ودمعت عيناه وحار ولعل املؤمن إذ 

لبه يف البحث عن خمرج قريب وفرج رحيب، يعرف قدر اهلم الذي غَشى روحه والغم 
الذي لف فؤاده وأخجل حاله، لكن رحلة العذاب هذه ما كانت رمحة اهللا تعاىل لتكله 

نجاح، أخطأ آدم وندم، فتاب وسلم، إليها، فالغاية التجربة واإلعداد، وقد حتققت ب
يقول تعاىل مصورا . وهذا حصاد الدرس ونتاجه، وزاد رحلة احلياة الدنيا وعمادها

فَلَما ذَاقَا الشجرةَ بدت لَهما {: حال آدم وزوجته يف حمنة هذه اخلطيئة اليت أعقبها ندم
و نا مهِملَيع فَانصخقَا يطَفا ومهَآتوا سلْكُمت نا عكُمهأَن ا أَلَممهبا رماهادنو ةنقِ الْجر

الشجرة وأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشيطَانَ لَكُما عدو مبِني قَالَا ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ لَم تغفر لَنا 
ن قَالَ اهبِطُوا بعضكُم لبعضٍ عدو ولَكُم في الْأَرضِ وترحمنا لَنكُونن من الْخاسرِي

 األعراف }مستقَر ومتاع إِلَى حنيٍ قَالَ فيها تحيونَ وفيها تموتونَ ومنها تخرجونَ
، ويف رواية عن ابن عباس أن آدم ملا ارتكب اخلطيئة وبدت له سوأته انطلق 22/25
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أما : ال ولكين استحييتك يا رب قال: يا آدم، أمنـي تفر؟ قال: اجلنة، فناداه ربهيف 
: قال. عما حرمت عليك] 13[كان لك فيما منحتك من اجلنة وأحبتك منها مندوحةٌ

وهو قوله عز : قال. بلى يا رب، ولكن وعزتك ما حسبت أن أحدا حيلف بك كاذبا
  .}كُما لَمن الناصحنيوقَاسمهما إِني لَ{: وجل

إنه من اهللا تعاىل عتاب الرب الكرمي احلليم، أشبه بعتاب األم احلانية، على ولدها 
الذي ترجو له كل خري، وختشى أن ينكسر جناحه يف أول طري، لقد اجتباه الرمحن 

به كَلمات فَتاب فَتلَقَّى َآدم من ر{الرحيم للتوبة وهداه إىل طريقها وألقى إليه كلماا 
يمحالر ابوالت وه هإِن هلَيا {: ، وإنه من آدم وزوجه االعتذار احليي اخلجول}عنبقَالَا ر

رِيناسالْخ نم نكُونا لَننمحرتا ولَن رفغت إِنْ لَما ونفُسا أَننومن هنا 23 األعراف }ظَلَم ،
قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم لَا تقْنطُوا من {الرباين األبدي كان النداء 

يمحالر فُورالْغ وه ها إِنيعمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحوكان الوعد 53 الزمر}ر ،
عملَ عملًا صالحا فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم إِلَّا من تاب وَآمن و{: اإلهلي املستمر

، ومن مث كان ما رواه الرسول صلى اهللا 70 الفرقان}حسنات وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما
ا لَقيته من لَقينِي بِقُرابِ الْأَرضِ خطيئَةً لَا يشرِك بِي شيئً:( عليه وسلم عن ربه أنه قال

يا عبادي إِني حرمت الظُّلْم علَى نفِْسي وجعلْته بينكُم محرما : (وقال) بِمثْلها مغفرةً
 ي كُلُّكُمادبا عي كُمدونِي أَهدهتفَاس هتيده نالٌّ إِلَّا مض ي كُلُّكُمادبا عوا يظَالَمفَلَا ت

ئع إِلَّا من أَطْعمته فَاستطْعمونِي أُطْعمكُم يا عبادي كُلُّكُم عارٍ إِلَّا من كَسوته جا
فَاستكْسونِي أَكْسكُم يا عبادي إِنكُم تخطئُونَ بِاللَّيلِ والنهارِ وأَنا أَغْفر الذُّنوب جميعا 

غْفر لَكُم يا عبادي إِنكُم لَن تبلُغوا ضري فَتضرونِي ولَن تبلُغوا نفْعي فَاستغفرونِي أَ
فَتنفَعونِي يا عبادي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَتقَى قَلْبِ رجلٍ 

                                     
  أَي سعة: ليس يل عن هذا اَألمر مندوحة ومنتدح : ومنه قوهلم   مندوحة أي سعة،  - 13
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ذَل ادا زم كُمنم داحو كُمسإِنو كُمرآخو لَكُمأَنَّ أَو ي لَوادبا عئًا ييي شلْكي مف ك
 ي لَوادبا عئًا ييي شلْكم نم كذَل قَصا نم داحلٍ وجرِ قَلْبِ رلَى أَفْجوا عكَان كُمجِنو

موا في صعيد واحد فَسأَلُونِي فَأَعطَيت كُلَّ أَنَّ أَولَكُم وآخركُم وإِنسكُم وجِنكُم قَا
إِنسان مسأَلَته ما نقَص ذَلك مما عندي إِلَّا كَما ينقُص الْمخيطُ إِذَا أُدخلَ الْبحر يا 

ها فَمن وجد خيرا فَلْيحمد اللَّه عبادي إِنما هي أَعمالُكُم أُحصيها لَكُم ثُم أُوفِّيكُم إِيا
هفْسإِلَّا ن نلُومفَلَا ي كذَل رغَي دجو نمو.(  

طويت الصحف ورفعت األقالم وحتقق قضاء اهللا وقدره، فلينـزل آدم إىل خالفته 
يف األرض، ليس له إال ذاك، لقد تزود حباجته وأدواته فيها، وأطلق له العنان يف 
أركاا، وهدي إىل النجدين جند الفالح والنجاح، وجند التيه والشقاء، وله كامل 

من كَانَ يرِيد الْعاجِلَةَ {حرية السعي يف أي اجتاه، متحمال نتائج عمله، وعاقبة سعيه 
ا ملَاهصي منهج ا لَهلْنعج ثُم رِيدن نماُء لشا نا ميهف ا لَهلْنجع ادأَر نما وورحدا مومذْم

الَْآخرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَانَ سعيهم مشكُورا كُلا نمد هؤلَاِء 
  .18/20 اإلسراء }وهؤلَاِء من عطَاِء ربك وما كَانَ عطَاُء ربك محظُورا

 قواعد ته خطيئَته، وتقررت مخسب اهللا عليه، ومل تورثْ ذريلقد تاب آدم فتا
للعدل بني البشر،  قاعدة أصل الرباءة حىت تثبت اخلطيئة، وقاعدة ال جرمية وال عقاب 
إال بشرع معلن معلوم، وقاعدة شخصية الذنب واجلرمية، فال تزر وازرة وزر أخرى، 

اعدة قبول التوبة ملن تاب وأناب، قبوهلا وال تنتقل اخلطيئة وراثة من جيل إىل جيل، وق
من الرب الكرمي رمحة ولطفا، وقبوهلا من اتمع البشري حفظا ألمنه ووحدته وصالح 
 أمره، وقاعدة تكرمي اإلنسان واحترام حقوقه وحترمي امتهانه أو تعذيبه أو إذالله أو

فأحسن صوره، سلبه حريته يف الرأي والقول والتصرف، وقد خلقه ربه بيده، وصوره 
وفضله على كثري ممن خلق تفضيال، وأهلمه رشده وعلمه، وأسجد املالئكة له، وأسكنه 
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دار كرامته وعهد إليه باخلالفة، وسخر له األرض وما عليها من كائنات، والشمس 
والقمر دائبني، وآتاه من كل ما سأل، وتاب عليه وغفر ذنبه، وجعل من ذريته عباده 

 }إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم{ درجات اإلكرام بينهم بالتقوى املكرمني، وناط أرفع
، وجعل حرمة املؤمن عنده أعظم من حرمة البيت احلرام كما روي 133احلجرات 

عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فكانت هذه القواعد اخلمسة أقوى ما أُقيم عليه 
ظَتفتمع اإلنساين، وأرقى ما حبه ا فصتبه الكرامة، وان تينبه احلقوق، وص 

  .الناس، وكُف به التظامل، وعم به األمن والرخاء

لقد أمر الرب تعاىل بأن يهبط آدم وزوجه ومعهما ذريتهما إىل األرض، فقال 
، وذلك بعد حتقق التوبة }قُلْنا اهبِطُوا منها جميعا{: مؤكدا حكمه الذي الرجعة فيه

ملغفرة، ليعلَم أن اهلبوط إىل األرض مل يكن عقوبة على ذنب قد غُفر، ولكنه لوعد وا
تقدم وأمرٍ قد قُدر، مث هيأ النفوس النتظار رأس األمر يف الدنيا وقبوله، وهو العبادة 

 وما خلَقْت الْجِن{اليت خلق هلا اإلنسان يف نفسه وبيته وزوجه وذريته وماله وتعمريه، 
ونمطْعأَنْ ي ا أُرِيدمقٍ ورِز نم مهنم ا أُرِيدم وندبعيإِلَّا ل سالْإِن56/57  الذاريات}و ،

فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمن تبِع هداي فَلَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ {: فقال
  ).بوا بَِآياتنا أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَوالَّذين كَفَروا وكَذَّ

لقد طُرِد إبليس إىل األرض مذموما حيمل حقده، وأُهبِط آدم وزوجه وذريته إليها 
لإلعمار واالستعمار واخلالفة واالختبار، مث صدر الوعد من رم ببعث الرساالت 

عقيدة وعبادة وشريعة، والناس يف استقبال هذا والرسل والنبوات واألنبياء، باهلدى 
اتباعٍ له أو إعراضٍ عنه، هلم حرية االختيار، وعليهم حتمل : اهلدى وقبوله بني أمرين

  .نتائج هذا االختيار
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الطريق إذن واضح وضوح الشمس، لقد أهلم اُهللا اإلنسانَ فجوره وتقواه، وهداه 
ونفْسٍ وما سواها فَأَلْهمها {الشر حمذِّرا منه جند اخلري حاضاً عليه وجند : النجدين

أَلَم نجعلْ {، 7/10 الشمس}فُجورها وتقْواها قَد أَفْلَح من زكَّاها وقَد خاب من دساها
الْع محنِ فَلَا اقْتيدجالن اهنيدهنِ ويفَتشا وانسلنِ وينيع ةَلَه{، 8/11 البلد}قَب نا مفَأَم

 كَذَّبى ونغتاسلَ وخب نا مأَمى ورسلْيل هرسينى فَسنسبِالْح قدصقَى واتطَى وأَع
  .5/10 الليل}بِالْحسنى فَسنيسره للْعسرى

 اخلوف واحلزن، ال خوف إن اتباع اهلدى له نتائجه وحمامده، أوهلا أمن مطلق من
وال حزن يف القرب وال عند البعث وال عند احلشر وال عند تطاير الكتب وال عند نصب 

إِنَّ الَّذين سبقَت لَهم منا الْحسنى أُولَئك عنها {: املوازين وال عند الصراط قال تعاىل
 اشتهت أَنفُسهم خالدونَ لَا يحزنهم الْفَزع مبعدونَ لَا يسمعونَ حِسيسها وهم في ما

  .101/103األنبياء}الْأَكْبر وتتلَقَّاهم الْملَائكَةُ هذَا يومكُم الَّذي كُنتم توعدونَ

كذلك لإلعراض عن اتباع اهلدى املنـزل نتائجه وعواقبه، وكفاه خوفا وحزنا أن 
: ه من النار معروض عليه يف قربه كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم مقعد صاحب

) نفَم ةنلِ الْجأَه نفَإِنْ كَانَ م يشالْعو اةدبِالْغ هدقْعم هلَيع ضرعي هفَإِن كُمدأَح اتإِذَا م
نارِ فَملِ النأَه نإِنْ كَانَ مو ةنلِ الْجارِ أَهلِ النوكفاه حساب القرب وعذابه، ) أَه ،

والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بَِآياتنا أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها {وسوء املآل وعقابه 
 هدى فَمنِ قَالَ اهبِطَا منها جميعا بعضكُم لبعضٍ عدو فَإِما يأْتينكُم مني{، }خالدونَ

 هرشحنكًا ونةً ضيشعم كْرِي فَإِنَّ لَهذ نع ضرأَع نمقَى وشلَا يلُّ وضفَلَا ي ايده عبات
  .123/124طه  }يوم الْقيامة أَعمى

ما وإذ يركِّز الوحي على االتباع، فألنَّ اهلدى يثْبت بإرسال األنبياء والرسل، أ
 االتباع فهو رهن بإرادة املرء وعوامل الغيب والشهود يف نفسه، ولذلك نِيطَ احلساب
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إذ األحكام حمايدة وتنـزيلها يف واقع . باتباع اهلدى يف أحكامه الثابتة بالكتاب والسنة
احلياة مسؤولية، واملرء ال تزول قدماه يوم القيامة حىت يسأل عن شبابه فيما أباله، 

يما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل وعن عمره ف
  .فيه

تا {: بِعي اهلدى أن يقولوا يف اجلنةولئن كان عاقبةُ منع بي أَذْهالَّذ لَّهل دمالْح
لفَض نم ةقَامالْم ارا دلَّني أَحالَّذ كُورش فُورا لَغنبنَ إِنَّ رزلَا الْحو بصا نيها فنسملَا ي ه

وبا لُغيها فنسمي{م 34/35 فاطرفإن عاقبة املعرضني أ ،} ايهف مارِ هالن ابحأَص
إِنَّ الْمجرِمني في عذَابِ جهنم خالدونَ لَا يفَتر عنهم وهم فيه {: ، قال تعاىل}خالدونَ
سلبقَالَ م كبا رنلَيقْضِ عيل كالا ما يوادنو نيمالظَّال موا هكَان نلَكو ماهنا ظَلَممونَ و

  .74/78 الزخرف }إِنكُم ماكثُونَ لَقَد جِئْناكُم بِالْحق ولَكن أَكْثَركُم للْحق كَارِهونَ

 من عاملي  القسم األول منها، وقد تضمن مشاهدذا القدر من سورة البقرة ننهي
الغيب والشهود، ومساتمن أهل التقوى  متيز اإلميان عن الكفر والنفاق، ومناذج 

ومآهلم، وأهل العصيان وجزائهم، ومعامل لإلميان واإلحسان، ال يضل من اتبعها، وال 
  . صراط مستقيميشقى من متسك ا، وآيات من اخللق واإلبداع دي إىل الرشد وإىل

رة هو آدم عليه السالم لى يف سباق هذا القسم من سورة البقولئن كان الفرس ا
إِنَّ الَّذين اتقَوا إِذَا مسهم طَائف من الشيطَان {إذ طاف به الشيطان فتذكر وأبصر

فيه هو إبليس إذ طغى ، وكان اخلاسر األكرب 201 األعراف}تذَكَّروا فَإِذَا هم مبصرونَ
وجترب، فإن ما نستقبله يف القسم الثاين من هذه السورة املباركة يقدم لنا منوذجني من 

منوذجا من أتباع إبليس، هم بنو إسرائيل يف مسريم الضالة : ذرية آدم يف األرض
تم رغَدا وادخلُوا الْباب وإِذْ قُلْنا ادخلُوا هذه الْقَريةَ فَكُلُوا منها حيثُ شئْ{الشقية 

 رلًا غَيوا قَوظَلَم ينلَ الَّذدفَب ِسنِنيحالْم زِيدنسو اكُمطَايخ لَكُم رفغطَّةٌ نقُولُوا حا ودجس
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ا كَاناِء بِممالس نا مزوا رِجظَلَم ينلَى الَّذا علْنزفَأَن ميلَ لَهي ققُونَالَّذفْسوا ي{
، كما يقدم لنا منوذجا آخر من السعداء الذي استمعوا القول واتبعوا 58/59البقرة

إنَّ الَّذين َآمنوا والَّذين {: أحسنه ففازوا بالرمحة واملغفرة والرضا، وقال عنهم رب العزة
 الَْآخرِ وعملَ صالحا فَلَهم أَجرهم هادوا والنصارى والصابِئني من َآمن بِاللَّه والْيومِ

  .62 البقرة}عند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ

ديه، وال حول وال  تعاىل استقواء بعونه واستهداء فإىل هذا القسم الثاين بإذن اهللا
 قوة إال باهللا العلي العظيم  

 


