
الرابع   الجزء مقدمة

النساء             سورة أوائل ومن عمران آل سورة بقية من الجزء هذا يتألف الرابع
عمران            آل سورة من البقية وهذه النساء من والمحصنات تعالى قوله إلى

في            أفضنا الذي السورة سير خط تكمل رئيسية مقاطع أربعة من تتألف
إليه              فيرجع هنا لعادته مجال ل بما الثالث الجزء في مطلعها في عنه الحديث

الكتاب            أهل بين الجدلية المعركة من طرفا فيمثل الول المقطع فأما هناك
تناولت            السورة أن رجحنا التي الفترة تلك في المدينة في المسلمة والجماعة

العام             من رمضان في بدر غزوة بعد من المسلمة الجماعة حياة في أحداثها
المعركة              هذه الثالث العام من شوال في أحد غزوة بعد ما إلى للهجرة الثاني

التصور             حقيقة لتجلية مجال كانت والتي كله السورة من مر ما شغلت التي
السلم            به جاء الذي الله منهج وحقيقة السلم وحقيقة الدين وحقيقة اليماني

الذين              الكتاب أهل حقيقة لكشف مجال كانت كما رسول كل قبل من به وجاء
الله      ;       دين عن انحرافهم مدى وكشف ويحاورونهم معه ومن ص النبي يجادلون
هذا;           وراء الكامنة والدوافع المدينة في المسلمة للجماعة تدبيرهم وفضح
           ; عليه  النوار تسليط بعد كله هذا من المسلمة الجماعة تحذير ثم التدبير

فيه           لعدائها واستجابت عنه غفلت لو المسلمة الجماعة على خطره وتجسيم
إلى             نقلة فهو كذلك السورة من كبيرة مساحة يشغل وهو الثاني المقطع وأما

   ; بالسيف        كذلك ولكنها فقط والتدبير والكيد باللسان ليست أخرى معركة
هو            أسلوب في عليها والتعقيبات وأحداثها أحد غزوة إلى نقلة والسنان والرمح

نواح        ;     لتجلية مجال فكانت المعركة بعد اليات نزلت وقد وحده القرآن أسلوب
       ; على     المسلمة الجماعة لتربية مجال كانت كما اليماني التصور من متعددة

في            واضطراب التصور في أخطاء من كشفته ما ضوء وعلى المعركة ضوء
في           المضي إلى المسلمة الجماعة لتوجيه وفرصة الصف في وخلل التصرف
الله           ناطها التي الضخمة المانة مستوى إلى والرتفاع تبعاتها واحتمال طريقها

والمقطع            العظيم المر لهذا اصطفائها في عليها الله نعمة بشكر والوفاء بها
تلك            ص النبي مع مواثيقهم عن ونكولهم الكتاب أهل إلى عودة الثالث

بانحراف          ;   والتنديد المدينة إلى مقدمه أول معهم عقدها قد كان التي المواثيق
الجماعة           تحذير ثم كذلك أنبيائهم مع الثام من اجترحوه وما تصوراتهم

في            البتلء من ينالها ما على المؤمنة القلوب وتثبيت متابعتهم من المسلمة
كل           على أعدائها شأن وتهوين والمشركين الكتاب أهل وإيذاء والمال النفس

حال 

في            اليمان دبيب تمثل ربهم مع المؤمنين لحال صورة يرسم الخير والمقطع
الكون             هذا ورب ربهم إلى ويتجهون الكون في الله آيات يواجهون حين قلوبهم

التهوين           مع الثواب وحسن بالمغفرة لهم ربهم واستجابة واجف خاشع بدعاء
جهنم              مأواهم ثم الرض هذه في قليل متاع من ينالونه وما الكفار شأن من
الصبر            إلى دعوة آمنوا للذين الله من بدعوة السورة وتختم المهاد وبئس

المتلحمة         الربعة المقاطع هذه يفلحون لعلهم والتقوى والمرابطة والمصابرة
مع             وتسير الثالث الجزء في السورة من عرضه سبق ما تكمل السياق في

بتفصيل          وسنتناولها هناك عنها الحديث فصلنا التي العريضة الرئيسية خطوطها
أوائل             وهو الجزء هذا من الثاني الشطر أما السياق في مواجهتها عند خاص

التوفيق            وبالله موضعه في الله شاء إن عنه فسنتحدث النساء سورة
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المة        ووظيفة الكتاب أهل من تحذير الرابعة  الوحدة
الوحدة   مقدمة

يعقوب         حول دعاوى في اليهود تكذيب الول الدرس
والحج       الكعبة وبناء إبراهيم الثاني الدرس

الحق        لحربهم الكتاب بأهل التنديد الثالث الدرس
الكتاب          أهل طاعة من المسلمة المة تحذير الرابع الدرس

الفرقة           من والتحذير الله بحبل للعتصام المة دعوة الخامس الدرس
لها          الكتاب أهل وعداوة المسلمة المة وظيفة السادس الدرس

العداء        موالة من المة تحذير السابع الدرس

 

 

الوحدة   مقدمة

ذروتها            المعركة تبلغ الدرس هذا في الكتاب أهل مع والمناظرة الجدل معركة
نطاق            في داخلة غير اليات وهذه الكتاب أهل مع والمناظرة الجدل معركة

لها           ومكملة معها متساوقة ولكنها الروايات ذكرت كما نجران وفد مناظرة
خاصة            اليهود عن للحديث تتمحض الدرس هذا آيات كانت وإن واحد والموضوع

الحسم          إلى وتنتهي المدينة في المسلمة للجماعة ودسهم كيدهم وتواجه
الدرس            هذا في قصيرة جولة بعد السياق يتجه حيث الكاملة والمفاصلة القاطع

     ; وتكاليفها      ومنهجها حقيقتها لها فيبين وحدها يخاطبها المسلمة الجماعة إلى
بني             عن الحديث استيفاء بعد البقرة سورة في السياق سار ما نحو على
كل           أن بتقرير الدرس ويبدأ السورتان تشابه الظاهرة هذه وفي إسرائيل

أن              قبل من نفسه على إسرائيل حرم ما إل إسرائيل لبني حل كان الطعام
على             إسرائيل بني اعتراض على ردا كان التقرير هذا أن ويبدو التوراة تنزل

إنما            المحرمات هذه أن مع الطعام من اليهودية المحرمات لبعض القرآن إباحة
كذلك            يرد ثم مخالفاتهم بعض على عقوبة صورة في وحدهم عليهم حرمت

مساحة          استغرق الذي الموضوع ذلك القبلة تحويل على اعتراضهم على
وهي             ;  إبراهيم بيت هي الكعبة أن لهم فيبين قبل من البقرة سورة في واسعة

يدعون            ممن مستنكر عليه فالعتراض للعبادة الرض في للناس وضع بيت أول
وصدهم            الله بآيات لكفرهم الكتاب بأهل يندد البيان هذا وعقب إبراهيم وراثة

في   ;         ورغبتهم العوجاء الخطة إلى وميلهم الستقامة ورفضهم الله سبيل عن
أهل            يدعو ثم ومن يجهلونه ول الحق يعرفون وهم الحياة على سيطرتها
         ; فإنها   الكتاب أهل طاعة يحذرها المسلمة الجماعة إلى ويتجه جملة الكتاب

يعلمهم            رسوله وفيهم عليهم يتلى الله وكتاب الكفر بالمسلمين يليق ول الكفر
الله           ولقاء الوفاة حتى السلم على والحرص الله تقوى إلى ويدعوهم

السلم           لواء تحت صفوفهم وتوحيد قلوبهم بتأليف عليهم الله نعمة ويذكرهم
أنقذهم               النار من حفرة شفا على يومئذ وهم وخصام فرقة من فيه كانوا ما بعد
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عن            وتنهى بالمعروف تأمر التي المة يكونوا بأن ويأمرهم بالسلم الله منها
أهل           لدسائس الستماع تحذيرهم مع الله منهج تحقيق على محافظة المنكر

وتذكر            والخرة الدنيا في فهلكوا هؤلء تفرق كما بالفرقة فيهلكوا فيهم الكتاب
بها             قام والخزرج الوس بين معينة فتنة بمناسبة نزل التحذير هذا أن الروايات

دورهم            وحقيقة الرض هذه في مكانهم حقيقة المسلمين الله يعرف ثم اليهود
عن            وتنهون بالمعروف تأمرون للناس أخرجت أمة خير كنتم البشر حياة في

مجتمعهم           سمة وعلى دورهم أصالة على بهذا فيدلهم بالله وتؤمنون المنكر
يظهروا             ولن دينهم في يضروهم لن فهم عدوهم شأن من التهوين ذلك يلي

ما             النصر ثم وكفاحهم جهادهم في الذى هو إنما مستقرا تاما ظهورا عليهم
والمسكنة           الذلة عليهم الله ضرب قد العداء وهؤلء منهجهم على استقاموا

بغير             النبياء وقتل والمعصية الثام من اقترفوه ما بسبب الله من بغضب وباءوا
منهج           واتخذت فآمنت للحق جنحت طائفة الكتاب أهل من ويستثني حق

في          والسعي المنكر عن والنهي بالمعروف المر في منهجا المسلمين
للسلم           ; يجنحوا فلم كفروا الذين مصير ويقرر الصالحين من وأولئك الخيرات

وعاقبتهم            أولد عنهم تغني ول ينفقونها أموال تنفعهم ل بكفرهم مأخوذون فهم
لهم             يودون دونهم من بطانة اتخاذ من آمنوا الذين بتحذير الدرس وينتهي البوار

عليهم          ويعضون أكبر صدورهم تخفي وما البغضاء أفواههم وتنفث العنت
  ; الخير          ويسوؤهم السوء من بساحتهم ينزل لما ويفرحون الغيظ من النامل
صبروا            ما العداء هؤلء كيد من والحفظ بالكلءة الله ويعدهم المؤمنين ينال

اليحاءات            المنوع الطويل التوجيه هذا ويدل محيط يعملون بما الله إن واتقوا
ودسهم            الكتاب أهل كيد من حينذاك المسلمة الجماعة تعانيه كانت ما على

بحاجة   ;            يشي أنه كما بلبلة من الدس هذا يحدثه كان وما المسلم الصف في
من            الحاسمة والمفاصلة الكامل التميز لها يتم كي القوي التوجيه إلى الجماعة
هذا           يبقى ثم الجاهلية وبأصدقاء بالجاهلية تربطها كانت التي العلقات كافة

أعداء             من بالحذر مطالبا جيل كل ويبقى المة هذه أجيال في يعمل التوجيه
يختلفون          ل ولكنهم وسائلهم تختلف هم وهم التقليديين السلم

يعقوب         حول دعاوى في اليهود تكذيب الول الدرس

أن               قبل من نفسه على إسرائيل حرم ما إل إسرائيل لبني حل كان الطعام كل
الله             على افترى فمن صادقين كنتم إن فاتلوها بالتوراة فأتوا قل التوراة تنزل
حجة             كل يتصيدون اليهود كان لقد الظالمون هم فأولئك ذلك بعد من الكذب

المحمدية            الرسالة صحة في الطعن إلى منها لينفذوا حيلة وكل شبهة وكل
القرآن           قال فلما والقلوب العقول في الضطراب وإشاعة الفكار بلبلة وإلى

ما              الطعمة من يحلل القرآن بال فما يقولون برزوا التوراة في لما مصدق إنه
وألبانها            البل لحوم بالذات ذكروا أنهم الروايات وتذكر إسرائيل بني على حرم

الله           أحلها كذلك أخرى محرمات وهناك إسرائيل بني على محرمة وهي
للتشكيك          يتجاهلونها التي التاريخية الحقيقة إلى القرآن يردهم وهنا للمسلمين

أحل              هذا مع وأنه للتوراة مصدق أنه من القرآن في جاء ما صحة في
كل             أن هي الحقيقة هذه إسرائيل بني على محرما كان ما بعض للمسلمين
أن              قبل من نفسه على إسرائيل حرم ما إل إسرائيل لبني حل كان الطعام

مرض           إنه الروايات وتقول السلم عليه يعقوب هو وإسرائيل التوراة تنزل
وكانت             وألبانها البل لحوم عن تطوعا ليمتنعن عافاه لئن لله فنذر شديدا مرضا

اتباع              على إسرائيل بني سنة وجرت نذره منه الله فقبل نفسه إلى شيء أحب



أخرى             مطاعم إسرائيل بني على الله حرم كذلك حرم ما تحريم في أبيهم
النعام            آية في المحرمات هذه إلى وأشير ارتكبوها معصيات على لهم عقوبة
عليهم            حرمنا والغنم البقر ومن ظفر ذي كل حرمنا هادوا الذين وعلى

جزيناهم             ذلك بعظم اختلط ما أو الحوايا أو ظهورهما حملت ما إل شحومهما
الله            يردهم إسرائيل لبني حلل التحريم هذا قبل وكانت لصادقون وإنا ببغيهم
إنما              وأنها الحل هو المطاعم هذه في الصل أن ليبين الحقيقة هذه إلى سبحانه
الذي            الصل هو فهذا للمسلمين أحلها فإذا بهم خاصة لملبسات عليهم حرمت

الخيرة             اللهية الشريعة وهذه القرآن هذا صحة في الشك ول العتراض يثير ل
أن            فيها وسيجدون ليقرأوها بها يأتوا وأن التوراة إلى يرجعوا أن ويتحداهم

كنتم            إن فاتلوها بالتوراة فأتوا قل عامة وليست بهم خاصة التحريم أسباب
ينصف              ل ظالم إذن بأنه الله على منهم الكذب يفتري من يهدد ثم صادقين

أن            فيكفي معروف الظالم وعقاب الناس ينصف ول نفسه ينصف ول الحقيقة
الكذب           يفترون وهم ينتظرهم الذي العذاب نوع ليتقرر الوصمة بهذه يوصموا

راجعون      إليه وهم الله على

والحج       الكعبة وبناء إبراهيم الثاني الدرس

أن             بعد الكعبة إلى القبلة تحويل مسألة في ويعيدون يبدئون اليهود كان كذلك
السابع             أو عشر السادس الشهر حتى المقدس بيت إلى ص الله رسول صلى

في             وافية كاملة مناقشة نوقش قد الموضوع هذا أن ومع الهجرة من عشر
وهو             الصل هو للمسلمين قبلة الكعبة اتخاذ أن وتبين قبل من البقرة سورة
في             الله بينها معينة لحكمة كان الفترة هذه المقدس بيت اتخاذ وأن الولى

البلبلة             ابتغاء ويعيدون الموضوع هذا في يبدئون اليهود ظل فقد هذا مع حينها
هذا            أعداء اليوم يصنع ما مثال على الصريح الواضح للحق واللبس والتشكيك
ببيان             كيدهم عليهم الله يرد وهنا الدين هذا موضوعات من موضوع بكل الدين

أول              إن المشركين من كان وما حنيفا إبراهيم ملة فاتبعوا الله صدق قل جديد
مقام            بينات آيات فيه للعالمين وهدى مباركا ببكة للذي للناس وضع بيت
سبيل              إليه استطاع من البيت حج الناس على ولله آمنا كان دخله ومن إبراهيم

الله               صدق قل قوله في هنا الشارة ولعل العالمين عن غني الله فإن كفر ومن
وإسماعيل              إبراهيم بناه البيت هذا أن من المر هذا في تقريره سبق ما تعني

يجيء            ثم ومن ومصلى قبلة بدينه للمؤمنين وليكون وأمنا للناس مثابة ليكون
كل             في الشرك من المبرأ الخالص التوحيد وهي ملته في إبراهيم باتباع المر

يزعمون            كانوا واليهود المشركين من كان وما حنيفا إبراهيم ملة فاتبعوا صورة
وأنه             ;  إبراهيم دين حقيقة على يدلهم القرآن ذا هو فها إبراهيم ورثة هم أنهم
بأنه              ومرة حنيفا كان بأنه مرة مرتين الحقيقة هذه ويؤكد شرك كل عن الميل

هو              للكعبة التجاه أن يقرر ثم مشركين هم بالهم فما المشركين من كان ما
إبراهيم              الله أمر مذ لها وخصص للعبادة الرض في وضع بيت أول فهي الصل
وجعله          السجود والركع والعاكفين للطائفين يخصصه وأن قواعده يرفع أن

هدى   وجعله وفيه         مباركا إبراهيم ملة الله بدين الهدى عنده يجدون للعالمين
الذي             الثري الحجر هو المقصود إن ويقال إبراهيم مقام أنه على بينة علمات

فأخره             بالكعبة ملصقا وكان البناء أثناء في عليه يقف السلم عليه إبراهيم كان
به             يطوفون الذين يشوش ل حتى عنه الله رضي عمر الراشد الخليفة عنها

تعالى           بقوله مصلى يتخذوه أن المسلمون أمر وقد عنده المصلين على
دخله             من أن البيت هذا فضائل من ويذكر مصلى إبراهيم مقام من واتخذوا



وقد              الرض في آخر لمكان هذا وليس خائف لكل المن مثابة فهو آمنا كان
الفترة            وفي العرب جاهلية في وحتى وإسماعيل إبراهيم بناه مذ هكذا بقي

الدين             هذا يمثله الذي الخالص التوحيد وعن إبراهيم دين عن فيها انحرفوا التي
البصري             الحسن قال كما سارية البيت هذا حرمة بقيت الفترة هذه في حتى

ابن            فيلقاه الحرم ويدخل صوفة عنقه في فيضع يقتل الرجل كان وغيره
حتى              هذا لبيته سبحانه الله تكريم من هذا وكان يخرج حتى يهيجه فل المقتول

أنا               يروا لم أو به العرب على يمتن سبحانه وقال جاهلية في حوله من والناس
الكعبة             تحريم جملة من إنه وحتى حولهم من الناس ويتخطف آمنا حرما جعلنا

الصحيحين           وفي شجرها قطع وحرمة أوكاره عن وتنفيره صيدها اصطياد حرمة
يوم              ص الله رسول قال قال عنهما الله رضي عباس ابن عن لمسلم واللفظ

           > حرام   فهو والرض السماوات خلق يوم الله حرمه البلد هذا إن مكة فتح
إل                لي يحل ولم قبلي لحد فيه القتال يحل لم وإنه القيامة يوم إلى الله بحرمة
ول               شوكه يعضد ل القيامة يوم إلى الله بحرمة حرام فهو نهار من ساعة في

البيت            >    هو فهذا إلخ خله يختلى ول عرفها من إل لقطته تلتقط ول صيده ينفر
وهو              الكرامة هذه له جعل الذي الله بيت هو قبلة للمسلمين الله اختاره الذي
بناء              على شواهد وفيه إبراهيم أبيهم بيت وهو للعبادة الرض في أقيم بيت أول
إليه             يتجه بأن بيت أولى هو فبيته إبراهيم ملة هو والسلم له إبراهيم

هذا             مثابة أنه بما للناس هدى وفيه الرض في المان مثابة وهو المسلمون
لهم                تيسر ما البيت هذا إلى يحجوا أن الناس على فرض الله أن يقرر ثم الدين
من               البيت حج الناس على ولله شيئا الله يضر ل الذي الكفر فهو وإل ذلك
في             النظر ويلفت العالمين عن غني الله فإن كفر ومن سبيل إليه استطاع
بأن             إيحاء أول ففيه الناس على الحج فرضية في الشامل التعميم هذا التعبير
إليه            المسلمين توجه في يجادلون الذين اليهود هؤلء على مكتوب الحج هذا

البيت              هذا إلى بالحج الله من مطالبون أنفسهم هم أنهم حين على الصلة في
للعبادة            للناس وضع بيت أول وبوصفه إبراهيم أبيهم بيت بوصفه إليه والتوجه

جميعا           الناس بأن إيحاء ثانيا وفيه العاصون المقصرون المنحرفون اليهود فهم
بيت           إلى والحج والتجاه وشعائره فرائضه وتأدية الدين بهذا بالقرار مطالبون

المدعون             ادعى مهما الكفر فهو وإل هذا به المؤمنون إليه يتوجه الذي الله
إيمانهم              إلى سبحانه حاجة من به فما العالمين عن غني والله دين على أنهم

العمر           في فريضة والحج والعبادة باليمان وفلحهم مصلحتهم هي إنما وحجهم
الطريق            وأمن السفر وإمكان الصحة من الستطاعة تتوافر ما أول عند مرة

عام             في نزلت اليات هذه أن رواية يعتمدون فالذين فيه مختلف فرضها ووقت
على             ويستدلون السنة هذه في فرض الحج أن يرون التاسعة السنة في الوفود

كانت       ص الله رسول حجة بأن  هذا

تحويل           مسألة على الكلم عند قلنا وقد التاريخ هذا بعد فقط
دليل            ل ص الرسول حجة إن الظلل من الثاني الجزء في القبلة

أن           منها معينة لملبسات تكون فقد الحج فرضية تأخر على فيها
بعد          هذا يفعلون يزالون ما عرايا بالبيت يطوفون كانوا المشركين

براءة            سورة نزلت حتى يخالطهم أن ص الله رسول فكره مكة فتح
ص           حج ثم بالبيت الطواف المشركين على وحرم التاسع العام في

سابقة            الحج فرضية تكون فقد ثم ومن يليه الذي العام في حجته
من           الولى الفترة في الية هذه نزول ويكون التاريخ ذلك على
على           الفريضة هذه تقررت وقد حواليها أو أحد غزوة بعد الهجرة



البيت            حج حق سبحانه لله يجعل الذي القاطع النص بهذا حال كل
المسلمين         مؤتمر والحج سبيل إليه استطاع من الناس على

منه           الدعوة لهم صدرت الذي البيت عند فيه يتلقون العام السنوي
جعله           والذي إبراهيم أبيهم يد على الحنيفية الملة منه بدأت والذي

وله            مغزاه له تجمع فهو خالصا لعبادته الرض في بيت أول الله
يصل          الذي الكريم المعنى حول كلها تطوف التي هذه ذكرياته

من          الذي لله الروح استجابة العقيدة معنى العظيم بخالقهم الناس
بالناسي          يليق الذي المعنى وهو إنسانا النسان صار روحه نفخة

الذي           المقدس المكان إلى عام كل يتوافدوا وأن عليه يتجمعوا أن
الكريم         المعنى هذا على للتجمع النداء منه انبعث

الحق        لحربهم الكتاب بأهل التنديد الثالث الدرس

والتهديد             بالتنديد الكتاب أهل إلى يتجه أن ص الرسول يلقن البيان هذا بعد
وهم             الله بآيات ويكفرون عنه يصدون ثم يعلمونه الذي الحق من موقفهم على

تكفرون              لم الكتاب أهل يا قل يقين على صدقها من وهم صحتها على شهداء
سبيل               عن تصدون لم الكتاب أهل يا قل تعملون ما على شهيد والله الله بآيات
تكرر              وقد تعملون عما بغافل الله وما شهداء وأنتم عوجا تبغونها آمن من الله

هذا              يتركه ما وأول كثيرة غيرها سور وفي السورة هذه في التنديد هذا مثل
التي            بصفتهم ووصفهم موقفهم بحقيقة الكتاب أهل مجابهته هو أثر من التنديد
بآيات            يكفرون فهم كفار حقيقتهم في هم بينما والتدين اليمان بمظهر يدارونها

أنهم              ولو كله بالكتاب كفر فقد الله كتاب من بشيء يكفر ومن القرآنية الله
رسولهم             بعد الله عند من جاء رسول بكل لمنوا معهم الذي بالنصيب آمنوا

حق               بعد من الرسل به يجيء ما كل أن عرف عرفها من واحدة الدين فحقيقة
تهزهم             أن شأنها من حقيقة وهي أيديهم على لله السلم نفسه على وأوجب

بكون             المسلمة الجماعة من المخدوعين إن ثم فيه هم ما عاقبة تخوفهم وأن
يعلن             سبحانه الله يرون وهم عنهم الخداع هذا يسقط كتاب أهل الناس هؤلء

هذا            بعد تبقى فل الصريح الكامل بالكفر ويدمغهم هؤلء الكتاب أهل حقيقة
ما            على شهيد والله القلوب يخلع بما يهددهم سبحانه وهو لمستريب ريبة

تعملون      عما بغافل الله وما أن        تعملون إنسان يحس حين رعيب تهديد وهو
والفساد             والخداع الكفر هو عمله بينما عنه بغافل ليس وأنه عمله يشهد الله
ويصدون           به يكفرون الذي بالحق معرفتهم عليهم تعالى الله ويسجل والتضليل

يكذبون              ما صدق من يقين على كانوا بأنهم يجزم مما شهداء وأنتم عنه الناس
فاعله              يستحق ل مستنكر بشع أمر وهو عنه الناس يصدون ما صلح ومن به
وصفة              أمام وقفة من بد ول والتنديد الحتقار إل يستأهل ول صحبة ول ثقة

إنها              عوجا تبغونها آمن من الله سبيل عن تصدون لم بقوله القوم لهؤلء تعالى
غير              عوج عداه وما المستقيم الطريق هو الله سبيل إن كبير مغزى ذات لفتة
الله       ;       منهج عن المؤمنون يصد وحين الله سبيل عن الناس يصد وحين مستقيم
في            يكون ول سلمتها تفقد كلها والموازين استقامتها تفقد كلها المور فإن

وفساد            بانحرافها الفطرة فساد الفساد إنه يستقيم ل الذي العوج إل الرض
وصد            الله سبيل عن الناس صد حصيلة هو الفساد وهذا باعوجاجها الحياة

في             وفساد الضمير في وفساد التصور في فساد وهو الله منهج عن المؤمنين
وفساد           المعاملت في وفساد الروابط في وفساد السلوك في وفساد الخلق

الذي              الكون وبين بينهم وما ارتباطات من وبعض بعضهم الناس بين ما كل في



الستقامة             فهي الله منهج على الناس يستقيم أن وإما أواصر من فيه يعيشون
والشر             والفساد العوج فهو وجهه آية إلى عنه ينحرفوا أن وإما والخير والصلح

منهج            على استقامة النسان بني حياة تتعاوران الحالتان هاتان إل هنالك وليس
والفساد            الشر فهو المنهج هذا عن وانحراف والصلح الخير فهو الله

الكتاب          أهل طاعة من المسلمة المة تحذير الرابع الدرس

شأنهم             ويغفل الكتاب أهل مع الجدل ينهي الحد هذا إلى السياق يصل وحين
وبيان          والتوجيه والتنبيه والتحذير بالخطاب المسلمة الجماعة إلى ويتجه كله

وسائلها       ;   وطبيعة وحياتها وتصورها منهجها وقواعد المسلمة الجماعة خصائص
من              فريقا تطيعوا إن آمنوا الذين أيها يا بها الله ناطه الذي المنهج لتحقيق
تتلى           وأنتم تكفرون وكيف كافرين إيمانكم بعد يردوكم الكتاب أوتوا الذين

صراط            إلى هدي فقد بالله يعتصم ومن رسوله وفيكم الله آيات عليكم
منهج            على طريقها الرض في لتنشىء المسلمة المة هذه جاءت لقد مستقيم

; الله             منهج من ابتداء وجودها انبثق لقد ظاهرة متفردة متميزة وحده الله
منهج              لقرار وجدت لقد سواها به ينهض ل خاصا دورا البشر حياة في لتؤدي

فيها            تترجم منظورة معالم ذات عملية صورة في وتحقيقه الرض في الله
ل          وهي وارتباطات وأوضاع وأخلق ومشاعر وأعمال حركات إلى النصوص

هذه            الرض في تنشىء ول طريقها على تستقيم ول وجودها غاية تحقق
الفريدة   الوضيئة من          الصورة تلقت إذا إل المتميزة الخاصة الواقعية الحياة من

البشرية              قيادة وحده الله من تتلقاه بما البشرية قيادة تولت إذا وإل وحده الله
البشر                من أحد طاعة ول البشر من أحد اتباع ول البشر من أحد من التلقي ل

شتى             في ويكرره القرآن يؤكده ما هذا والنحراف والضلل الكفر وإما هذا إما
وأخلقها          وأفكارها المسلمة الجماعة مشاعر عليه يقيم ما وهذا المناسبات

مع            المناظرة هي مناسبته المواضع هذه من موضع وهنا الفرصة سنحت كلما
المدينة          في المسلمة الجماعة على وتآمرهم كيدهم ومواجهة الكتاب أهل

كل             في المة لهذه الدائم التوجيه فهو المناسبة هذه بحدود محدودا ليس ولكنه
المة              هذه وجدت لقد وجودها قاعدة بل حياتها قاعدة هو لنه أجيالها من جيل
بالله            ولتصلها لتبدلها جاءت التي الجاهلية من إذن تتلقى فكيف البشرية لقيادة

وليس            إذن وجودها فما القيادة مهمة عن تتخلى وحين الله بمنهج ولتقودها
الصحيح            التصور قيادة للقيادة وجدت لقد غاية من الحال هذه في لوجودها
الصحيح        والنظام الصحيح والخلق الصحيح والشعور الصحيح والعتقاد

وأن            العقول تنمو أن يمكن الصحيحة الوضاع هذه ظل وفي الصحيح والتنظيم
وطاقاته             قواه تسخر وأن أسراره تعرف وأن الكون هذا إلى تتعرف وأن تتفتح

كله            هذا على وتسيطر كله بهذا تسمح التي الساسية القيادة ولكن ومدخراته
المآرب           في لتسخيره ول والدمار بالخراب لتهديدهم ل البشر لخير وتوجهه

مهتدية           المسلمة الجماعة عليها تقوم وأن لليمان تكون أن ينبغي والشهوات
المة               يحذر الدرس هذا في وهنا الله عبيد من أحد بتوجيه ل الله بتوجيه فيها

الصحيحة           الوضاع لنشاء طريقها كذلك لها ويبين غيرها اتباع من المسلمة
ل            الكفر إلى فسيقودونها وإل الكتاب أهل اتباع من بتحذيرها ويبدأ وصيانتها

بعد              يردوكم الكتاب أوتوا الذين من فريقا تطيعوا إن آمنوا الذين أيها يا مناص
ومن            رسوله وفيكم الله آيات عليكم تتلى وأنتم تكفرون وكيف كافرين إيمانكم

والتلقي            الكتاب أهل طاعة إن مستقيم صراط إلى هدي فقد بالله يعتصم
الداخلية         الهزيمة معنى ابتداء تحمل وأوضاعهم مناهجهم واقتباس عنهم



تحمل            كما المسلمة المة أنشئت أجله من الذي القيادة دور عن والتخلي
في             صعدا بها والسير وتنظيمها الحياة لقيادة الله منهج كفاية في الشك معنى
ول              به تشعر ل وهي النفس في الكفر دبيب بذاته وهذا والرتقاء النماء طريق

فأهل            الخر الجانب من فأما المسلمين جانب من هذا القريب خطره ترى
عقيدتها            عن المة هذه إضلل على حرصهم شيء على يحرصون ل الكتاب

      ; للمة      الدافعة القوة ومصدر الدفاع وخط النجاة صخرة هي العقيدة فهذه
ويبذلون          حديثا ويعرفونه قديما يعرفونه جيدا هذا يعرفون وأعداؤه المسلمة

وحيلة              مكر من وسعهم في ما كل عقيدتها عن المة هذه تحويل سبيل في
يدسون            ظاهرين العقيدة هذه يحاربوا أن يعجزهم وحين وعدة كذلك قوة ومن

المنافقين           من يجندون وحدهم بأنفسهم يحاربوها أن يعييهم وحين ماكرين لها
لهم           لتنخر مجندة جنودا للسلم زورا ينتسبون ممن أو بالسلم المتظاهرين

مناهج             لهم ولتزين عنها الناس ولتصد الدار داخل من العقيدة هذه جسم في
قيادتها        غير وقيادة أوضاعها غير وأوضاعا منهجها الكتاب     غير أهل يجد فحين

هذا           سيستخدمون شك ول فهم واتباعا واستماعا طواعية المسلمين بعض من
من           كلها الجماعة ويقودون وسيقودونهم تؤرقهم التي الغاية سبيل في كله

الذين             أيها يا المخيف الحاسم التحذير هذا ثم ومن والضلل الكفر إلى ورائهم
وما             كافرين إيمانكم بعد يردوكم الكتاب أوتوا الذين من فريقا تطيعوا إن آمنوا
بعد             الكفر إلى منتكسا نفسه يرى أن يفزعه ما حينذاك المسلم يفزع كان
في              الحق المسلم شأن وهذا الجنة إلى منها نجاته بعد النار إلى وراجعا اليمان

الضمير            يلهب سوطا الصورة بهذه التحذير هذا يكون ثم ومن زمان كل
له             فيا والتذكير التحذير يتابع السياق فإن هذا ومع النذير لصوت بشدة ويوقظه

ورسوله             عليهم تتلى الله وآيات إيمانهم بعد آمنوا الذين يكفر أن منكر من
بين           الطريق ومفرق قائمة اليمان إلى والدعوة حاضرة اليمان ودواعي فيهم
آيات            عليكم تتلى وأنتم تكفرون وكيف النور هذا عليه مسلط واليمان الكفر

الظروف             هذه ظل في المؤمن يكفر أن لكبيرة إنها أجل رسوله وفيكم الله
الرفيق             واختار أجله استوفى قد ص الله رسول كان وإذا اليمان على المعينة

بهذا             مخاطبون اليوم ونحن باق ص رسوله وهدى باقية الله آيات فإن العلى
ومن            مرفوع العصمة ولواء بين العصمة وطريق الولون به خوطب كما القرآن
والله             يعصم بالله العتصام إنه أجل مستقيم صراط إلى هدي فقد بالله يعتصم

مع             يتشدد ص الله رسول كان ولقد القيوم الحي سبحانه وهو باق سبحانه
ما             بقدر والمنهج العقيدة شأن في التلقي أمر في عليهم الله رضوان أصحابه

للتجربة            المتروكة العملية الحياة شؤون في والتجربة الرأي في لهم يفسح كان
البحتة          العملية المسائل من وأمثالها القتال وخطط الزرع كشؤون والمعرفة

بالرتباطات           ول الجتماعي بالنظام ول العتقادي بالتصور لها علقة ل التي
شيء            الحياة فمنهج بين وذلك هذا بين وفرق النسان حياة بتنظيم الخاصة
ليقود          جاء الذي والسلم آخر شيء والتطبيقية والتجريبية البحتة والعلوم
إبداع            بكل والنتفاع للمعرفة العقل وجه الذي السلم هو الله بمنهج الحياة

سفيان             أنبأنا الرازق عبد حدثنا أحمد المام قال للحياة منهجه نطاق في مادي
فقال                ص النبي إلى عمر جاء قال ثابت بن الله عبد عن الشعبي عن جابر عن

من              جوامع لي فكتب قريظة بني من يهودي بأخ أمرت إني الله رسول يا
ثابت               بن الله عبد قال ص الله رسول وجه فتغير قال عليك أعرضها أل التوراة

وبالسلم               ربا بالله رضيت عمر فقال ص الله رسول وجه ما ترى أل له قلت
    > لو          بيده نفسي والذي وقال ص النبي عن فسري قال رسول وبمحمد دينا

حظي           إنكم لضللتم وتركتموني اتبعتموه ثم السلم عليه موسى فيكم أصبح



       < عن       حماد حدثنا يعلى أبو الحافظ وقال النبيين من حظكم وأنا المم من
شيء        <       عن الكتاب أهل تسألوا ل ص الله رسول قال قال جابر عن الشعبي

أن            وإما بباطل تصدقوا أن إما وإنكم ضلوا وقد يهدوكم لن بحق   فإنهم تكذبوا
بعض              >   وفي يتبعني أن إل له حل ما أظهركم بين حيا موسى كان لو والله وإنه

هم <          >   هؤلء اتباعي إل وسعهما لما حيين وعيسى موسى كان لو الحاديث
يختص               أمر أي في عنهم التلقي في ص الله رسول هدى هو وهذا الكتاب أهل

من            وتوجيهه السلم روح وفق ضير ول والمنهج بالشريعة أو والتصور بالعقيدة
مع             وتطبيقا علما البحتة العلوم من هذا غير في كلهم البشر بجهود النتفاع

للنسان            الله تسخير من وكونها بها الشعور ناحية من اليماني بالمنهج ربطها
والرخاء            لها المن وتوفير البشرية خير في بها والنتفاع توجيهها ناحية ومن

شكره           الكونية والطاقات القوى تسخير ونعمة المعرفة نعمة على الله وشكر
التلقي           فأما البشرية لخير التسخير وهذا المعرفة هذه بتوجيه وشكره بالعبادة

وفي           النساني الوجود وغاية الوجود تفسير وفي اليماني التصور في عنهم
التلقي           أما أيضا والسلوك الخلق منهج وفي وشرائعها وأنظمتها الحياة منهج

وهو                منه شيء ليسر ص الله رسول وجه تغير الذي فهو كله هذا من شيء في
الله             توجيه هو هذا الصراح الكفر وهي عاقبته المسلمة المة الله حذر الذي

فأرانا             مسلمون أننا نزعم الذين نحن فأما ص رسوله هدى هو وهذا سبحانه
وتلمذة           المستشرقين عن ص نبينا وحديث لقرآننا فهمنا صميم في نتلقى

وهؤلء          هؤلء من والحياة للوجود وتصوراتنا فلسفتنا نتلقى وأرانا المستشرقين
وأرانا        والمريكان والوروبيين والرومان الغريق والمفكرين الفلسفة ومن
نتلقى           وأرانا المدخولة المصادر تلك من وقوانيننا وشرائعنا حياتنا نظام نتلقى

إليه           انتهت الذي السن المستنقع ذلك من وأخلقنا وآدابنا سلوكنا قواعد
مسلمون             أننا والله نزعم ثم دين أي الدين روح من المجردة المادية الحضارة

السلم             على نشهد بهذا فنحن الصريح الكفر إثم من أثقل إثمه زعم وهو
مثلنا             يزعمون ل من الثمة الشهادة هذه عليه يشهد ل حيث والمسخ بالفشل

التصور             ناحية من متميزة خصائص ذو نهج وهو منهج السلم إن مسلمون أنهم
ناحية          ومن كلها الحياة لرتباطات المنظمة الشريعة ناحية ومن العتقادي
كانت           سواء تفارقها ول الرتباطات هذه عليها تقوم التي الخلقية القواعد

أن              بد فل كلها البشرية لقيادة جاء منهج وهو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية
يتناقض             ومما البشرية به لتقود المنهج هذا تحمل الناس من جماعة هناك تكون

غير            من التوجيهات الجماعة هذه تتلقى أن أسلفنا كما القيادة طبيعة مع
يدعو            البشرية ولخير جاء يوم المنهج هذا جاء البشرية ولخير الذاتي منهجها

بمجموعها            والبشرية الزم اليوم المر بل وغدا اليوم المنهج هذا لتحكيم الدعاة
هذا              إل منقذ هناك وليس تعاني ما إليها انتهت التي والمناهج النظم من تعاني

للبشرية            دوره يؤدي كي خصائصه بكل يحتفظ أن يجب الذي اللهي المنهج
لتسخير           جهادها في شتى انتصارات البشرية أحرزت لقد أخرى مرة وينقذها
بالنسبة           الخوارق يشبه ما والطب الصناعة عالم في وحققت الكونية القوى

في              كله هذا أثر ما ولكن جديدة انتصارات إلى طريقها في تزال وما للماضي
هل             الطمأنينة وجدت هل السعادة وجدت هل النفسية حياتها في أثره ما حياتها

العصبية          والمراض والخوف والقلق الشقاء وجدت لقد كل السلم وجدت
تصور            في كذلك تتقدم لم إنها نطاق أوسع على والجريمة والشذوذ والنفسية

الوجود          غاية تقاس وحين النسانية الحياة وأهداف النساني الوجود غاية
إلى          المعاصر المتحضر الرجل ذهن في النسانية الحياة وأهداف النساني
تبدو             بل القزامة غاية في الحضارة هذه تبدو الجانب هذا في السلمي التصور



وتصغر             به وتسفل الوجود هذا في ومقامه لنفسه النسان تصور من تحط لعنة
تهد           والحيرة المكدود البشرية قلب يأكل والخواء أشواقه ومن اهتماماته من
كان              الذي والعلم نكدة ملبسات عنه أبعدتها لقد الله تجد ل إنها المتعبة روحها

ميدانه               في للبشرية انتصار كل من يجعل أن الله منهج تحت سار لو شأنه من
انطماس             بسبب أشواطا البشرية به تبعد الذي ذاته هو الله من تقربها خطوة
الحقيقية            وجودها غاية لها يكشف الذي النور تجد ل إنها ونكستها روحها

ول             له الستعداد ووهبها لها الله منحه الذي العلم بهذا مستعينة إليها فتنطلق
الكون           وفطرة وفطرتها الكون وحركة حركتها بين ينسق الذي المنهج تجد
وقواها           طاقاتها بين ينسق الذي النظام تجد ول الكون وناموس وقانونها

شامل         طبيعيا تنسيقا وحقوقها وواجباتها وجماعاتها وأفرادها ودنياها وآخرتها
الله             منهج من حرمانها على منها ناس يعمل التي هي البشرية وهذه مريحا

مجرد           ويحسبونه رجعية المنهج هذا إلى التطلع يسمون الذين وهم الهادي
نيتهم             بسوء أو هذه بجهالتهم وهم التاريخ فترات من ذاهبة فترة إلى حنين

إلى            خطاها يقود أن يمكن الذي الوحيد المنهج إلى التطلع البشرية يحرمون
بهذا            نؤمن الذين ونحن والرقي النمو إلى خطاها يقود كما والطمأنينة السلم

رائحة            ونشم النكد البشرية واقع نرى إننا ندعو ماذا إلى نعرف المنهج
راية            الصاعد الفق على هنالك نرى ونرى فيه تتمرغ الذي السن المستنقع

الوضيء         والمرتقى المحرق الصحراء هجير في للمكدودين تلوح النجاة
إلى     ;         ترد لم إن البشرية قيادة أن ونرى المستنقع في للغارقين يلوح النظيف

ولكل            النسان تاريخ لكل الشائن الرتكاس إلى طريقها في فهي المنهج هذا
المنهج            هذا يتميز أن الطريق في الخطوات وأولى النسان معاني من معنى

يظل            كيما حولهم من الطامة الجاهلية من التوجيه أصحابه يتلقى ول يتفرد
أرحم             والله أخرى مرة للبشرية بقيادته الله يأذن أن إلى سليما نظيفا المنهج
وهذا             هناك ومن هنا من الجاهلية إلى الداعين البشر لعداء يدعهم أن بعباده

وما            ;  الكريم كتابه في الولى المسلمة للجماعة يلقنه أن سبحانه الله أراد ما
القويم           تعليمه في إياه يعلمها أن ص الله رسول حرص

الفرقة           من والتحذير الله بحبل للعتصام المة دعوة الخامس الدرس

الله            ينادي واتباعهم وطاعتهم الكتاب أهل عن التلقي من التحذير هذا وبعد
عليهما         تقوم اللتين الساسيتين القاعدتين إلى ويوجهها المسلمة الجماعة
الضخمة            بالمانة تضطلع أن تستطيع لكي منهما بد ل واللتين ومنهجها حياتها

هما            المتلزمتان القاعدتان هاتان أجلها من للوجود وأخرجها بها الله ناطها التي
لحظات           من لحظة كل في ومراقبته وتقواه بالله اليمان والخوة اليمان

قوية             حية بنية المسلمة الجماعة من تجعل التي تلك الله في والخوة الحياة
التاريخ           وفي البشرية الحياة في العظيم دورها أداء على قادرة صامدة
أساس           على الحياة وإقامة المنكر عن والنهي بالمعروف المر دور النساني

ول              تقاته حق الله اتقوا آمنوا الذين أيها يا المنكر لوثة من وتطهيرها المعروف
نعمة            واذكروا تفرقوا ول جميعا الله بحبل واعتصموا مسلمون وأنتم إل تموتن
على             وكنتم إخوانا بنعمته فأصبحتم قلوبكم بين فألف أعداء كنتم إذ عليكم الله

تهتدون             لعلكم آياته لكم الله يبين كذلك منها فأنقذكم النار من حفرة شفا
المنكر           عن وينهون بالمعروف ويأمرون الخير إلى يدعون أمة منكم ولتكن
جاءهم            ما بعد من واختلفوا تفرقوا كالذين تكونوا ول المفلحون هم وأولئك

الذين            فأما وجوه وتسود وجوه تبيض يوم عظيم عذاب لهم وأولئك البينات



وأما           اسودت تكفرون كنتم بما العذاب فذوقوا إيمانكم بعد أكفرتم وجوههم
تقوم            ركيزتان أنهما خالدون فيها هم الله رحمة ففي وجوههم ابيضت الذين
واحدة           انهارت فإذا العظيم الشاق دورها بهما وتؤدي المسلمة الجماعة عليهما
ركيزة             تؤديه لها دور هنالك يكن ولم مسلمة جماعة هناك تكن لم منهما
التقوى            الجليل الله بحق توفي أن تبلغ التي التقوى أول والتقوى اليمان

يبلغ             حتى العمر لحظات من لحظة تفتر ول تغفل ل التي اليقظة الدائمة
أن                له يحق كما الله اتقوا تقاته حق الله اتقوا آمنوا الذين أيها يا أجله الكتاب

وكما             يتصورها كما بلوغها في مجتهدا القلب تدع تحديد بدون هكذا وهي يتقى
أشواق             له وجدت آفاق له تكشفت الطريق هذا في القلب أوغل وكلما يطيقها

مرتبة              وإلى بلغ مما أرفع مقام إلى شوقه تيقظ الله من بتقواه اقترب وكلما
إل               تموتن ول ينام فل قلبه فيه يستيقظ الذي المقام إلى وتطلع ارتقى ما وراء
إل              يموت أل أراد فمن يدركه متى إنسان يدري ل غيب والموت مسلمون وأنتم

مسلما             لحظة كل في يكون وأن مسلما اللحظة منذ يكون أن فسبيله مسلما
طاعة           لله الستسلم الستسلم الواسع بمعناه يشي التقوى بعد السلم وذكر

في             كلها السورة تقرره الذي المعنى وهو كتابه إلى واحتكاما لمنهجه واتباعا له
عليها              تقوم التي الولى الركيزة هي هذه أسلفنا ما نحو على منها موضع كل
يكون            الركيزة هذه بدون أنه إذ دورها وتؤدي وجودها لتحقق المسلمة الجماعة
تكون              إنما أمة عليه تتجمع لله منهج هناك يكون ول جاهليا تجمعا تجمع كل
تكون             إنما للبشرية الرض في راشدة قيادة هناك تكون ول جاهلية مناهج هناك
على            الله في الخوة الخوة ركيزة فهي الثانية الركيزة فأما للجاهلية القيادة

واذكروا            تفرقوا ول جميعا الله بحبل واعتصموا الله منهج لتحقيق الله منهج
وكنتم             إخوانا بنعمته فأصبحتم قلوبكم بين فألف أعداء كنتم إذ عليكم الله نعمة

تهتدون              لعلكم آياته لكم الله يبين كذلك منها فأنقذكم النار من حفرة شفا على
أساسها           الولى الركيزة من والسلم التقوى من تنبثق إذن أخوة فهي

تصور             أي على تجمع مجرد وليست ودينه ونهجه عهده أي الله بحبل العتصام
الكثيرة              الجاهلية حبال من آخر حبل بواسطة ول آخر هدف أي على ول آخر

نعمة            الله بحبل المعتصمة الخوة هذه تفرقوا ول جميعا الله بحبل واعتمصوا
يحبهم             لمن الله يهبها نعمة وهي الولى المسلمة الجماعة على بها الله يمتن

الجاهلية             في كانوا كيف يذكرهم النعمة هذه يذكرهم هنا وهو دائما عباده من
الحيان            وهما أحد المدينة في والخزرج الوس من أعدى كان وما أعداء
العداوة           هذه حول يوقدون كانوا الذين اليهود يجاورهما يثرب في العربيان

مجالها             يهود تجد ثم ومن جميعا الحيين روابط تأكل حتى نارها في وينفخون
من                الحيين قلوب بين الله فألف معه إل تعيش ول فيه إل تعمل ل الذي الصالح
وما            المتنافرة القلوب هذه يجمع وحده السلم إل كان وما بالسلم العرب

إخوانا            الله بنعمة فيصبحون الجميع به يعتصم الذي الله حبل إل يمكن   كان وما
والثارات             التاريخية الحقاد جانبها إلى تصغر الله في أخوة إل القلوب يجمع أن

الله          لواء تحت الصف ويتجمع العنصرية والرايات الشخصية والطماع القبلية
قلوبكم            بين فألف أعداء كنتم إذ عليكم الله نعمة واذكروا المتعال الكبير

التي            النار من إنقاذهم في عليهم نعمته كذلك ويذكرهم إخوانا ينعمته فأصبحتم
بحبل             العتصام إلى بهدايتهم النار من إنقاذهم فيها يقعوا أن وشك على كانوا

الركيزة           إخوانا الله بنعمة فأصبحوا قلوبهم بين وبالتأليف الولى الركيزة الله
إلى             يعمد القرآني والنص منها فأنقذكم النار من حفرة شفا على وكنتم الثانية

المكمن            إلى ينفذ إنما بينكم فألف يقول فل القلب والروابط المشاعر مكمن
وعلى            الله بيد متآلفة مؤلفة حزمة القلوب فيصور قلوبكم بين فألف العميق



متحركا             حيا مشهدا بل فيه كانوا لما صورة النص يرسم كذلك وميثاقه عهده
في             السقوط حركة وبينما النار من حفرة شفا على وكنتم القلوب معه تتحرك
وهو              الله وحبل وتنقذ تدرك وهي الله يد ترى بالقلوب إذا متوقعة النار حفرة

متحرك           مشهد وهو والترقب الخطر بعد والخلص النجاة وصورة ويعصم يمتد
ذكر             وقد الجيال وراء من تتمله العيون وتكاد خافقة واجفة القلوب تتبعه حي

الوس             شأن في نزلت الية هذه أن وغيره السيرة في إسحاق بن محمد
هم              ما فساءه والخزرج الوس من بمل مر اليهود من رجل أن وذلك والخزرج

ما              لهم ويذكر بينهم يجلس أن وأمره معه رجل فبعث واللفة التفاق من عليه
حميت              حتى دأبه ذلك يزل فلم ففعل الحروب وتلك بعاث يوم حروبهم من كان
وطلبوا          بشعارهم ونادوا وتثاوروا بعض على بعضهم وغضب القوم نفوس

ويقول            يسكنهم فجعل فأتاهم ص النبي ذلك فبلغ الحرة إلى وتوعدوا أسلحتهم
       < ما<       على فندموا الية هذه عليهم وتل أظهركم بين وأنا الجاهلية أبدعوى
الله            بين وكذلك عنهم الله رضي السلح وألقوا وتعانقوا واصطلحوا منهم كان
الله              يبين كذلك الية في التعقيب في سبحانه الله قول فيهم وحق فاهتدوا لهم
بين             الله حبل لتقطيع يهود جهد من صورة فهذه تهتدون لعلكم آياته لكم

من            صورة هذه طريقه في البشرية لقيادة منهجه على القائمين فيه المتحابين
منهج            على تجمعت كلما المسلمة للجماعة دائما يهود تكيده الذي الكيد ذلك

ترد            كادت الكتاب أهل طاعة ثمار من ثمرة وهذه بحبله واعتصمت الله
الله           حبل بينهم وتقطع بعض رقاب بعضهم يضرب كفارا الولين المسلمين
هذا             في قبلها باليات الية هذه صلة وهذه مجتمعين فيه يتآخون الذي المتين

ما              مع تشي فهي الحادثة هذه من مدى أوسع الية مدلول أن على السياق
لتمزيق             اليهود من دائبة حركة هناك كانت بأنه بعدها وما السياق في قبلها

الوسائل          بكل والفرقة الفتنة وإثارة المدينة في المسلم الصف شمل
إلى          الستماع ومن الكتاب أهل إطاعة من المتوالية القرآنية والتحذيرات
كانت            ما بشدة تشي التحذيرات هذه تفرقوا كما التفرق ومن ودسهم كيدهم

الشقاق            لبذور بذرهم ومن المدينة في اليهود كيد من المسلمة الجماعة تلقاه
وغدا             اليوم عملها وهو زمان كل في يهود دأب وهو باستمرار والبلبلة والشك

مكان      كل في المسلم الصف  في

بها            تنهض لكي الركيزتين هاتين على تقوم التي المسلمة الجماعة وظيفة فأما
على           الحق ولتغليب الرض في الله منهج لقامة الضرورية الوظيفة هذه
أجلها            من التي الوظيفة هذه الشر على والخير المنكر على والمعروف الباطل

تقررها            التي فهي منهجه ووفق عينه وعلى الله بيد المسلمة الجماعة أنشئت
عن            وينهون بالمعروف ويأمرون الخير إلى يدعون أمة منكم ولتكن التالية الية

وتأمر            الخير إلى تدعو جماعة من بد فل المفلحون هم وأولئك المنكر
وتأمر              الخير إلى تدعو الرض في سلطة من بد ل المنكر عن وتنهى بالمعروف
النص              مدلول هو سلطة من بد ل أنه يقرر والذي المنكر عن وتنهى بالمعروف
وهناك            بالمعروف أمر كذلك هناك ولكن الخير إلى دعوة فهناك ذاته القرآني
والنهي              المر فإن سلطان ذي غير بالدعوة يقوم أن أمكن وإذا المنكر عن نهي
سلطة                من بد ل إنه للمسألة السلم تصور هو هذا سلطان ذو إل بهما يقوم ل
تتجمع             سلطة الشر عن والنهي الخير إلى الدعوة على تقوم سلطة وتنهى تأمر
هاتين            على تقوم سلطة الله في الخوة وحبل الله بحبل وترتبط وحداتها
المنهج           هذا وتحقيق البشر حياة في الله منهج لتحقيق مجتمعتين الركيزتين
سلطة            ويقتضي المنهج هذا حقيقة الناس منها يعرف الخير إلى دعوة يقتضي



إل             رسول من أرسلنا وما يقول والله فتطاع المنكر عن وتنهى بالمعروف تأمر
فهذا             وبيان وإرشاد وعظ مجرد ليس الرض في الله فمنهج الله بإذن ليطاع

المعروف            تحقيق على والنهي المر بسلطة القيام فهو الخر الشطر أما شطر
يعبث            أن من الخيرة الجماعة تقاليد وصيانة البشرية الحياة من المنكر ونفي

الصالحة              التقاليد هذه وضمانة مصلحة ذي وكل شهوة ذي وكل هوى ذي كل بها
والمعروف              الخير هو هذا أن زاعما وبتصوره برأيه امرىء كل فيها يقول أن من

ثم           من المنكر عن والنهي بالمعروف والمر الخير إلى والدعوة والصواب
بشهوات            اصطدامه وإلى طبيعته إلى نظرنا إذا باليسير ول بالهين ليس تكليف

وفيهم         وكبريائهم بعضهم وغرور ومنافعهم بعضهم ومصالح ونزواتهم الناس
وفيهم           الصعود يكره الذي الهابط وفيهم المتسلط الحاكم وفيهم الغاشم الجبار
الظالم           وفيهم الجد يكره الذي المنحل وفيهم الشتداد يكره الذي المسترخي

ممن           وفيهم وفيهم الستقامة يكره الذي المنحرف وفيهم العدل يكره الذي
يسود             أن إل البشرية تفلح ول المة تفلح ول المنكر ويعرفون المعروف ينكرون
سلطة            يقتضي ما وهذا منكرا والمنكر معروفا المعروف يكون أن وإل الخير

على             تتلقى جماعة من بد فل ثم ومن وتطاع وتنهى تأمر وللمعروف للخير
العسير            المر هذا على لتقوم الله في والخوة بالله اليمان الركيزتين هاتين

من           ضرورة وكلتاهما واللفة الحب بقوة ثم والتقوى اليمان بقوة الشاق
التكليف            هذا به وكلفها المسلمة بالجماعة الله ناطه الذي الدور هذا ضرورات

هم            وأولئك به ينهضون الذين عن فقال الفلح شريطة به القيام وجعل
ذاته           اللهي المنهج ضرورات من ضرورة الجماعة هذه قيام إن المفلحون

صورته            في ويتحقق المنهج هذا فيه يتنفس الذي الوسط هي الجماعة فهذه
فيه           المعروف الخير دعوة على المتعاون المتكافل الخير الوسط هو الواقعية

والباطل           والرذيلة الشر هو فيه والمنكر والعدل والحق والفضيلة الخير هو
من             تكاليف أقل فيه والفضيلة الشر عمل من أيسر فيه الخير عمل والظلم

الخير             فاعل الظلم من أنفع فيه والعدل الباطل من أقوى فيه والحق الرذيلة
قيمة              هنا ومن وخذلنا مقاومة يجد فيه الشر وصانع اعوانا الخير على يجد فيه

التجمع  حوله               هذا ما كل لن جهد كبير بل والحق الخير فيها ينمو التي البيئة إنه
لن              ومشقة بعسر إل والباطل الشر فيها ينمو ل والتي يعاونه حوله من وكل

والقيم           والحياة الوجود عن السلمي والتصور ويقاومه يعارضه حوله ما كل
التصورات          عن كله هذا في يختلف والشخاص والشياء والحداث والعمال

هذا             فيه يعيش خاص وسط من إذن بد فل أصيل جوهريا اختلفا الجاهلية
بيئة              ومن الجاهلي الوسط غير وسط من له بد ل الخاصة قيمه بكل التصور

; له            ويعيش السلمي بالتصور يعيش الخاص الوسط هذا الجاهلية البيئة غير
نموه            وينمو وحرية طلقة في الطبيعية أنفاسه ويتنفس التصور هذا فيه فيحيا

العوائق              هذه توجد وحين تقاومه أو النمو هذا تؤخر داخله من عوائق بل الذاتي
توجد           وحين المنكر عن والنهي بالمعروف والمر الخير إلى الدعوة تقابلها

في              الله منهج دون يدافعها من تجد الله سبيل عن تصد التي الغاشمة القوة
اليمان           ركيزتي على القائمة المسلمة الجماعة في يتمثل الوسط هذا الحياة

والعمال          والقيم والحياة للوجود تصورها يتوحد كي بالله اليمان والخوة
يعرض            ما كل به تقوم واحد ميزان إلى وترجع والشخاص والشياء والحداث

إلى              كله بولئها وتتجه الله عند من واحدة شريعة إلى وتتحاكم الحياة في لها
يقوم             كي الله في والخوة الرض في الله منهج تحقيق على القائمة القيادة

وتتضاعف           الثرة مشاعر ظللهما في تختفي اللذين والتكافل الحب على كيانها
المطمئن           حرارة في المندفع يسر في المنطلق اليثار اليثار مشاعر بهما



هاتين           على المدينة في الولى المسلمة الجماعة قامت وهكذا المرتاح الواثق
سبحانه           الله معرفة من المنبثق اليمان ذلك بالله اليمان على الركيزتين

غير    ;        حد إلى والحساسية واليقظة ومراقبته وتقواه الضمائر في صفاه وتمثل
الود             والود الرائق الفياض الحب الحب وعلى الحوال من الندرة في إل معهود
ذلك           في الجماعة تلك وبلغت العميق الجاد التكافل والتكافل الجميل العذب

المهاجرين             بين المؤاخاة وقصة الحالمين أحلم من لعد وقع أنه لول مبلغا كله
الحالمة            الرؤى إلى أقرب طبيعتها في ولكنها الحقيقة عالم من قصة والنصار
والجنان             الخلد عالم من طبيعتها في ولكنها الرض هذه في وقعت قصة وهي

كل              في الرض في الله منهج يقوم الخوة هذه ومثل اليمان ذلك مثل وعلى
; والختلف            التفرق من المسلمة الجماعة فيحذر السياق يعود ثم ومن زمان

تفرقوا             ثم الكتاب أهل من قبلها الله منهج أمانة حملوا الذين عاقبة وينذرها
ما           فوق المتآخية المسلمة للجماعة وسلمها منهم الراية الله فنزع واختلفوا

تفرقوا            كالذين تكونوا ول وجوه وتسود وجوه تبيض يوم العذاب من ينتظرهم
وجوه             تبيض يوم عظيم عذاب لهم وأولئك البينات جاءهم ما بعد من واختلفوا

العذاب           فذوقوا إيمانكم بعد أكفرتم وجوههم اسودت الذين فأما وجوه وتسود
خالدون             فيها هم الله رحمة ففي وجوههم ابيضت الذين وأما تكفرون كنتم بما
والحيوية          بالحركة الفائضة القرآنية المشاهد من مشهدا السياق يرسم وهنا

في               يتمثل ولكن أوصاف في ول الفاظ في يتمثل ل هول هول مشهد في فنحن
بالبشر            وفاضت بالنور أشرقت قد وجوه هذه وسمات وجوه في أحياء آدميين

الغم            من وغبرت الحزن من كمدت وجوه وهذه والبشاشة البشر من فابيضت
اللذع             ولكنه فيه هي ما إلى متروكة هذا مع وليست الكآبة من واسودت

تكفرون          كنتم بما العذاب فذوقوا إيمانكم بعد أكفرتم والتأنيب وأما  بالتبكيت
المشهد            ينبض وهكذا خالدون فيها هم الله رحمة ففي وجوههم ابيضت الذين
الجماعة           ضمير في يستقر وهكذا القرآن طريقة على والحوار والحركة بالحياة
الكريمة          اللهية النعمة ومعنى والختلف الفرقة من التحذير معنى المسلمة

أهل           من القوم هؤلء مصير المسلمة الجماعة ترى وهكذا والئتلف باليمان
العذاب             في الليم المصير هذا تشاركهم ل كي تطيعهم أن تحذر الذين الكتاب

الفريقين            لمصائر البيان هذا على ويعقب وجوه وتسود وجوه تبيض يوم العظيم
الوحي           صدق إثبات يتضمن العريضة السورة خطوط مع يتمشى قرآنيا تعقيبا

الله           حكم في المطلق والعدل القيامة يوم والحساب الجزاء وجدية والرسالة
الرض            في وما السماوات في لما المفردة الله وملكية والخرة الدنيا في

يريد               الله وما بالحق عليك نتلوها الله آيات تلك حال كل في إليه المر ورجعة
المور             ترجع الله وإلى الرض في وما السماوات في ما ولله للعالمين ظلما

عليك             نتلوها لعباده وبيناته الله آيات تلك المصائر تلك الحقائق تلك الصور تلك
     ; من         تعرضه فيما حق وهي وقيم مبادىء من تقرره فيما حق فهي بالحق
    ; في         الحق له وممن تنزيلها يملك ممن بالحق تتنزل وهي وجزاءات مصائر

بالعباد             يوقع أن الله بها يريد وما الجزاءات وتوقيع المصائر وتقرير القيم تقرير
في            ما ولكل والرض السماوات لمر المالك وهو العدل الحكم فهو ظلما
على             الجزاء بترتيب الله يريد إنما المور مصير وإليه الرض في وما السماوات

بجلل             اللئق بالجد المور تمضي وأن العدل يجري وأن الحق يحق أن العمل
معدودات              أياما إل النار تمسهم لن أنهم الكتاب أهل يدعي كما ل الله

لها          الكتاب أهل وعداوة المسلمة المة وظيفة السادس الدرس



يصف         ;   ثم وحقيقتها وقيمتها مكانها ليعرفها لنفسها المسلمة المة يصف بعدئذ
ثواب            في ويطمعهم حقيقتهم يبين إنما قدرهم يبخسهم ول الكتاب أهل لها

في           يضروهم لن فهم عدوهم جانب من المسلمين ويطمئن وخيره اليمان
في            النار عذاب منهم كفروا وللذين عليهم ينصروا ولن وقتالهم لهم كيدهم
خير               كنتم تقوى ول إيمان بل الدنيا الحياة في أنفقوا ما فيه ينفعهم ل الخرة
ولو           بالله وتؤمنون المنكر عن وتنهون بالمعروف تأمرون للناس أخرجت أمة
لن           الفاسقون وأكثرهم المؤمنون منهم لهم خيرا لكان الكتاب أهل آمن

الذلة             عليهم ضربت ينصرون ل ثم الدبار يولوكم يقاتلوكم وإن أذى إل يضروكم
وضربت              الله من بغضب وباءوا الناس من وحبل الله من بحبل إل ثقفوا أينما

حق            بغير النبياء ويقتلون الله بآيات يكفرون كانوا بأنهم ذلك المسكنة عليهم
يتلون             قائمة أمة الكتاب أهل من سواء ليسوا يعتدون وكانوا عصوا بما ذلك

ويأمرون           الخر واليوم بالله يؤمنون يسجدون وهم الليل آناء الله آيات
الصالحين          من وأولئك الخيرات في ويسارعون المنكر عن وينهون بالمعروف

تغني              لن كفروا الذين إن بالمتقين عليم والله يكفروه فلن خير من يفعلوا وما
خالدون             فيها هم النار أصحاب وأولئك شيئا الله من أولدهم ول أموالهم عنهم

قوم              حرث أصابت صر فيها ريح كمثل الدنيا الحياة هذه في ينفقون ما مثل
الية            شطر إن يظلمون أنفسهم ولكن الله ظلمهم وما فأهلكته أنفسهم ظلموا
واجبا            الرض في المسلمة الجماعة كاهل على يضع المجموعة هذه في الولى

تبلغ             ل خاص بمكان ويفردها مقامها ويرفع الجماعة هذه يكرم ما بقدر ثقيل
أخرى   جماعة  إليه

وتؤمنون           المنكر عن وتنهون بالمعروف تأمرون للناس أخرجت أمة خير كنتم
يكاد             وهو النظر يلفت تعبير الفاعل لغير المبني أخرجت بكلمة التعبير إن بالله
دفعا        ;     الظهور إلى وتدفعها إخراجا المة هذه تخرج اللطيفة المدبرة باليد يشي
الله              إل وراءه ما يعلم ل الذي السرمدي الستار وراء ومن الغيب ظلمات من

مسرح            على تخرج حركة الدبيب لطيفة المسرى خفية حركة تصور كلمة إنها
أمة               خير كنتم خاص حساب ولها خاص مقام لها خاص دور ذات أمة أمة الوجود

  ; حقيقتها          لتعرف المسلمة المة تدركه أن ينبغي ما وهذا للناس أخرجت
خير             هي أنها بما القيادة لها ولتكون طليعة لتكون أخرجت أنها وتعرف وقيمتها

ينبغي                ل ثم ومن الرض هذه في للشر ل للخير القيادة تكون أن يريد والله أمة
المم               هذه تعطي أن دائما ينبغي إنما الجاهلية أمم من غيرها من تتلقى أن لها

الصحيح             العتقاد من تعطيه ما تعطيه ما دائما لديها يكون وأن لديها مما
والعلم         الصحيحة والمعرفة الصحيح والخلق الصحيح والنظام الصحيح والتصور
واجبها            وجودها غاية عليها وتحتمه مكانها عليها يحتمه الذي واجبها هذا الصحيح

ل              فهو تبعاته المركز ولهذا دائما القيادة مركز وفي دائما الطليعة في تكون أن
العتقادي               بتصورها وهي له أهل هي تكون أن إل به لها يسلم ول ادعاء يؤخذ
وبعمارتها           العلمي بتقدمها تكون أن عليها فيبقى له أهل الجتماعي وبنظامها

تقوم              الذي المنهج أن يتبين هذا ومن كذلك له أهل الخلفة بحق قياما للرض
لو      ;        مجال كل في السبق إلى ويدفعها الكثير بالشيء يطالبها المة هذه عليه

المكان            هذا مقتضيات أول وفي وتكاليفه مقتضياته وتدرك به وتلتزم تتبعه أنها
تمكنها              التي القوة لها تكون وأن والفساد الشر من الحياة صيانة على تقوم أن

عن      ;        ل للناس أخرجت أمة خير فهي المنكر عن والنهي بالمعروف المر من
كبيرا               علوا كله ذلك عن الله تعالى جزاف أو مصادفة عن ول محاباة أو مجاملة
أبناء           نحن يقولون الكتاب أهل كان كما والكرامات الختصاصات توزيع وليس



المنكر            من البشرية الحياة لحفظ اليجابي العمل هو إنما كل وأحباؤه الله
تأمرون          والمنكر المعروف يحدد الذي اليمان مع المعروف على وإقامتها

الخيرة           المة بتكاليف النهوض فهو بالله وتؤمنون المنكر عن وتنهون بالمعروف
إنه              أشواك من طريقها في ما وبكل متاعب من التكاليف هذه وراء ما بكل
وكل           الفساد عوامل من المجتمع وصيانة الخير على والتحريض للشر التعرض

; وصيانته           الصالح المجتمع لقامة ضروري كذلك ولكنه شاق متعب هذا
بالله              اليمان من بد ول الحياة عليها تكون أن الله يحب التي الصورة ولتحقيق
فإن         والمنكر للمعروف الصحيح والتعريف للقيم الصحيح الميزان ليوضع

الموازين           تضطرب حتى الفساد يعم فقد يكفي ل وحده الجماعة اصطلح
والرذيلة            وللفضيلة وللشر للخير ثابت تصور إلى الرجوع من بد ول وتختل

من            جيل في الناس اصطلح غير أخرى قاعدة إلى يستند والمنكر وللمعروف
بخالقه           وعلقته للوجود صحيح تصور بإقامة اليمان يحققه ما وهذا الجيال

العام            التصور هذا ومن الكون هذا في الحقيقي ومركزه وجوده وغاية وللنسان
يندفع           غضبه وتوقي الله إرضاء على الباعث ومن الخلقية القواعد تنبثق

شريعته           وسلطان الضمائر في الله سلطان ومن القواعد هذه لتحقيق الناس
كذلك        القواعد هذه على الحراسة تقوم المجتمع  في

الناهون             بالمعروف المرون الخير إلى الدعاة ليملك أيضا اليمان من بد ل ثم
يواجهون            وهم تكاليفه ويحتملوا الشاق الطريق هذا في يمضوا أن المنكر عن

عرامتها          في الشهوة طاغوت ويواجهون وجبروته عنفوانه في الشر طاغوت
هو          وزادهم المطامع وثقلة العزائم وكلل الرواح هبوط ويواجهون وشدتها
ينفد             اليمان زاد سوى زاد وكل الله هو وسندهم اليمان هي وعدتهم اليمان

في               سبق وقد ينهار الله سند غير سند وكل تفل اليمان عدة سوى عدة وكل
يقومون           من بينها من ينتدب أن المسلمة للجماعة التكليفي المر السياق

الله             وصفها فقد هنا أما المنكر عن والنهي بالمعروف والمر الخير إلى بالدعوة
فيها               تتوافر أن إل حقيقيا وجودا توجد ل أنها على ليدلها صفتها هذه بأن سبحانه

تقوم            أن فإما النساني المجتمع في بها تعرف التي الساسية السمة هذه
فهي            بالله اليمان مع المنكر عن والنهي بالمعروف والمر الخير إلى بالدعوة
وغير              موجودة غير فهي هذا من بشيء تقوم ل أن وأما مسلمة وهي موجودة
هذه           تقرر كثيرة مواضع الكريم القرآن وفي السلم صفة فيها متحققة

الرسول           أوامر من صالحة طائفة كذلك السنة وفي لمواضعها ندعها الحقيقة
قال            عنه الله رضي الخدري سعيد أبي عن بعضها نقتطف وتوجيهاته ص

        > لم      فإن بيده فليغيره منكرا منكم رأى من يقول ص الله رسول سمعت
  < ابن          وعن اليمان أضعف وذلك فبقلبه يستطع لم فإن فبلسانه يستطع
في         <      إسرائيل بنو وقعت لما ص الله رسول قال قال عنه الله رضي مسعود

فضرب         وشاربوهم وواكلوهم فجالسوهم ينتهوا فلم علماؤهم نهتهم المعاصي
بن            وعيسى وسليمان داود لسان على ولعنهم ببعض بعضهم قلوب تعالى الله

على >      <        تأطروهم حتى بيده نفسي والذي ل فقال متكئا وكان جلس ثم مريم
          < قال   قال عنه الله رضي حذيفة وعن وتردوهم تعطفوهم أي أطرا الحق

أو   <          المنكر عن ولتنهون بالمعروف لتأمرن بيده نفسي والذي ص الله رسول
وعن            >  لكم يستجيب فل تدعونه ثم منه عقابا عليكم يبعث أن الله ليوشكن

عملت            <   إذا ص الله رسول قال قال عنه الله رضي الكندي عميرة ابن عرس
عنها             غاب ومن عنها غاب كمن فأنكرها شهدها من كان الرض في الخطيئة

رسول   >           قال قال عنه الله رضي الخدري سعيد أبي وعن شهدها كمن فرضيها



بن  <          >    جابر وعن جائر سلطان عند عدل كلمة الجهاد أعظم من إن ص الله
ورجل          <     حمزة الشهداء سيد ص الله رسول قال قال عنه الله رضي الله عبد

هذه       >       أصالة تقرر وكلها كثير وغيرها فقتله ونهاه فأمره جائر سلطان إلى قام
مادة           تحتوي وهي أيضا المجتمع لهذا وضروراتها المسلم المجتمع في السمة
نحن           زاد القرآنية النصوص جانب إلى وهي ضخمة منهجية وتربية توجيه

في              الولى الية من الخر الشطر إلى نعود ثم حقيقته وعن قيمته عن غافلون
المجموعة   هذه

وهو            الفاسقون وأكثرهم المؤمنون منهم لهم خيرا لكان الكتاب أهل آمن ولو
الدنيا             هذه في لهم خير لهم خير فهو اليمان في الكتاب لهل ترغيب

العتقادية           تصوراتهم في عليها كانوا التي والهلهلة الفرقة من به يستعصمون
تكون             أن عن التصورات هذه تعجز إذ الشخصية تجمع تحرمهم تزال ما والتي

غير           على ثم من الجتماعية أنظمتهم فتقوم لحياتهم الجتماعي للنظام قاعدة
أساس             على يقوم ل اجتماعي نظام ككل الهواء في معلقة أو عرجاء أساس
ومقام          النساني الوجود ولغاية للوجود كامل تفسير وعلى شامل اعتقادي

من              المؤمنين غير ينتظر ما يقيهم الخرة في لهم وخير الكون هذا في النسان
منهم            حقهم منهم الصالحين يبخس ل لحالهم كذلك بيان هو ثم مصير

وحسن          جماعة الكتاب أهل من آمن وقد الفاسقون وأكثرهم المؤمنون
بن              وكعب شعبة بن وثعلبة عبيد بن وأسد سلم بن الله عبد منهم إسلمهم

الكثرون             أما بالتفصيل تالية آية وفي بالجمال هنا الية تشير هؤلء وإلى مالك
كل               يؤمن أن النبيين مع الله بميثاق يفوا لم حين الله دين عن فسقوا فقد

يأبون             وهم الله دين عن وفسقوا ينصره وأن بعده يجيء الذي بأخيه منهم
هذا            واتباع إسرائيل بني غير من الرسل آخر إرسال في لرادته الستسلم

أجمعين            للناس أرادها الله عند من شريعة آخر إلى ولحتكام وطاعته الرسول
المدينة            في باليهود منوعة صلت على يزالون ما المسلمين بعض كان ولما
يحسب           واقتصادية عسكرية ظاهرة قوة الحين ذلك حتى لليهود كانت ولما

في           الفاسقين هؤلء شأن بتهوين القرآن تكفل فقد المسلمين بعض حسابها
وجرائمهم        كفرهم بسبب الضعيفة حقيقتهم وإبراز المسلمين نفوس

لن            والمسكنة الذلة من عليهم الله كتب وما وفرقا شيعا وتفرقهم وعصيانهم
الذلة             عليهم ضربت ينصرون ل ثم الدبار يولوكم يقاتلوكم وإن أذى إل يضروكم

وضربت              الله من بغضب وباءوا الناس من وحبل الله من بحبل إل ثقفوا أينما
حق            بغير النبياء ويقتلون الله بآيات يكفرون كانوا بأنهم ذلك المسكنة عليهم

العاقبة            وسلمة النصر للمؤمنين الله يضمن بهذا يعتدون وكانوا عصوا بما ذلك
في           وربهم بدينهم معتصمون وهم هؤلء بأعدائهم التقوا حيثما صريحة ضمانة

يكون              فلن ينصرون ل ثم الدبار يولوكم يقاتلوكم وإن أذى إل يضروكم لن يقين
الجماعة            كينونة في يؤثر ولن الدعوة أصل يتناول أصيل ول عميقا ضررا

واللم            الصدام في العارض الذى هو إنما الرض من يجليها ولن المسلمة
مكتوبة            فالهزيمة قتال في المسلمين مع يشتبكون حين فأما اليام مع الذاهب

ول             كذلك لهم ناصر ول المؤمنين على لهم ليس والنصر النهاية في عليهم
فهم             مصيرا لهم وكتبت الذلة عليهم ضربت قد أنه ذلك المؤمنين من عاصم

في              يدخلون حين المسلمين وذمة الله ذمة إل تعصمهم ل يذلون أرض كل في
تعرف           ولم والطمأنينة المن وتنيلهم بحقها إل وأموالهم دماءهم فتعصم ذمتهم

في               أحدا تعاد لم يهود ولكن المسلمين ذمة في إل المن الحين ذلك منذ يهود
رحلتهم           من رجعوا كأنما الله من بغضب وباءوا للمسلمين عداءها الرض



في           وتكمن ضمائرهم في تعيش المسكنة عليهم وضربت الغضب هذا يحملون
 مشاعرهم

وأهل              المسلمين بين معركة كانت فما الية هذه نزول بعد كله ذلك وقع ولقد
واستمسكوا            دينهم على حافظوا ما النصر للمسلمين فيها الله كتب إل الكتاب

أن            إل والهوان المذلة لعدائهم وكتب حياتهم في الله منهج وأقاموا بعقيدتهم
القرآن           ويكشف دينهم عن المسلمون يتخلى أن أو المسلمين بذمة يعتصموا
تنطبق              أن يمكن عام سبب هو فإذا يهود على المكتوب القدر هذا سبب عن

ذلك             والعتداء المعصية إنه الدين في دعواهم تكن مهما قوم كل على آثاره
وكانوا             عصوا بما ذلك حق بغير النبياء ويقتلون الله بآيات يكفرون كانوا بأنهم

وتنفيذها            إليها الحتكام عدم أو أصل بإنكارها سواء الله بآيات فالكفر يعتدون
الناس             من بالقسط يأمرون الذين وقتل حق بغير النبياء وقتل الحياة واقع في

المؤهلت            هي هذه والعتداء والعصيان السورة في أخرى آية في جاء كما
اليوم           تتوافر التي المؤهلت هي وهذه والمسكنة والذلة وللهزيمة الله لغضب

أنفسهم           يسمون الذين المسلمين ذراري من الرض في الشاردة البقايا في
اليوم            ربهم إلى بها يتقدمون التي المؤهلت هي هذه مسلمين حق بغير

فإذا             والمسكنة والذلة الهزيمة من اليهود على الله كتبه ما كل عليها فينالون
ما              يقولها أن قبل فلينظر مسلمون ونحن الرض في نغلب لماذا منهم أحد قال

الكتاب             أهل من الخيرة للقلة وإنصافا يقول ثم المسلمون هم ومن السلم هو
فهناك            سواء كلهم ليسوا الكتاب أهل أن فيقرر بالستثناء عليهم السياق يعود
ويقرر           الصادقين المؤمنين حال هي فإذا ربهم مع حالهم يصور المؤمنون

قائمة             أمة الكتاب أهل من سواء ليسوا الصالحين جزاء هو فإذا عنده جزاءهم
ويأمرون            الخر واليوم بالله يؤمنون يسجدون وهم الليل آناء الله آيات يتلون
الصالحين          من وأولئك الخيرات في ويسارعون المنكر عن وينهون بالمعروف

وضيئة            صورة وهو بالمتقين عليم والله يكفروه فلن خير من يفعلوا وما
وانضموا            شامل وكامل عميقا صادقا إيمانا آمنوا فقد الكتاب أهل من للمؤمنين

وقد            الخر واليوم بالله آمنوا الدين هذا حراسة على وقاموا المسلم للصف
أمة            خير إليها انضموا التي المسلمة المة سمة وحققوا اليمان بتكاليف نهضوا
في           نفوسهم رغبت وقد المنكر عن ونهوا بالمعروف فأمروا للناس أخرجت

ثم            ومن الخيرات في فسارعوا فيه يسابقون الذي الهدف فجعلوه جملة الخير
لن             أنهم لهم الصادق الوعد وهذا الصالحين من أنهم لهم العلوية الشهادة هذه
من              أنهم علم سبحانه الله أن إلى الشارة مع أجرا يكفروا ولن حقا يبخسوا

الوعد            هذا وفي الشهادة هذه في الراغبين أمام ترفع صورة وهي المتقين
هذا              المنير أفقها في الوضيء نورها إلى يشتاق من كل نفسه ذات في ليحققها
ول            أموالهم تنفعهم لن الذين الكافرون الكافرون الخر الجانب وفي جانب في
           ; في  منها شيء ينالهم ولن الدنيا في ينفقونها نفقة تنفعهم ولن أولدهم

اليمان            من المنبثق الخير المستقيم الثابت الخير بخط تتصل لم لنها الخرة
عارضة            نزوة فالخير وإل موصول وطريق ثابت وهدف واضح تصور على بالله

ول              مفهوم مدرك واضح أصل إلى يرجع ول الهوى يصرفه وجنوح لها ثبات ل
ول             أموالهم عنهم تغني لن كفروا الذين إن مستقيم شامل كامل منهج إلى

خالدون          فيها هم النار أصحاب وأولئك شيئا الله من  أولدهم

أصابت            صر فيها ريح كمثل الدنيا الحياة هذه في ينفقون ما مثل
أنفسهم          ولكن الله ظلمهم وما فأهلكته أنفسهم ظلموا قوم حرث
بالحركة         ينبض مشهد في الحقيقة هذه ترتسم وهكذا يظلمون



أموالهم         إن الجميل القرآني التعبير طريقة على بالحياة ويفيض
العذاب           من لهم فدية تصلح ول الله من بمانعتهم ليست وأولدهم

من           ينفقونه ما وكل النار أصحاب وهم النار من تنجيهم ول
فل           خيرا يظنونه فيما أنفقوه ولو حتى هالك ذاهب فهو أموالهم

القرآن           ولكن اليمان من ونابعا باليمان موصول يكون أن إل خير
ننظر             إننا بالحياة نابضا حيا مشهدا يرسم إنما نعبر كما هكذا يعبر ل

العاصفة            إذا ثم حرث فهو للخصاب تهيأ قد حقل أمام نحن فإذا
من            فيها بما الحرث هذا تحرق محرقة ثلجية باردة عاصفة إنها تهب

بجرسه          معناه فيصور بعنف يلقى مقذوف كأنها ذاتها واللفظة صر
شيء            كل فيها يتم لحظة إنها خراب مدمر كله الحرث وإذا النفاذ
ينفق            ما مثل ذلك يباب كله الحرث وإذا والهلك الدمار فيها يتم
والبر            الخير ظاهره فيما ينفق كان ولو الدنيا هذه في كفروا الذين
وفناء           هلك إلى كلها والموال الولد نعم من بأيديهم ما ومثل

أنفسهم            ولكن الله ظلمهم وما جزاء ما ودون حقيقي متاع ما دون
والبر          الخير مفردات يجمع الذي المنهج تنكبوا الذين فهم يظلمون
دافع          وله مرسوم هدف له وأصل ثابتا مستقيما خطا فيجعلها

والرغبة         العارضة للنزوة يترك فل معلوم طريق وله مفهوم
الذين           هم مستقيم ثابت منهج إلى ترجع ل التي والفلتة الغامضة
الحبل        عصمة من والنفلت والضلل الشرود لنفسهم اختاروا
ظاهره           فيما ينفقونه ما حتى هباء كله عملهم ذهب فإذا الممدود

فما             ولد ول مال عنهم يغن فلم الدمار كله حرثهم أصاب وإذا الخير
بما            لنفسهم ظلمهم هو إنما لهم تعالى الله من ظلم هذا في

على           جزاء ل أن يتقرر وهكذا وشرود تنكب من لنفسهم اختاروه
يكون             أن وإل اليمان بمنهج يرتبط أن إل لعمل قيمة ل وأن بذل

لنسان           ; كلمة بعده تبقى فل ويقرره هذا الله يقول اليمان باعثه
علم             بغير الله آيات في يجادلون الذين إل القرار هذا في يجادل ول

منير      كتاب ول هدى ول

العداء        موالة من المة تحذير السابع الدرس

انحراف             من الكتاب أهل سلوك في لما بيانا ابتدأ الذي الدرس نهاية وفي
سوء            من بالمسلمين يريدونه لما وفضحا مغالطة من جدالهم في لما وكشفا

المجادلين           إلى بال تلقي أن دون بتكاليفها لتنهض المسلمة للجماعة وتوجيها
من           الطويل المقطع هذا ونهاية الدرس هذا نهاية في الفاسقين المنحرفين

أعدائها           من تتخذ أن من المسلمة للجماعة التحذير يجيء كلها السورة
للذين           وهم ومصالحها أسرارها على أمناء منهم تجعل وأن بطانة الطبيعيين

مصداقها             نرى نزال ما خالدة شاملة صورة في التحذير هذا يجيء عدو آمنوا
أهل              عنها فغفل الحي القرآن هذا رسمها صورة أرض كل وفي وقت كل في

أيها             يا والمهانة والذى الشر يصيبهم يزال وما غفلتهم من فأصابهم القرآن هذا
بدت               قد عنتم ما ودوا خبال يألونكم ل دونكم من بطانة تتخذوا ل آمنوا الذين
كنتم             إن اليات لكم بينا قد أكبر صدورهم تخفي وما أفواههم من البغضاء

ول      تحبونهم أولء أنتم ها لقوكم       تعقلون وإذا كله بالكتاب وتؤمنون يحبونكم
الله              إن بغيظكم موتوا قل الغيظ من النامل عليكم عضوا خلوا وإذا آمنا قالوا

بها            يفرحوا سيئة تصبكم وإن تسؤهم حسنة تمسسكم أن الصدور بذات عليم



صورة              إنها محيط يعملون بما الله إن شيئا كيدهم يضركم ل وتتقوا تصبروا وإن
المشاعر         تسجل الملمح وشواهد النفوس بدخائل ناطقة السمات كاملة

نموذجا          كله بذلك وتسجل اليبة الذاهبة والحركة الظاهرة والنفعالت الباطنة
حول             فيمن وغدا اليوم ونستعرضها مكان كل وفي زمان كل في مكرورا بشريا

المسلمين          قوة ساعة في للمسلمين يتظاهرون أعداء من المسلمة الجماعة
بهم          المسلمون وينخدع جارحة وكل خالجة كل فتكذبهم بالمودة وغلبتهم

ول           والخبال الضطراب إل للمسلمين يريدون ل وهم والثقة الود فيمنحونهم
والدس           لهم والكيد طريقهم في الشوك ونثر المسلمين اعنات في يقصرون
رسمها               التي الصورة هذه أن شك من وما نهار أو ليل في الفرصة واتتهم ما
الكتاب           أهل على ابتداء تنطبق كانت العجيب الرسم هذا الكريم القرآن

      ; الذي     الكظيم للغيظ قوية صورة وترسم المدينة في للمسلمين المجاورين
تجيش          التي السيئة وللنوايا المبيت وللشر والمسلمين للسلم يضمرونه كانوا

          ; في   مخدوعا يزال ما المسلمين بعض كان الذي الوقت في صدورهم في
أسرار             على يأمنهم يزال وما بالمودة إليهم يفضي يزال وما هؤلء الله أعداء

        ; مغبة   يخشى ل وأصدقاء وأصحابا بطانة منهم ويتخذ المسلمة الجماعة
الجماعة           يبصر التحذير وهذا التنوير هذا فجاء السرار بدخائل إليهم الفضاء

لها           يخلصون ل الذين الطبيعيين أعدائها لكيد ويوعيها المر بحقيقة المسلمة
التنوير            هذا يجيء ولم وصحبة المسلمين من مودة أحقادهم تغسل ول أبدا

تواجه            دائمة حقيقة فهو معينة تاريخية فترة على مقصورا ليكون التحذير وهذا
مشهود             مكشوف حاضر من أيدينا بين فيما هذا مصداق نرى كما دائما واقعا

ناس              من بطانة دونهم من بطانة يتخذوا أل ربهم أمر عن غفلة في والمسلمون
والسر           الثقة موضع يجعلوهم وأل والوسيلة والمنهج الحقيقة في دونهم هم

هؤلء            أمثال من يتخذون هذا ربهم أمر عن غفلة في المسلمون والستشارة
منهج              وكل تصور وكل نظام وكل موضع وكل شأن وكل أمر كل في مرجعا

الله             حاد من يوادون لهم الله تحذير من غفلة في والمسلمون طريق وكل
        ; للجماعة  يقول سبحانه والله وقلوبهم صدورهم لهم ويفتحون ورسوله

قد             عنتم ما ودوا جيل أي في المسلمة للجماعة يقول كما الولى المسلمة
أنتم             ها يقول سبحانه والله أكبر صدورهم تخفي وما أفواههم من البغضاء بدت
خلوا             وإذا آمنا قالوا لقوكم وإذا كله بالكتاب وتؤمنون يحبونكم ول تحبونهم أولء

حسنة           تمسسكم أن يقول سبحانه والله الغيظ من النامل عليكم عضوا
المرة            التجارب تصفعنا مرة بعد ومرة بها يفرحوا سيئة تصبكم وإن تسؤهم

أزياء            تلبس والمؤامرة المكيدة عن نكشف مرة بعد ومرة نفيق ل ولكننا
ل              التي أحقادهم عن فتنم ألسنتهم تنفلت مرة بعد ومرة نعتبر ل ولكننا مختلفة

يبذله    ود بها ذلك          يذهب ومع الدين لهم يعلمها سماحة تغلسها ول المسلمون
بنا            وتبلغ والطريق الحياة في رفقاء منهم ونتخذ قلوبنا لهم فنفتح نعود

ذكرها            فنتحاشى عقيدتنا في نجاملهم أن الروحية الهزيمة بنا تبلغ أو المجاملة
وطمس            تاريخنا تزوير وفي السلم أساس على نقيمه فل حياتنا منهج وفي

المتربصين             العداء وهؤلء أسلفنا بين كان صدام أي ذكر فيه نتقي كي معالمه
ونضعف             نذل هنا ومن الله أمر عن المخالفين جزاء علينا يحل ثم ومن

الذي            الخبال ونلقى لنا أعداؤنا يوده الذي العنت نلقى هنا ومن ونستخذي
المسلمة             الجماعة علم كما يعلمنا الله كتاب ذا هو وها صفوفنا في يدسونه
صدورهم            تكنه الذي الشر من وننجو أذاهم وندفع كيدهم نتقي كيف الولى

إن             شيئا كيدهم يضركم ل وتتقوا تصبروا وإن شواظ منه السنتهم على ويفلت
أقوياء             كانوا إن قوتهم أمام والصمود والعزم الصبر فهو محيط يعملون بما الله



ل;            والتماسك الصبر والخداع الوقيعة طريق سلكوا إن وكيدهم مكرهم وأمام
المتوقع  ;           لشرهم اتقاء بعضها أو كلها العقيدة عن التنازل ول والتخاذل النهيار

وحده             ومراقبته وحده الله من الخوف التقوى هو ثم المدخول لودهم كسبا أو
ول               منهجه في إل أحد مع تلتقي فل بالله القلوب تربط التي الله تقوى هو

قوته              ; غير قوة كل سيحقر فإنه بالله القلب يتصل وحين حبله إل بحبل تعتصم
الله              حاد من يواد ول قريب من يستسلم فل عزيمته من الرابطة هذه وستشد

التماسك            والتقوى الصبر الطريق هو هذا للعزة كسبا أو للنجاة طلبا ورسوله
الله           بعروة كله تاريخهم في المسلمون استمسك وما الله بحبل والعتصام
كيد             الله ووقاهم وانتصروا عزوا إل كلها حياتهم في الله منهج وحققوا وحدها
كله           تاريخهم في المسلمون استمسك وما العليا هي كلمتهم وكانت أعدائهم

وجهرا         سرا ومنهجهم عقيدتهم يحاربون الذين الطبيعيين أعدائهم بعروة
وخبراء         وأعوانا وأصدقاء بطانة منهم واتخذوا مشورتهم إلى واستمعوا

رقابهم           وأذل فيهم لعدائهم ومكن الهزيمة عليهم الله كتب إل ومستشارين
  ; سنة            وأن خالدة الله كلمة أن على شاهد كله والتاريخ أمرهم وبال وأذاقهم

إل              عيناه ترى فلن الرض في المشهودة الله سنة عن عمي فمن نافذة الله
مواجهة          في السلم سماحة الوحدة خاتمة والهوان والنكسار الذلة آيات

وقد     ;        السورة في الول المقطع كذلك وينتهي الدرس هذا ينتهي بهذا العداء
     ; ويحسن      الشاملة الكاملة المفاصلة وقمة المعركة ذروة إلى السياق وصل

وجه              في السلم سماحة عن أخرى حقيقة نقرر أن الدرس هذا ننهي أن قبل
ل             ولكنه هؤلء من بطانة يتخذوا أل المسلمين يأمر فهو العداء هذا كل

هي           إنما بمثلها والمكر والدس والكراهية والحقد الغل مقابلة على يحرضهم
مجرد         المسلمة وللكينونة المسلم وللصف المسلمة للجماعة الوقاية مجرد

المسلم           أما الخرون به يحيطها الذي الخطر إلى التنبيه ومجرد الوقاية
    ; الناس       يعامل السلم وبنظافة جميعا الناس مع يتعامل السلم فبسماحة

     ;        ; يكيد  ل ولكنه الكيد يتقي جميعا الناس يلقى الشامل الخير وبمحبة جميعا
وأن               عقيدته في يفتن وأن دينه في يحارب أن إل يحقد ل ولكنه الحقد ويحذر
وأن              الفتنة يمنع وأن يحارب أن مطالب هو فحينئذ ومنهجه الله سبيل عن يصد

الحياة             في منهجه تحقيق وعن الله سبيل عن الناس تصد التي العقبات يزيل
على              حقدا ل البشر لخير وحبا لذاته انتقاما ل الله سبيل في جهادا يحارب

حبا            ل للناس الخير هذا إيصال دون الحائلة للحواجز وتحطيما آذوه الذين
وإقامة    والستغلل والستعلء في       للغلب الجميع يستمتع الذي القويم للنظام

حقيقة            هذه امبراطورية لبناء ول قومية راية لتركيز ل والسلم بالعدل ظله
   ; الجماعة       تاريخ ويترجمها والسنة القرآن من الكثيرة النصوص تقررها

خير             المنهج هذا إن النصوص هذه وفق الرض في تعمل وهي الولى المسلمة
تطاردهم             أن لها ينبغي الذين البشرية أعداء أعدى إل عنه البشرية يصد وما
المسلمة            الجماعة له انتدبت الذي الواجب هو وهذا قيادتها عن تقصيهم حتى

إلى              ماض والجهاد أدائه إلى دائما مدعوة وهي الداء يكون ما خير مرة فأدته
اللواء      هذا تحت القيامة يوم
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أحد      إلى الخروج الول الدرس
بدر        في النصر بمعجزة تذكير الثاني الدرس

المعركة           قبيل الخلق محاسن إلى ودعوة الربا تحريم الثالث الدرس
والتداول         والتمحيص البتلء في الله سنة الرابع الدرس

والصبر           والجهاد والجل الموت حول السلمي التصور حقائق الخامس الدرس
التصور          وتصحيح المعركة أحداث أهم الدرس مقدمة السادس الدرس

المة           حياة في الحقيقة هذه وقيمة الرسول حقيقة السابع الدرس
وحكمتها       أحد أحداث مسؤولية الثامن الدرس

الله       سبيل في الشهادة التاسع الدرس
أحد        أحداث بعد ومواساة تسلية العاشر الدرس

 

الوحدة     مقدمة

والمناظرة         الجدل معركة من أحد غزوة على القرآن تعقيب
ينتقل         السورة من سبق فيما والتحذير والتوجيه والتنوير والبيان

تكن           لم أحد وغزوة أحد معركة الميدان في المعركة إلى السياق
      ; الضمير     في كذلك معركة كانت إنما وحده الميدان في معركة

يكن           لم فيها القتال ميدان لن الميادين أوسع ميدانها معركة كانت
النفس           ميدان فيه دارت الذي الهائل ميدانها من واحدا جانبا إل

ودوافعها      وشهواتها وأطماعها ومشاعرها وتصوراتها البشرية
النفس         هذه يعالج هناك القرآن وكان العموم على وكوابحها

في         أقرانهم المحاربون يعالج ما وأشمل وبأفعل وأعمق بألطف
الكبير          النتصار وكان ثانيا الهزيمة وكانت أول النصر وكان النزال

والرؤية        الواضحة المعرفة انتصار والهزيمة النصر بعد فيها
   ; على      المشاعر واستقرار القرآن جلها التي للحقائق المستنيرة

الصفوف        وتمييز النفوس وتمحيص اليقين استقرار الحقائق هذه
غبش          من كثير من متحررة ذلك بعد المسلمة الجماعة وانطلق
وذلك         المسلم الصف في المشاعر وتأرجح القيم وتميع التصور

النفاق          سمات ووضوح كبير حد إلى الصف في المنافقين بتميز
والسلوك        الشعور وفي والفعل القول في الصدق وسمات

به        والحركة إليه الدعوة وتكاليف اليمان تكاليف ووضوح
بالتجرد        والستعداد بالمعرفة الستعداد من كله ذلك ومقتضيات
والتوكل         كله هذا بعد والتباع الطاعة والتزام بالتنظيم والستعداد

إلى            المر ورد الطريق خطوات من خطوة كل في وحده الله على
أمر           كل وفي والحياة الموت وفي والهزيمة النصر في وحده الله

اتجاه   كل الجماعة        وفي في استقرت التي الضخمة الحصيلة هذه وكانت
أكبر           الحداث بعد القرآنية التوجيهات وراء ومن الحداث وراء من المسلمة

الغزوة             من المسلمون عاد لو والغنيمة النصر حصيلة من يقاس ل بما وأخطر
لهذه            تكون ما أحوج ذاك إذ المسلمة الجماعة كانت وقد والغنيمة بالنصر
وكان            والغنيمة النصر حصيلة من مرة ألف إليها أحوج كانت الضخمة الحصيلة

حصيلة             من كذلك وأبقى أهم جيل كل في المسلمة للمة منها الباقي الرصيد
ظواهر              من الموقعة في بدا ما وراء من العلوي الله تدبير وكان والغنيمة النصر
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التي           الهزيمة وراء ومن المسلم الصف في والغبش والتميع والضعف النقص
وفق              وقع الذي هذا وراء من العلوي الله تدبير كان الظواهر هذه عن نشأت

للجماعة           الخير كله تدبيرا الظاهرة الطبيعية أسبابه حسب الجارية الله سنة
والتربية           العبرة من الضخمة الحصيلة هذه لتنال الحين ذلك في المسلمة
المسلمة         للمة وليبقى والتنظيم والتنسيق والتميز والتمحيص والنضح والوعي

ل           التي والتوجيهات والحقائق التجارب من الرصيد هذا المتعاقبة أجيالها في
في             المعركة انتهت لقد والغنيمة النصر هو الثمن هذا كان ولو بثمن تقدر

الحياة           وميدان النفس ميدان الكبر ميدانها في القرآن ليبدأها الرض ميدان
علم            عن الله يد تصنعه ما الجماعة بهذه وصنع المسلمة للجماعة الشاملة

فيه              وكان دبره وما الله شاءه ما وكان بصيرة وعن خبرة وعن حكمة وعن
يلفت            مما ولعل المرير الشاق والبتلء والذى الضر وراء من العظيم الخير

بين            العجيب الزدواج ذلك هو المعركة أحداث على القرآني التعقيب في النظر
المشاهد        هذه على المباشرة والتوجيهات ووقائعها مشاهدها استعراض

غبش          من وتخليصها النفوس بتصفية المتعلقة الخرى التوجيهات وبين والوقائع
وظلمة          الحقاد وظلم المطامع وثقلة الشهوات ربقة من وتحريرها التصور

أكثر           النظر يلفت مما ولعل الدفينة والرغبات والشح الحرص وضعف الخطيئة
وعن            عنه والنهي الربا عن حربية معركة على التعقيب صدد في الكلم

في            ظاهرية معقبات من للشورى كان مما الرغم على بها والخذ الشورى
في            القرآني المنهج فيها يعمل التي المساحة سعة ثم للمعركة السيئة النتائح

وتداخلها          فيها الحركة نقط وتعدد النسانية الحياة وفي البشرية النفس
يعجبون           ل الرباني المنهج هذا طبيعة يدركون الذين ولكن العجيب وتكاملها

فالمعركة           التكامل وهذا التداخل وهذا السعة وهذه الزدواج ذلك من لشيء
وعتاد           وعدة ورجال وخيل أسلحة معركة ليست السلمية الحركة في الحربية

المعركة          عن منعزلة ليست الجزئية المعركة فهذه فحسب حربي وتدبير
إنها          المسلمة للجماعة الجتماعي التنظيم وعالم الضمير عالم في الكبرى

الوهاق           من وتحرره وتجرده وخلوصه الضمير ذلك بصفاء وثيق ارتباط ذات
هي             وكذلك الله إلى الفرار دون به وتقعد شفافيته على تطمس التي والقيود

المسلمة           الجماعة حياة عليها تقوم التي التنظيمية بالوضاع وثيق ارتباط ذات
في              ل كلها الحياة في الشورى على يقوم الذي المنهج القويم الله منهج وفق

ل            والربا والتعاون الربوي النظام ل التعاوني النظام وعلى وحده الحكم نظام
لم            معركة إثر على المسلمة الجماعة يعالج كان والقرآن نظام في يجتمعان

الميدان             في معركة كانت إنما وحده القتال ميدان في معركة قلنا كما تكن
الربا            على عرج ثم ومن الواقعية الحياة وميدان البشرية النفس ميدان الكبر
على  ;         ;   وعرج عليه فحض والضراء السراء في النفاق على وعرج عنه فنهى

عن      ;       والعفو الغيظ كظم على وعرج الرحمة مناط فجعلها ورسوله الله طاعة
والتوبة        بالستغفار الخطيئة من والتطهر الحسان وعلى وعدم  الناس

           ; في  المتمثلة الله رحمة على عرج كما الرضوان مناط كلها فجعلها الصرار
أحرج            في وتقريره الشورى مبدأ وعلى للناس قلبه ولين ص الرسول رحمة

في            البخل من والتحذير البذل وعلى الغلول تمنع التي المانة وعلى الوقات
مادة               لنه كله هذا على عرج آيات من الغزوة على التعقيب في نزل ما نهاية

   ; المعركة        يتضمن الذي الواسع نطاقها في للمعركة المسلمة الجماعة إعداد
الكبير           للنتصار الكاملة التعبئة معركة عليها يقتصر ول إطاره في الحربية

القيم          تقرير في والنتصار والحقاد والمطامع والشهوات النفس على النتصار
إلى           ليشير كله هذا على وعرج الشاملة الجماعة لحياة السليمة والوضاع



إلى            كله ورده كله ونشاطها البشرية الكينونة مواجهة في العقيدة هذه وحدة
وتقوى            حساسية في إليه والتوجه له والعبودية لله العبادة محور واحد محور

من              حال كل في كلها البشرية الكينونة على الهيمنة في الله منهج وحدة وإلى
وحدة             وإلى المنهج هذا ظل في الحوال هذه جميع بين الترابط وإلى أحوالها

وكل            النفس حركات من حركة كل وتأثير كله النساني للنشاط النهائية النتائج
التوجيهات           فهذه وإذن النهائية النتائج هذه في التنظيم جزئيات من جزئية

إل            الحربية المعركة في تنتصر ل فالنفس المعركة عن بمعزل ليست الشاملة
يوم          تولوا والذين والنظامية والخلقية الشعورية المعارك في تنتصر حين

الذنوب            من كسبوا ما ببعض الشيطان استزلهم إنما أحد في الجمعان التقى
المعركة           بدأوا الذين هم أنبيائهم وراء العقيدة معارك في انتصروا والذين

من           والتطهر الركين بركنه واللتصاق الله إلى واللتجاء الذنوب من بالستغفار
بمعزل            وليست النصر عدة من كنفه إلى والرجوع بالله واللتصاق إذن الذنوب

; النصر            عدة من التعاوني النظام إلى الربوي النظام واطراح الميدان عن
والعفو           الغيظ وكظم الربوي المجتمع من النصر إلى أقرب التعاوني والمجتمع

المعركة            قوى من قوة النفس على فالسيطرة النصر عدة من الناس عن
من            كان كذلك كذلك فاعلية ذات قوة المتسامح المجتمع في والتواد والتضامن

المر              ورد الله قدر حقيقة نهايته إلى بدئه من السياق عليها اتكأ التي الحقائق
الوقت            وفي جازما حاسما تصحيحا النقطة هذه في التصور وتصحيح جملة إليه

من              يصدر ما على بالبشر تحل التي العواقب ترتيب في الله سنة تقرير ذاته
بالمنهج        وتمسكهم ومعصيتهم وطاعتهم وإصابتهم وخطئهم ونشاطهم سعيهم

من            وقدرا للمشيئة وأداة للقدرة ستارا كله هذا بعد واعتبارهم فيه وتفريطهم
أن              المسلمة الجماعة إشعار النهاية في ثم سبحانه يشاء ما به يحقق الله قدر

جهادها               خلل من قدره لتنفيذ الله تدبير هو إنما شيء النصر أمر من لها ليس
ول               الرض هذه أشياء من شيء النصر ثمار من لها وليس الله على هي وأجرها

التي            العليا الهداف لحساب إنما يشاء إذ النصر الله يؤتيها الخاص لحسابها
ما              وفق الله سنة جريان على بناء تقع حين فإنها الهزيمة وكذلك الله يشاؤها

يقدرها            غايات لتحقيق تقع إنما وتفريط تقصير من المسلمة الجماعة من يقع
وإقرار   ;        الحقائق وتجلية الصفوف وتمييز النفوس لتمحيص وعلمه بحكمته الله

نظر            في وزن ول قيمة ول للمستبصرين السنن وجلء الموازين وإقامة القيم
     ; كله        هذا يقم لمم ما القتصادي أو السياسي أو العسكري للنتصار السلم

الهوى           على والغلبة النفس على النتصار في الرباني المنهج أساس على
كل             ليكون الناس حياة في الله إراده الذي الحق وتقرير الشهوة على والفوز
فهي               وإل الله ومنهج الله سبيل في جهد كل وليكون الله ولمنهج لله نصرا نصر
ترتفع              أن الخير إنما للبشرية ول للحياة فيها خير ول جاهلية على تنتصر جاهلية

لذات   الحق في             راية حق ول وحده الله منهج إنه يتعدد ل واحد والحق الحق
وفي              البشرية النفس ميدان في أول يتم حتى يتم ل وانتصاره غيره الكون هذا
ومن            ذاتها في ذاتها حظ من النفس تخلص وحين الواقعية الحياة نظام

إلى           تفر وحين وأصفادها قيودها ومن وأحقادها أدرانها ومن وشهواتها مطامعها
وسائلها            ومن قوتها من تنسلخ وحين والوهاق الثقال هذه من متحررة الله
والحركة             الجهد من بواجبها الوفاء بعد الله إلى كله المر لتكل أسبابها ومن

جهادها             غاية هو التحكيم هذا وتعد كله المر في الله منهج تحكم وحين
السياسية            أو الحربية المعركة في النتصار يحتسب كله هذا يتم حين وانتصارها

الجاهلية            على الجاهلية انتصار فهو وإل الله ميزان في انتصارا القتصادية أو
ذلك               وكان الزدواج ذلك كان ثم ومن قيمة ول الله عند له وزن ل الذي



الميدان            ذلك في أحد يوم دارت التي المعركة على التعقيب في الشمول
نأخذ             أن وقبل الكثيرة جوانبه من واحدا جانبا القتال ميدان يعد الذي الفسيح
موجز           أن يحسن المعركة أحداث على القرآني التعقيب ذلك استعراض في
 ; لندرك           السيرة روايات في وردت كما وقائعها نلخص أحد غزوة أحداث
بالقرآن          اللهية التربية طريقة ولنراقب الدراك حق والتوجيه التعقيب مواضع

ذلك            بدر في انتصروا قد المسلمون كان والحداث الوقائع تناول في الكريم
المعجزة             رائحة فيها وقع التي الظروف ظل في فيه تبدو الذي الكامل النتصار

أبو             قريش في فرأس قريش من ورءوسه الكفر أئمة بأيديهم الله قتل وقد
لخذ             المسلمين على يؤلب فأخذ بدر في أشرافهم ذهاب بعد حرب بن سفيان
أيدي             في تقع فلم نجت قد قريش متاجر تحمل التي القافلة وكانت الثأر

المسلمين ;           لحرب أموال من فيها ما رصد على المشركون فتآمر المسلمين
والحابيش            وأحلفهم قريش من آلف ثلثة من قريبا سفيان أبو جمع وقد

ليحاموا        ;     بنسائهم معهم وجاءوا للهجرة الثالثة السنة من شوال في بهم وخرج
واستشار              أحد جبل من قريبا فنزل المدينة نحو بهم أقبل ثم يفروا ول عنهن

أل             رأيه وكان المدينة في يمكث أم إليهم أيخرج أصحابه ص الله رسول
     ; على       المسلمون قاتلهم دخلوها فإن بها يتحصنوا وأن المدينة من يخرجوا

أبي              بن الله عبد الرأي هذا على ووافقه البيوت فوق من والنساء الزقة أفواه
الشبان          من ومعظمهم الصحابة من كبيرة جماعة فبادرت المنافقين رأس

أن              بدا حتى ذلك في عليه وألحوا بالخروج عليه فأشاروا بدر يوم فاتهم ممن
الله              رضي عائشة بيت بيته ودخل ص فنهض الجماعة في السائد الرأي هو هذا
الله             رسول أكرهنا وقالوا أولئك عزم انثنى وقد عليهم وخرج لمته ولبس عنها

فافعل              المدينة في تمكث أن أحببت إن الله رسول يا فقالوا الخروج على ص
الله    <            يحكم حتى يضعها أن لمته لبس إذا لنبي ينبغي ما ص الله رسول فقال
حتى   >       ;    وقتها فللشورى عاليا نبويا درسا بذلك عليهم وألقى عدوه وبين بينه
مجال             هناك يعد ولم الله على والتوكل والمضي العزم وقت جاء انتهت إذا
ويفعل           لغاياتها المور تمضي إنما الراء بين والتأرجح الشورى وإعادة للتردد

يشاء     ما ذلك بعد سيفه            الله في أن منامه في رأى قد ص الله رسول وكان
سيفه               في الثلمة فتأول حصينة درع في يده أدخل وأنه تذبح بقرا أن ورأى ثلمة
الدرع             وتأول يقتلون أصحابه من بنفر البقر وتأول بيته أهل من يصاب برجل
نظام             يمضي كان ذاته الوقت في ولكنه المعركة عاقبة يرى إذن وكان بالمدينة

بالحداث            تربي والمم أمة يربي كان لقد الشورى بعد الحركة ونظام الشورى
الذي             الله قدر يمضي كان لقد ثم الحداث عنه تتمخض الذي التجارب وبرصيد

كما            القدر هذا مواقع وفق فيمضي قلبه عليه ويستقر مشاعره عليه تستقر
أصحابه            من ألف في ص الله رسول وخرج الموصول قلبه في يحسها

بين             صار فلما المدينة في بقي بمن الصلة على مكتوم أم ابن واستعمل
وقال             العسكر ثلث بنحو أبي بن الله عبد النفاق رأس انعزل وأحد المدينة

عبد              بن جابر والد حرام بن عمرو بن الله عبد فتبعهم للفتية ويسمع يخالفني
في            قاتلوا تعالوا ويقول الرجوع على ويحضهم يوبخهم عنهما الله رضي الله

وسبهم              عنهم فرجع نرجع لم تقاتلون أنكم نعلم لو قالوا ادفعوا أو الله سبيل
هي             فالمعركة ص فأبى يهود من بحلفائهم يستعينوا أن النصار من قوم وسأله

التوكل             يصح حين الله عند من والنصر بها ليهود فما والكفر اليمان معركة
<          > كثب      من القوم على بنا يخرج رجل من وقال له القلوب وتتجرد عليه

وجعل             الوادي عدوة في أحد من الشعب نزل حتى النصار بعض به فخرج
في              للقتال تعبأ أصبح فلما يأمرهم حتى القتال عن الناس ونهى أحد إلى ظهره



الله           عبد خمسين وكانوا الرماة على واستعمل فارسا خمسون فيهم سبعمائة
الطير            رأوا ولو يفارقوه وأل مركزهم يلزموا أن وأصحابه وأمره جبير ابن

لئل           بالنبل المشركين ينضحوا أن وأمرهم الجيش خلف وكانوا العسكر تتخطف
اللواء            وأعطى درعين بين ص الله رسول وظاهر ورائهم من المسلمين يأتوا

الخرى            وعلى العوام بن الزبير المجنبتين إحدى على وجعل عمير بن مصعب
وكان            القتال عن استصغره من فرد يومئذ الشبان واستعرض عمرو بن المنذر

وزيد               عازب بن والبراء ظهير بن وأسيد زيد بن وأسامة عمرو بن الله عبد منهم
مطيقا               رآه من وأجاز حزام بن وعمرو أوس بن وعرابة ثابت بن وزيد أرقم ابن
وتعبأت             سنة عشرة خمس ولهما خديج بن ورافع جندب بن سمرة منهم وكان
ميمنتهم            على فجعلوا فارس مائتا وفيهم آلف ثلثة في وهم للقتال قريش

سيفه              ص الله رسول ودفع جهل أبي بن عكرمة الميسرة وعلى الوليد بن خالد
وكان             الحرب عند يختال بطل شجاعا وكان خرشة بن سماك دجانة أبي إلى

فسماه            الراهب يسمى وكان الفاسق عامر أبو المشركين من بدر من أول
السلم            جاء فلما الجاهلية في الوس رأس وكان الفاسق ص الله رسول

قريش             إلى وذهب المدينة من فخرج بالعداوة ص الله رسول وجاهر به شرق
رأوه             إذا قومه بأن ووعدهم قتاله على ويحضهم ص الله رسول على يؤلبهم
إليهم            وتعرف قومه فنادى المسلمين لقي من أول فكان معه ومالوا أطاعوه

ثم                شر بعدي قومي أصاب لقد فقال فاسق يا عينا بك الله أنعم ل له فقالوا
شديدا    قتال المسلمين بلء         قاتل النصاري دجانة أبو أبلى القتال نشب ولما

طالب              أبي بن وعلي المطلب عبد بن وحمزة الله عبيد بن وطلحة هو حسنا
على            للمسلمين النهار أول الدولة وكانت الربيع بن وسعد أنس بن والنضر
           ; وولوا  الله أعداء وانهزم صناديدهم من سبعون هؤلء من قتل حيث الكفار

أرجلهن           عن ثيابهن النساء شمرت وحتى نسائهم إلى انتهوا حتى مدبرين
التي          مراكزهم تركوا وانكشافهم المشركين هزيمة الرماة رأى فلم هاربات

فذكرهم            الغنيمة الغنيمة قوم يا وقالوا يبرحوها أل ص الله رسول أمرهم
رجعة            للمشركين ليس أن وظنوا يسمعوا فلم ص الله رسول عهد أميرهم

خيل              في فكر خالد أدركها عندئذ أحد في الثغر وأخلوا الغنيمة طلب في فذهبوا
وأقبل          المسلمين ظهور خلف من فاحتلوه خاليا الثغر فوجدوا المشركين

المسلمين          علوا قد والفرسان خالدا رأوا حين المشركين من المنهزمون
الهرج          ووقع المسلمين على الدائرة فدارت المعركة وانقلبت بهم فأحاطوا

لم          التي المفاجأة لهول والذعر الضطراب واستولى الصف في والمرج
الشهادة            له الله كتب من المسلمين من واستشهد القتل وكثر أحد يتوقعها

على             يعدون نفر من إل أفرد وقد ص الله رسول إلى المشركون وخلص
الرباعية            سنه وكسرت ص وجهه جرح وقد قتلوا حتى عنه قاتلوا الصابع

المشركون          ورماه رأسه على البيضة وهشمت السفل الفك في اليمنى
عامر             أبو كان التي الحفر من حفرة في وسقط لجنبه وقع حتى بالحجارة
حلق           من حلقتان وغاصت المسلمين بها يكيد وغطاها حفرها قد الفاسق

أن            صائح صاح بالمسلمين المحيط الهول هذا وسط وفي وجنته في المغفر
أعقابهم             على فانقلبوا قواهم من بقي ما هدت التي الطامة فكانت قتل محمد

ولما            والكلل اليأس من أصابهم مما قتال يحاولون ل منكرة هزيمة مهزومين
بن               عمر إلى انتهى وقد عنه الله رضي النضر بن أنس ينهزم لم الناس انهزم

ألقوا            قد والنصار المهاجرين من رجال في الله عبيد بن وطلحة الخطاب
بالحياة             تصنعون فما فقال ص الله رسول قتل فقالوا يجلسكم ما فقال بأيديهم

المشركين             استقبل ثم ص الله رسول عليه مات ما على فموتوا فقوموا بعده



أحد               دون من أجدها إني الجنة لريح واها سعد يا فقال معاذ بن سعد ولقي
ببنانه              عرفته أخته إل تعرفه ولم ضربة وسبعون بضع به ووجد قتل حتى فقاتل
كعب             المغفر تحت عرفه من أول وكان المسلمين نحو ص الله رسول وأقبل

ص             الله رسول هذا أبشروا المسلمين معشر يا صوته بأعلى فصاح مالك بن
وفيهم            الشعب إلى معه ونهضوا المسلمون إليه واجتمع اسكت أن بيده فأشار

في            صعودا امتدوا فلما وغيرهم النصاري الصمة بن والحارث وعمر بكر أبو
كان              العود اسمه له جواد على خلف بن أبي ص الله رسول أدرك الجبل
قال              ص الله رسول بذلك سمع فلما محمدا عليه أقتل ويقول مكة في يطعمه

بها               وطعن الحارث من الحربة ص تناول أدركه فلما الله شاء إن أقتله أنا بل
رسول              قال كما مقتول أنه أيقن وقد كالثور يخور فذهب ترقوته في الله عدو

على             سفيان أبو وأشرف عودته طريق في بالفعل ومات قبل من ص الله
أبي              ابن أفيكم فقال تجيبوه ل ص الله رسول فقال محمد أفيكم فنادى الجبل
عن              إل يسأل ولم يجيبوه فلم الخطاب بن عمر أفيكم فقال يجيبوه فلم قحافة

رضي             عمر يملك فلم كفيتموهم فقد هؤلء أما قومه مخاطبا فقال الثلثة هؤلء
نفسه   عنه ما               الله لك الله أبقى وقد أحياء ذكرتهم الذين إن الله عدو يا قال أن

إلى               بذلك يشير تسؤني ولم بها آمر لم مثلة القوم في كان قد فقال يسوؤك
حين              وحشي قتله أن بعد عنه الله رضي حمزة بجثمان هند زوجه صنعته ما

رسول             فقال هبل اعل قال ثم لفظتها ثم فلكتها كبده واستخرجت بطنه بقرت
العزى               لنا قال وأجل أعلى الله قولوا قال نجيبه بماذا قالوا تجيبونه أل ص الله

الله               قولوا قال نجيبه بماذا قالوا تجيبونه أل ص الله رسول قال لكم عزى ول
عمر              فقال سجال والحرب بدر بيوم يوم سفيان أبو قال لكم مولى ول مولنا

المعركة              انقضت ولما النار في وقتلكم الجنة في قتلنا سواء ل عنه الله رضي
الذراري         لسبي المدينة قصدوا أنهم المسلمون فظن المشركون انصرف

رضي             طالب أبي بن لعلي ص النبي فقال عليهم ذلك فشق الموال وإحراز
           > هم   فإن يريدون وماذا يصنعون ماذا فانظر القوم آثار في أخرج عنه الله

وساقوا            الخيل ركبوا كانوا وإن مكة يريدون فإنهم البل وامتطوا الخيل جنبوا
ثم            إليهم لسيرن أرادوها لو بيده نفسي فوالذي المدينة يريدون فإنهم البل

         < فجنبوا   يصنعون ماذا أنظر آثارهم في فخرجت علي قال فيها لناجزهم
فيما            تلوموا الطريق بعض في كانوا فلما مكة ووجهوا البل وامتطوا الخيل
وقد            تركتموهم ثم وحدهم شوكتهم أصبتم شيئا تصنعوا لم بعضهم وقال بينهم
ذلك           فبلغ شأفتهم نستأصل حتى فارجعوا لكم يجمعون رؤوس منهم بقي

وقال             < عدوهم لقاء إلى المسير إلى وندبهم الناس في فنادى ص الله رسول
قال       >          < معك أركب أبي بن الله عبد له فقال القتال شهد من إل معنا يخرج ل

وقالوا >           ;  والخوف الشديد الجرح من بهم ما على المسلمون له فاستجاب ل
أل              أحب إني الله رسول يا وقال الله عبد بن جابر وأستأذنه وطاعة سمعا

أسير               لي فأذن أحد يوم بناته على أبي خلفني وإنما معك كنت إل مشهدا تشهد
السد             ; حمراء بلغوا حتى معه والمسلمون ص الله رسول فسار له فأذن معك

بأبي              يلحق أن فأمره ص الله رسول إلى الخزاعي معبد أبي بن معبد وأقبل
معبد            يا وراءك وما فقال بإسلمه يعلم ولم بالروحاء فلحقه فيخذله سفيان
مثله             في يخرجوا لم جمع في وخرجوا عليكم تحرقوا قد وأصحابه محمد فقال

أن               أرى ما فقال تقول ما فقال أصحابهم من عنهم تخلف كان من ندم وقد
أجمعنا             لقد والله سفيان أبو فقال الكمة هذه وراء الجيش يطلع حتى ترتحل

أعقابهم            على فرجعوا ناصح لك فإني تفعل فل قال لنستأصلهم عليهم الكرة
أن         ;     لك هل فقال المدينة يريدون المشركين بعض سفيان أبو ولقي مكة إلى



أبلغ               قال نعم قال مكة إلى أتيت إذا زبيبا راحلتك لك وأوقر رسالة محمدا تبلغ
قالوا            قوله بلغهم فلما أصحابه ونستأصل لنستأصله الكرة جمعنا قد أنا محمدا

ينتظرون             أيام ثلثة وأقاموا عضدهم في ذلك يفت ولم الوكيل ونعم الله حسبنا
إلى            فعادوا منصرفين مكة إلى طريقهم في أبعدوا المشركين أن عرفوا ثم

يسجل             ول جوانبها كل يصور ل الغزوة لحداث الملخص هذا فإن وبعد المدينة
الوقائع              بعض نذكر ثم ومن والعبرة المثل موضع هو مما فيها وقع ما كل

المشركين           من قميئة ابن عمرو كان واستحيائه الجو لرسم تكملة الموحية
فترة          في أفرد حين ص الله رسول إلى خلصوا عقب    الذين المعركة اضطراب

قتل           محمدا بأن والصيحة بالمسلمين الكفار وإحاطة أماكنهم عن الرماة تخلي
يطيش           التي الغمرة هذه وفي وعزائمهم المسلمين صفوف في صنعته وما

ص              الله رسول عن تقاتل المازنية كعب بنت نسيبة عمارة أم كانت الحليم فيها
درعان             وقته ولكن عدة ضربات بسيفها قميئة بن عمر ضربت وقد شديدا قتال

أبو            وكان عاتقها على شديدا جرحا فجرحها بالسيف هو وضربها عليه كانتا
يكشف              ول يتحرك ل وهو فيه يقع والنبل ص النبي على بظهره يترس دجانة

ص              الله رسول إلى سريعا يثوب الله عبيد بن طلحة وكان ص الله رسول
أبو              قال قالت عائشة عن حبان ابن صحيح في يصرع حتى وحده دونه ويقف
أول              فكنت ص النبي عن كلهم الناس انصرف أحد يوم كان لما الصديق بكر

طلحة               كن قلت ويحميه عنه يقاتل رجل يديه بين فرأيت ص النبي إلى فاء من
عبيدة              أبو أدركني أن أنشب فلم وأمي أبي فداك طلحة كن وأمي أبي فداك

فإذا              ص النبي إلى فدفعنا لحقني حتى طير كأنه يشتد هو وإذا الجراح بن
النبي      <     >    رمي وقد أوجب فقد أخاكم دونكم ص فقال صريعا يديه بين طلحة

عن              لنزعها فذهبت وجنته في المغفر حلق من حلقة غابت حتى وجنته في ص
عبيدة                أبو فأخذ قال تركتني إل بكر أبا يا الله نشدتك عبيدة أبو فقال ص النبي
السهم             استل ثم ص الله رسول يؤذي أن كراهة ينضنضه فجعل بفيه السهم

عبيدة               أبو فقال الخر لخذ ذهبت ثم بكر أبو قال عبيدة أبي ثنية فندرت بفيه
فندرت              استله حتى ينضنضه فجعل فأخذه قال تركتني إل بكر أبا يا الله نشدتك

أوجب         <     > فقد أخاكم دونكم ص الله رسول قال ثم الخرى عبيدة أبي ثنية
كرم             علي وجاء ضربة عشرة بضع أصابته وقد نعالجه طلحة على فأقبلنا قال

الجرح             على الماء يصب فكان ص الله رسول جرح لغسل بالماء وجهه الله
من              قطعة أخذت يكف ل الدم أن رأت فلما تغسله عنها الله رضي وفاطمة
أبي           والد مالك مص وقد الدم فاستمسك بالجرح فألصقتها فأحرقتها حصير

ل              والله فقال مجه له فقال أنقاه حتى ص الله رسول جرح الخدري سعيد
الجنة       <          أهل من رجل إلى ينظر أن أراد من ص النبي فقال ذهب ثم أبدا أمجه

           < من    سبعة في أحد يوم أفرد ص أنه مسلم صحيح وفي هذا إلى فلينظر
<      > الجنة        وله عني يردهم من قال رهقوه فلما قريش من ورجلين النصار

   > عني           يردهم من فقال رهقوه ثم قتل حتى فقاتل النصار من رجل فتقدم
       < فقال       السبعة قتل حتى كذلك يزل فلم الجنة في رفيقي وهو الجنة فله

      <     > عنه    أجهضهم حتى طلحة جالدهم ثم أصحابنا انصفنا ما ص الله رسول
العياء             بلغ وقد الكربة انجلت حتى أسلفنا كما بظهره دجانة أبو عليه وترس
صخرة             يعلو أن أراد يتبعونه والمشركون الجبل يصعد وهو أنه ص الله برسول

بهم             فصلى الصلة وحانت صعدها حتى تحته طلحة فجلس به لما يستطع فلم
كذلك      اليوم هذا أحداث ومن بحنظلة      جالسا الملقب النصاري حنظلة إن

ابن             شداد حنظلة على حمل منه تمكن فلما سفيان أبي على شد الغسيل
من              قام امرأته مع وهو الحرب صيحة سمع لما فإنه جنبا وكان فقتله السود



قال             ثم تغسله الملئكة أن أصحابه ص الله رسول فأخبر الجهاد إلى فوره
بعثني             ثابت بن زيد وقال الخبر فأخبرتهم امرأته فسألوا شأنه ما أهله سلوا
القتلى              بين أطوف فجعلت قال الربيع بن سعد أطلب أحد يوم ص الله رسول
بسيف             وضربة برمح طعنة بين ما ضربة سبعون وبه رمق بآخر وهو فأتيته

لك              ويقول السلم عليك يقرأ ص الله رسول إن سعد يا فقلت بسهم ورمية
الله              رسول يا له قل السلم ص الله رسول وعلى فقال تجدك كيف أخبرني

رسول               إلى خلص إن الله عند لكم عذر ل النصار لقومي وقل الجنة ريح أجد
المهاجرين             من رجل ومر وقته من نفسه وفاضت تطرف عين وفيكم ص الله

قد              محمدا أن أشعرت فلن يا فقال دمه في يتشحط وهو النصار من برجل
عبد               وقال دينكم عن فقاتلوا بلغ فقد قتل قد محمد كان إن النصاري فقال قتل

لي                يقول المنذر عبد بن مبشر أحد قبل النوم في رأيت حرام بن عمرو بن الله
نشاء               حيث فيها نسرح الجنة في فقال أنت وأين فقلت أيام في علينا قادم أنت

ص               الله لرسول ذلك فذكرت أحييت ثم بلى فقال بدر يوم تقتل ألم له قلت
       <       > مع  استشهد قد ابنه وكان خيثمة وقال جابر أبا يا الشهادة هذه فقال
حتى              حريصا عليها والله وكنت بدر وقعة أخطأتني لقد بدر يوم ص الله رسول
ابني            البارحة رأيت وقد الشهادة فرزق سهمه فخرج الخروج في إبني ساهمت

بنا             الحق يقول وأنهارها الجنة ثمار في يسرح صورة أحسن في النوم في
الله              رسول يا والله وقد حقا ربي وعدني ما وجدت فقد الجنة في ترافقنا

وأحببت            عظمي ورق سني كبرت وقد الجنة في مرافقته إلى مشتاقا أصبحت
الجنة              في سعد ومرافقة الشهادة يرزقني أن الله رسول يا الله فادع ربي لقاء

في               جحش بن الله عبد وقال شهيدا بأحد فقتل بذلك ص الله رسول له فدعا
بطني              يبقروا ثم فيقتلوني غدا العدو القي أن عليك أقسم إني اللهم اليوم ذلك

الجموح             بن عمرو وكان فيك فأقول ذلك فيم تسألني ثم وأذني أنفي ويجدعوا
غزا               إذا ص الله رسول مع يغزون شباب بنين أربعة له وكان العرج شديد أعرج

رخصة                 لك جعل قد الله إن بنوه له فقال معه يتوجه أن أراد أحد إلى توجه فلما
الجموح             بن عمرو فأتى الجهاد عنك الله وضع وقد نكفيك ونحن قعدت فلو

والله               معك أخرج أن يمنعونني هؤلء بني إن الله رسول يا فقال ص الله رسول
ص              < الله رسول له فقال الجنة في هذه بعرجتي فأطأ استشهد أن لرجو إني

لعل       >   <      تدعوه أن عليكم وما لبنيه وقال الجهاد عنك الله وضع فقد أنت أما
        < أحد       يوم فقتل ص الله رسول مع فخرج الشهادة يرزقه أن وجل عز الله

والمسلمون           أبيه إلى اليمان بن حذيفة نظر المعركة مضطرب وفي شهيدا
الله             عباد أي حذيفة فقال المشركين من يظنونه وهم يعرفونه ل قتله يريدون

فأراد           لكم الله يغفر فقال قتلوه حتى قوله يفهموا فلم أن     أبي ص الله رسول
حذيفة            ذلك فزاد المسلمين على بديته تصدقت قد حذيفة فقال ديته يؤدي
حمزة             مصرع يصف مطعم بن جبير غلم وحشي وقال الله رسول عند خيرا
فأنت              محمد عم حمزة قتلت إن جبير لي قال الغزوة هذه في الشهداء سيد

الحبشة            قذف بالحربة أقذف حبشيا رجل وكنت الناس مع فخرجت قال عتيق
رأيته             حتى واتبصره حمزة أنظر خرجت الناس التقى فلما شيئا بها أخطئ قلما

له               لتهيأ إني فوالله شيء له يقوم ما هدا بسيفه الناس يهد الورق الجمل كأنه
عبد              بن سباع إليه تقدمني إذ مني ليدنو بحجر أو بشجرة منه وأستتر أريده
حتى            حربتي فهززت رأسه اختطف كأنما ضربة ضربه حمزة رآه فلما العزى

بين             من خرجت حتى أحشائه ثنته في فوقعت عليه دفعتها عنها رضيت إذا
فأخذت            أتيته ثم مات حتى وإياها وتركته فغلب نحوي لينوء وذهب رجليه

قتلت              إنما حاجة بغيره لي تكن لم إذ فيه فقعدت المعسكر إلى ورجعت حربتي



وأخرجت             حمزة بطن فبقرت سفيان أبي زوج عتبة بنت هند جاءت وقد لعتق
المعركة             بعد ص الله رسول وقف ولما فألقتها عليها تقدر فلم ولكتها كبده

بمثلك           <    أصاب لن ص وقال شديدا تأثرا تأثر عنه الله رضي حمزة جثمان على
أكلت         >      <  ص الله رسول قال ثم هذا من إلي أغيظ موقفا قط وقفت وما أبدا

أمر >    <          >   وقد النار في حمزة من شيئا ليدخل الله كان ما قال ل قالوا شيئا
مقابر             إلى ينقلوا ول مصارعهم في أحد شهداء يدفن أن ص الله رسول

برد             ص الله رسول منادي فنادى قتلهم نقلوا قد الصحابة بعض وكان المدينة
الرجلين           يدفن عليه وسلمه الله صلوات ووقف فردوا مصارعهم إلى القتلى

أشاروا             فإذا القرآن في أخذا أكثر أيهم يسأل وكان الواحد اللحد في والثلثة
الجموح               بن وعمرو حرام بن عمرو بن الله عبد ودفن اللحد في قدمه رجل إلى

    > في          المتحابين هذين ادفنوا فقال المحبة من بينهما كان لما واحد قبر في
من    >         اللقطات بعض هذه الغزوة لحداث القرآن معالجة واحد قبر في الدنيا

الزمان             من لحظة إل بينهما تفرق ل والهزيمة النصر فيها تجاور التي المعركة
والتي             الشهوة من لفتة وإل الهوى من حركة وإل المر عن مخالفة وإل
تاريخ          في الفريدة والنماذج الهابطة والسفوح العالية القيم فيها تجاورت

حالة           عن تكشف مجموعة وهي والهزيمة النفاق تاريخ وفي والبطولة اليمان
في             الغبش من حالة عن تكشف كما حينذاك الصف في التناسق عدم من

النتائج            هذه وقدره الله سنة وفق انشأت وتلك وهذه المسلمين بعض تصورات
تلك   ;         قمتها على تتراءى التي الجسام التضحيات وهذه المسلمون ذاقها التي

يحسونها              كانوا ذاك حين الصحابة أن شك ل والتي ص الله رسول أصابت التي
ليتلقوا             غاليا الثمن دفعوا وقد اللم من نالهم ما أشد ويرونها وعنف بعمق

المسلمة          الجماعة وليعد الصفوف ويميز القلوب الله وليمحص عاليا الدرس
منهج           وإقرار للبشرية الراشدة القيادة مهمة بها ناطها التي العظمى للمهمة

القرآن            عالج كيف إذن فلننظر الواقعية المثالية صورته في الرض في الله
القرآن    بطريقة الموقف المعركة        الكريم أحداث يتتبع ل القرآني النص إن

  ;        ; من   ويتخذ القلوب وخوالج النفوس دخائل يتتبع ولكنه والعرض للرواية
تاريخيا           عرضا الحوادث يعرض ل وهو وتوجيه وتنوير تنبيه مادة الحداث

       ; القيم    واستخلص والتربية للعبرة يعرضها هو إنما التسجيل بقصد مسلسل
الجو   ;        وتصوير القلوب وخلجات النفوس سمات ورسم الحوادث وراء الكامنة

    ;      ; تقررها   التي الباقية والمبادىء تحكمها التي الكونية والسنن صاحبها الذي
المشاعر           من ضخمة لثروة ارتكاز نقطة أو محورا الحادثة تستحيل وبذلك

يعود      ;    ;   ثم حولها يستطرد ثم منها السياق يبدأ والستدللت والنتائج والسمات
    ;          ; بعد  مرة هذا ويكرر الحياة أغوار وفي الضمائر أعماق في يجول ثم إليها
من             حفل على جناحيه ضم وقد نهايتها إلى الحادث برواية ينتهي حتى مرة
إليها           وسيلة إل الحادث رواية تكن لم والمبادىء والقيم والدلئل المعاني

وعقابيله           الحادث ملبسات تناول قد يكون وحتى حواليها تتجمع ارتكاز ونقطة
ول             حيرة منها النفس تجد فل مواضعها في وأراحها ونقاها فجلها الضمائر في
وقع              وما المعركة رقعة في النسان وينظر دخل ول لبسا فيها تحس ول قلقا
من             تناوله وما القرآني التعقيب رقعه إلى ينظر ثم وتنوعه سعته على فيها

           ; بالقلوب  وألصق الزمن على وأبقى تلك من أوسع الرقعة هذه فإذا جوانب
وحاجات          البشرية النفس حاجات تلبية على وأقدر النفوس في وأعمق

الجيال             تتابع على المجال هذا في له تتعرض موقف كل في السلمية الجماعة
من           المطلقة والمبادىء الزائلة الحداث وراء من الباقية الحقائق تتضمن فهي

والرصيد          العارضة الظواهر وراء من الصيلة والقيم المفردة الحوادث وراء



الباقية           الحصيلة وهذه والمكان الزمان اعتبارات عن النظر بغض للتزود الصالح
مكان             أي وفي زمان أي في باليمان يتفتح قلب لكل القرآنية النصوص تدخرها

النصوص           في متفرقة استعراضها بعد الله شاء إن متجمعة لها وسنعرض
أحد      غزوة لحداث القرآن معالجة

أحد      إلى الخروج الول الدرس

همت             إذ عليم سميع والله للقتال مقاعد المؤمنين تبوىء أهلك من غدوت وإذ
يبدأ            هكذا المؤمنون فليتوكل الله وعلى وليهما والله تفشل أن منكم طائفتان

نفوس          من قريبا كان وقد واستحضاره للمعركة الول المشهد باستعادة
هذا           على الحديث ابتداء ولكن ذاكرتهم ومن القرآن بهذا الولين المخاطبين
بكل            المشهد يعيد أن شأنه من النص بهذا الول المشهد واستحضار النحو

يعرفونه   ;          الذي المنظور المشهد وراء ما إليه يضيف وأن حيويته وبكل حرارته
سبحانه            الله حضور حقيقة وأولها المنظور المشهد يتضمنها ل أخرى حقائق من
تحرص             التي الحقيقة وهي بينهم دار وما كان ما بكل وعلمه وسمعه معهم
التصور         في وتعميقها وتوكيدها وتقريرها استحضارها على القرآنية التربية

منهجه           السلم عليها أقام التي الكبيرة الساسية الحقيقة هي وهي السلمي
أن            إل تكاليفه بكل السلمي المنهج على ضمير يستقيم ل والتي التربوي

أهلك             من غدوت وإذ كذلك حيويتها وبكل قوتها بكل الحقيقة هذه فيه تستقر
النبي            غدو إلى هنا والشارة عليم سميع والله للقتال مقاعد المؤمنين تبوىء

   ; في            التشاور بعد ودرعه لمته لبس وقد عنها الله رضي عائشة بيت من ص
المشركين            للقاء المدينة من الخروج على عزم من إليه انتهى وما المر

باتخاذ             للرماة أمر ومن للصفوف ص الرسول تنظيم من هذا أعقب وما خارجها
الحقيقة          ولكن يتذكرونه وموقف يعرفونه مشهد وهو الجبل على موقفهم

هذه    هي فيه له            الجديدة ويا حاضره الله مشهد من له ويا عليم سميع والله
ما                كل وتخالط به تحف روعة ومن إذن رهبة من لها ويا شاهده الله موقف من

اللسنة             تقوله ما يسمع وهو لله فيه مكشوفة والسرائر تشاور من فيه دار
حركة             هي الول المشهد هذا في الثانية واللمسة الضمائر به تهمس ما ويعلم

الحركة        ;    تلك بعد المسلمين من طائفتين قلوب راودت التي والفشل الضعف
بثلث               انفصل حين سلول بن أبي بن الله عبد النفاق رأس بها قام التي الخائنة

المدينة             أهل شباب إلى واستمع برأيه يأخذ لم ص الرسول أن مغضبا الجيش
 ; وأن              للعقيدة يخلص لم قلبه أن على بهذا فدل لتبعناكم قتال نعلم لو وقال

ل              التي العقيدة العقيدة على القلب ذلك في ويطغى قلبه يمل يزال ما شخصه
لها              يخلص أن فإما شريكا فيه لها تطيق ول صاحبها قلب في شركة تحتمل

والله             تفشل أن منكم طائفتان همت إذ وتجتويه هي تجانبه أن وإما وحدها
الصحيح           في ورد كما الطائفتان وهاتان المؤمنون فليتوكل الله وعلى وليهما

عبد              حركة فيهما أثرت سلمة وبنو حارثة بنو هما عيينة بن سفيان حديث من
في              خطوة أول من المسلم الصف في رجة من أحدثته وما أبي بن الله
أخبر            كما وتثبيته الله ولية أدركتهما أن لول وتضعفان تفشلن فكادتا المعركة

عبد              بن جابر سمعت عنه الله رضي عمر قال وليهما والله القرآني النص هذا
بنو              الطائفتان نحن قال تفشل أن منكم طائفتان همت إذ نزلت فينا يقول الله

والله              تعالى لقوله تنزل لم أنها يسرني وما أو نحب وما سلمة وبنو حارثة
الضمائر           مكنونات في المخبوء الله يكشف وهكذا ومسلم البخاري رواه وليهما

إياه;           ;     الله وقاهم ثم لحظة صدورهم في حاك حين أهله إل يعلمه لم والذي



أحداث          لستعادة يكشفه الصف في فمضوا بوليته وأيدهم عنهم وصرفه
أهلها          وإشعار النفوس خلجات لتصوير ثم ومشاهدها وقائعها واستحياء المعركة
عليم            سميع والله لهم قال كما ضمائرهم بمكنونات وعلمه معهم الله حضور

; النجاة            كانت كيف لتعريفهم ثم حسهم في وتعميقها الحقيقة هذه لتوكيد
الفشل           فيهم ويدب الضعف يدركهم حين ورعايته ووليته الله عون وإشعارهم

ثم            ومن يلتجئون وأين هذا من شيئا يستشعرون حين يتوجهون أين ليعرفوا
المؤمنون            فليتوكل الله وعلى للمؤمنين غيره وجه ل الذي الوجه هذا يوجههم

إن            لهم فليس المؤمنون فليتوكل وحده الله على والحصر القصر وجه على
اللتين            الوليين اليتين في نجد وهكذا المتين السند هذا إل مؤمنين كانوا

الكبيرين         التوجيهين هذين وجوها المعركة مشهد القرآن بهما يستحضر
عليم          سميع والله السلمية التربية وفي السلمي التصور في الساسيين

المؤمنون    فليتوكل الله جوهما       وعلى وفي المناسب أوانهما في نجدهما
المناسب ;          ; الموعد في إيحاءاتهما وكل إيقاعاتهما كل يلقيان حيث المناسب

النصين          هذين من ويتبين والنطباع والستجابة للتلقي القلوب تهيأت وقد
 ; بالتعقيب         وتربيتها وتوجيهها القلوب استحياء القرآن يتولى كيف التمهيديين
وتوجيهها           للحداث القرآن رواية بين الفرق ويتبين ساخنة وهي الحداث على
تستهدف         ;    ل ولكنها أكثر بتفصيل الحداث تروي قد التي المصادر سائر وبين

كما         والتوجيه وبالتربية والستجاشة بالحياء البشرية والحياة البشري القلب
القويم      بمنهجه الكريم القرآن يستهدفها

بدر        في النصر بمعجزة تذكير الثاني الدرس

وهي             كادوا وقد المسلمون فيها ينتصر لم التي المعركة عن الحديث يبدأ هكذا
بن            الله عبد المنافق عند العقيدة على الشخصية العتبارات بتغليب بدأت قد

          ; عقيدتهم  على الشخصي اعتباره غلبوا الذين أتباعه حركته في وتابعه أبي
انتهت          ثم المسلمين من صالحتين طائفتين يدرك كاد الذي وبالضعف

تغن           فلم الغنيمة في الطمع مطارق تحت العسكرية الخطة عن بالمخالفة
بسبب            إليه انتهت الذي المصير عن المعركة في تجلت التي العالية النماذج

في             يمضي أن وقبل التصور في الغبش ذلك وبسبب الصف في الخلل ذلك
يذكرهم         بالهزيمة انتهت التي المعركة أحداث على والتعقيب الستعراض
للموازنة            مجال تلك أمام هذه لتكون بدر معركة بالنصر انتهت التي بالمعركة
      ; وأسباب    القوة ومواطن الضعف مواطن ومعرفة والنتائج السباب وتأمل
والهزيمة            النصر أن من اليقين ليكون ذلك بعد ثم الهزيمة وأسباب النصر

وراء     ;          من تتحقق كما النصر وراء من تتحقق لحكمة الله أقدار من قدر كليهما
جميع              وفي الحالين كل على الله إلى النهاية في المر مرد وأن سواء الهزيمة
تقول             إذ تشكرون لعلكم الله فاتقوا أذلة وأنتم ببدر الله نصركم ولقد الحوال

إن             بلى منزلين الملئكة من آلف بثلثة ربكم يمدكم أن يكفيكم ألن للمؤمنين
الملئكة            من آلف بخمسة ربكم يمددكم هذا فورهم من ويأتوكم وتتقوا تصبروا

من              إل النصر وما به قلوبكم ولتطمئن لكم بشرى إل الله جعله وما مسومين
خائبين             فينقلبوا يكبتهم أو كفروا الذين من طرفا ليقطع الحكيم العزيز الله عند

في               ما ولله ظالمون فإنهم يعذبهم أو عليهم يتوب أو شيء المر من لك ليس
رحيم             غفور والله يشاء من ويعذب يشاء لمن يغفر الرض في وما السماوات

من              أداة بغير تم فقد أسلفنا كما المعجزة رائحة فيه كان بدر في والنصر
المؤمنين          بين فيها الكفتان تكن لم للنصر المألوفة المادية الدوات



ألف          حوالي المشركون كان التوازن من قريبتين ول متوازنتين والمشركين
مزودين           معه كانت التي القافلة لحماية سفيان أبي لستغاثة نفيرا خرجوا

حوالي          المسلمون وكان للكرامة والحمية الموال على والحرص والعتاد بالعدة
هينة            لرحلة خرجوا إنما الشوكة ذات الطائفة هذه لقتال يخرجوا لم ثلثمائة

إل      ;        العدد قلة على معهم يكن فلم عليها الطريق وأخذ العزلء القافلة لمقابلة
قوتهم            لهم تزال ل مشركون المدينة في وراءهم وكان العدة من القليل

قلة            كله ذلك بعد هم وكانوا بهم يتربصون ويهود مكانتهم لهم ومنافقون
زالت             قد تكن ولم الجزيرة في والشرك الكفر من خضم وسط في مسلمة
هؤلء           آووا وأنصار مكة من مطاردون مهاجرون أنهم صفة بعد عنهم

كله            فبهذا البيئة هذه في مستقرة غير نبته يزالون ما ولكنهم المهاجرين
الظروف             هذه وسط في الول سببه إلى النصر ذلك ويرد سبحانه الله يذكرهم

الذي              هو الله إن تشكرون لعلكم الله فاتقوا أذلة وأنتم ببدر الله نصركم ولقد
لهم ;             ناصر ل وهم اليات هذه مجموعة في عليها نص لحكمة ونصرهم نصرهم

يملك             الذي الله وليخافوا فليتقوا وخافوا اتقوا فإذا سواهم من ول أنفسهم من
تقودهم  ;          أن التقوى فلعل والسلطان وحده القوة يملك والذي والهزيمة النصر

هذه  ;             حال كل على عليهم الله بنعمة لئقا وافيا شكرا تجعله وأن الشكر إلى
مشهدها           يستحضر ثم بدر في بالنصر تذكيرهم في الولى اللمسة هي

ألن           للمؤمنين تقول إذ فيها اللحظة كأنهم حسهم في صورتها ويستحيي
وتتقوا             تصبروا إن بلى منزلين الملئكة من آلف بثلثة ربكم يمدكم أن يكفيكم

مسومين           الملئكة من آلف بخمسة ربكم يمددكم هذا فورهم من ويأتوكم
معه             ; خرجت التي المسلمة للقلة بدر يوم ص الله رسول كلمات هذه وكانت

بالمتاجر           الموقرة العير طائفة لتلقى خرجت وهي المشركين نفير رأت والتي
يومها             بلغه ما ص الرسول أبلغهم وقد بالسلح الموقرة النفير طائفة لتلقى ل
قريبة            صورة في العون إلى يحتاجون بشر وهم وأقدامهم قلوبهم لتثبيت ربه

إنه          المدد هذا شرط كذلك وأبلغهم ومألوفاتهم وتصوراتهم مشاعرهم من
         ; القلب   تربط التي والتقوى الهجوم صدمة تلقي على الصبر والتقوى الصبر

هذا            فورهم من ويأتوكم وتتقوا تصبروا إن بلى والهزيمة النصر في بالله
مرد            أن الله يعلمهم فالن مسومين الملئكة من آلف بخمسة ربكم يمددكم

بشرى              إل ليس الملئكة نزول وأن سبحانه منه كلها الفاعلية وأن إليه كله المر
          ; مباشرة  فمنه النصر أما وتثبت به وتطمئن وتستبشر بهذا لتأنس لقلوبهم

بشرى              إل الله جعله ما وسيلة ول سبب ول واسطة بل وإرادته بقدره ومتعلق
وهكذا             الحكيم العزيز الله عند من إل النصر وما به قلوبكم ولتطمئن لكم
المسلم              بتصور يعلق ل كي الله إلى كله المر رد على القرآني السياق يحرص
الطليقة             الله مشيئة إلى جملة المر رد قاعدة الصيلة القاعدة هذه يشوب ما

هي           تكون أن عن والوسائل السباب وتنحية المباشر وقدره الفاعلة وإرادته
من              إل النصر وما تريده ما بها وتحقق المشيئة تحركها أداة هي وإنما الفاعلة
في             القاعدة هذه تقرير على الكريم القرآن حرص وقد الحكيم العزيز الله عند

الظاهرة           السباب تنحيه وعلى شائبة كل من تنقيتها وعلى السلمي التصور
العبد            بين المباشرة الصلة لتبقى الفاعلة هي تكون أن عن والدوات والوسائل

وسائط              ول وسائل ول عوائق ول حواجز بل الله وقدر المؤمن قلب بين والرب
المؤكدة            القرآن في المكررة التوجيهات هذه وبمثل الحقيقة عالم في هي كما

نحو           على المسلمين أخلد في الحقيقة هذه استقرت التوكيد أساليب بشتى
أنهم             كذلك وعرفوا وحده الفاعل هو الله أن عرفوا مستنير عميق هادىء بديع

بالتكاليف           والوفاء الجهد وبذل والسباب الوسائل باتخاذ الله قبل من مأمورون



عجيب         وحركي شعوري توازن في المر وأطاعوا الحقيقة هذا   فاستيقنوا ولكن
على            بالتعقيب والتربية بالحداث التربية ومع الحداث ومع الزمن مع جاء إنما

اليات           هذه وفي السورة هذه في الكثيرة ونظائره التعقيب كهذا الحداث
هم           ;   إذا الله عند من مددا الملئكة يعدهم ص والرسول بدر مشهد يستحضر

عليهم          المشركون يطلع حين المعركة في والثبات والتقوى بالصبر استمسكوا
الملئكة            نزول وراء من الفاعل المصدر بحقيقة يخبرهم ثم هذا وجههم من

العزيز             الله وإذنه بفعله النصر ويتحقق بإرادته كلها المور تتعلق الذي الله وهو
الحكيم            وهو النصر تحقيق على القادر السلطان ذو القوي العزيز فهو الحكيم

حكمة             ورائه من ليحقق النصر هذا يحقق والذي حكمته وفق قدره يجري الذي
شيء               منها البشر من لحد ليس التي وغاياته نصر أي النصر هذا حكمة يبين ثم
المر             من لك ليس خائبين فينقلبوا يكبتهم أو كفروا الذين من طرفا ليقطع

لتحقيق              الله عند من النصر إن ظالمون فإنهم يعذبهم أو عليهم يتوب أو شيء
ول              ذاتية غاية من النصر في معه للمجاهدين ول ص للرسول وليس الله قدر

ستار               إل هم وإن تحقيقه في دخل لهم ول له ليس أنه كما شخصي نصيب
أصحاب           ;    هم ول وصانعوه النصر هذا أسباب هم فل تشاء ما بهم تحقق القدرة

عنده             من وبالتأييد رجاله بحركة يتحقق الله قدر هو إنما ومستغلوه النصر هذا
من             فينقص كفروا الذين من طرفا ليقطع وقصده ورائه من الله حكمة لتحقيق

أو             بالقهر سلطانهم من ينقص أو بالفتح أرضهم من ينقص أو بالقتل عددهم
أو            بالهزيمة الرض في فاعليتهم من ينقص أو بالغنيمة أموالهم من ينقص
أو           مقهورين خائبين فيعودوا أذلء مهزومين يصرفهم أي خائبين فينقلبوا يكبتهم

وقد           وعبرة عظة للكافرين يكون قد المسلمين انتصار فإن عليهم يتوب
لهم           ويختم كفرهم من عليهم الله فيتوب والتسليم اليمان إلى يقودهم

أو           عليهم المسلمين بنصر يعذبهم ظالمون فإنهم يعذبهم أو والهداية بالسلم
على             لهم جزاء العذاب إلى بهم ينتهي الذي الكفر على بموتهم أو بأسرهم

وظلمهم          الرض في بالفساد وظلمهم المسلمين بفتنة وظلمهم بالكفر ظلمهم
آخر           إلى ونظامه وشريعته للحياة السلم منهج يمثله الذي الصلح بمقاومة
فهي             حال أية وعلى الله سبيل عن والصد الكفر في الكامنة الظلم صنوف
مجال              من النص يخرجه ص الله رسول حتى شيء منها لبشر وليس الله حكمة
شريك            بل المتفردة اللوهية شأن فهو سبحانه وحده لله ليجرده المر هذا
نتائجه           ومن أسبابه من النصر هذا من بأشخاصهم المسلمون ينسلخ بذلك

البطر            ومن المنتصرين نفوس في النصر يثيره الذي الكبر من يطامنون وبذلك
وبذلك        وأوداجهم أرواحهم به تنتفخ الذي والزهو ليس    والعجب أن يشعرون

الناس              أمر يرد وبذلك وأخيرا أول لله كله المر إنما شيء المر من لهم
هذه            شأن سبحانه وحده الله شأن الشأن فهذا الله إلى وعاصيهم طائعهم

ص           للنبي وليس سواء وعاصيهم طائعهم معها الناس هؤلء وشأن الدعوة
وأجرهم             النتائج من أيديهم ينفضوا ثم دورهم يؤدوا أن إل معه للمؤمننين وليس
السياق            في أخرى وملبسة الداء وعلى الولء وعلى الوفاء على الله من

قول            السياق في فسيرد شيء المر من لك ليس التنصيص هذا اقتضت
قتلنا                ما شيء المر من لنا كان لو وقولهم شيء من المر من لنا هل بعضهم
في                 ول نصر في ل شيء من المر من له ليس أحدا إن لهم ليقول هنا ها
ذلك             بعد المر وأما الناس من المطلوبة هي والداء والوفاء الطاعة إنما هزيمة
في              الصيلة الحقيقة فهي الله لرسول حتى ول شيء منه لحد ليس لله فكله

الحداث           من وأكبر الشخاص من أكبر النفوس في وإقرارها السلمي التصور
للحقائق           التقرير وهذا ببدر التذكير هذا ويختم العتبارات شتى من وأكبر



النصر            أمر أن حقيقة إليها ترجع التي الشاملة بالحقيقة التصور في الصيلة
الكبير            أصله بتقرير التقرير هذا يختم وقدره الله حكمة إلى مرده والهزيمة

وفق                يشاء من ويعذب يشاء لمن يغفر ثم ومن كله الكون في لله المر أن وهو
من              ويعذب يشاء لمن يغفر الرض في وما السماوات في ما ولله يشاء ما

المطلقة           الملكية إلى المستندة المطلقة المشيئة فهي رحيم غفور والله يشاء
السماوات            في لما الملكية هذه بحكم العباد شأن في المطلق التصرف وهو

العذاب              في أو المغفرة في للعباد محاباة ول ظلم هنالك وليس الرض في وما
فشأنه           والمغفرة وبالرحمة والعدل بالحكمة الشأن هذا في المر يقضي إنما
لينالوا           العباد أمام مفتوح والباب رحيم غفور والله والمغفرة الرحمة سبحانه
وترك            المفروض الواجب وأداء له كله المر ورد إليه بالعودة ورحمته مغفرته

والسباب            الوسائل وراء من المطلقة ومشيئته وقدره لحكمته ذلك وراء ما

المعركة           قبيل الخلق محاسن إلى ودعوة الربا تحريم الثالث الدرس

والتعقيبات           أحد معركة للمعركة الستعراض صميم في السياق يدخل أن وقبل
المعنا          التي الكبرى بالمعركة المتعلقة التوجيهات تجيء وأحداثها وقائعها على
يجيء            الحياة محيط وفي النفس أعماق في المعركة إليها الحديث مقدمة في
رسوله           وطاعة وطاعته الله تقوى وعن الربوية والمعاملت الربا عن الحديث
للنظام          المقابل الكريم التعاوني والنظام والضراء السراء في النفاق وعن

في           الحسنى وإشاعة الناس عن والعفو الغيظ كظم وعن الملعون الربوي
على           الصرار وعدم الله إلى والرجوع الذنب من الستغفار وعن الجماعة
لعلكم             الله واتقوا مضاعفة أضعافا الربا تأكلوا ل آمنوا الذين أيها يا الخطيئة
لعلكم          والرسول الله وأطيعوا للكافرين أعدت التي النار واتقوا تفلحون

والرض          السماوات عرضها وجنة ربكم من مغفرة إلى وسارعوا ترحمون
والعافين          الغيظ والكاظمين والضراء السراء في ينفقون الذين للمتقين أعدت
أنفسهم            ظلموا أو فاحشة فعلوا إذا والذين المحسنين يحب والله الناس عن

ما             على يصروا ولم الله إل الذنوب يغفر ومن لذنوبهم فاستغفروا الله ذكروا
تحتها            من تجري وجنات ربهم من مغفرة جزاؤهم أولئك يعلمون وهم فعلوا

الدخول            قبل كلها التوجيهات هذه تجيء العاملين أجر ونعم فيها خالدين النهار
       ; العقيدة     هذه خواص من خاصية إلى لتشير الحربية المعركة سياق في

; كله           ونشاطها البشرية للكينونة العقيدة هذه مواجهة في والشمول الوحدة
بالمر             إليه والتوجه له والعبودية لله العبادة محور واحد محور إلى كله ورده

كل            في البشرية الكينونة على وهيمنته الله منهج في والشمول والوحدة كله
نشاطها              جوانب من جانب كل وفي شؤونها من شأن كل وفي أحوالها من حال
النشاط            الوان كل بين الترابط إلى هذا بتجمعها التوجيهات تلك تشير ثم

          ; كلما  كله النسان لسعي الخيرة النتائج في الترابط هذا وتأثير النساني
جملة           الجماعة حياة وينظم أقطارها من النفس يأخذ السلمي والمنهج أسلفنا
 ; وبين            الحربية للمعركة والستعداد العداد بين الجمع هذا ثم ومن تفاريق ل

وإشاعة         والشهوات الهواء على والسيطرة القلوب ونظافة النفوس تطهير
بالتفصيل           نستعرض وحين قريب من قريب فكلها الجماعة في والسماحة الود

ارتباطها             لنا يتبين التوجيهات هذه من توجيه وكل السمات هذه من سمة كل
سائر           وفي المعركة ميدان في مقدراتها وبكل المسلمة الجماعة بحياة الوثيق

الله             واتقوا مضاعفة أضعافا الربا تأكلوا ل آمنوا الذين أيها يا الحياة ميادين
لعلكم           والرسول الله وأطيعوا للكافرين أعدت التي النار واتقوا تفلحون لعلكم



الجزء           في بالتفصيل الربوي والنظام الربا عن الحديث سبق ولقد ترحمون
الضعاف             عند نقف ولكن هنا عنه الحديث نكرر فل الظلل هذه من الثالث

النص            هذا خلف يتواروا أن الزمان هذا في يريدون قوما فإن المضاعفة
المائة            في الربعة أما المضاعفة الضعاف هو المحرم إن ليقولوا به ويتداروا
داخلة          وليست مضاعفة أضعافا فليست والتسعة والسبعة المائة في والخمسة
لواقع           وصف المضاعفة الضعاف بأن القول فنحسم ونبدأ التحريم نطاق في
حرمة             في قاطع البقرة سورة في الذي والنص الحكم به يتعلق شرطا وليست

من                انتهينا فإذا كان أيا الربا من بقي ما وذروا تقييد ول تحديد بل الربا أصل
تاريخيا            وصفا ليس الحقيقة في إنه لنقول الوصف لهذا فرغنا المبدأ تقرير

النهي            إليها قصد والتي الجزيرة في واقعة كانت التي الربوية للعمليات فقط
الفائدة             سعر كان أيا المقيت الربوي للنظام ملزم وصف هو إنما بالذات هنا

هذا             ومعنى القاعدة هذه على كلها المال دورة إقامة معناه الربوي النظام إن
متكررة           عمليات فهي بسيطة ول مفردة عمليات ليست الربوية العمليات أن

والتركيب            والتكرار الزمن مع تنشىء فهي أخرى ناحية من ومركبة ناحية من
الوصف            هذا دائما بطبيعته يحقق الربوي النظام إن جدال بل مضاعفة أضعافا

هو             إنما العرب جزيرة في متبعة كانت التي العمليات على مقصورا هو فليس
الحياة             يفسد أن النظام هذا شأن ومن زمان كل في للنظام ملزم وصف

يفسد              أن شأنه من أن كما الثالث الجزء في ذلك فصلنا كما والخلقية النفسية
بحياة            علقته تتبين ثم ومن أيضا ذلك فصلنا كما والسياسية القتصادية الحياة

المسلمة           المة ينشىء وهو والسلم جميعا مصائرها في وتأثيره كلها المة
الحياة             سلمة لها يريد كان كما والخلقية النفسية الحياة نظافة لها يريد كان

المة           تخوضها التي المعارك نتائج في وذاك هذا وأثر والسياسية القتصادية
أكل    عن فالنهي أمر         معروف الحربية المعركة على التعقيب سياق في الربا

النهي             هذا على التعقيب أما البصير الشامل المنهج هذا في مفهوما إذن يبدو
       ; التعقيب      أما للكافرين أعدت التي النار واتقاء الفلح رجاء الله بتقوى بالمر

        ; إنسان     الربا يأكل ل إنه تعقيب أنسب وهو كذلك فمفهوم اللمستين بهاتين
بالله             يؤمن إنسان الربا يأكل ول للكافرين أعدت التي النار ويخاف الله يتقي

هو          ;   إنما باللسان تقال كلمة ليس واليمان الكافرين صفوف من نفسه ويعزل
اليمان            وجعل اليمان لهذا واقعية عملية ترجمة الله جعله الذي للمنهج اتباع

مقتضياته          وفق المجتمع حياة وتكييف الواقعية الحياة في لتحقيقه مقدمة
الربوي            النظام قام وحيثما مكان في ربوي ونظام إيمان يجتمع أن ومحال

     ; للكافرين       أعدت التي النار وهناك جملة الدين هذا من الخروج فهناك
اليات             هذه في والجمع مماحكة كونها عن تخرج ل المر هذا في والمماحكة
أعدت              التي النار اتقاء وإلى الله تقوى إلى والدعوة الربا أكل عن النهي بين

في            وتعميقها الحقيقة هذه لتقرير هو إنما مصادفة ول عبثا ليس للكافرين
هو           فالفلح الله وبتقوى الربا بترك الفلح رجاء وكذلك المسلمين تصورات

الحديث            سبق ولقد الناس حياة في الله منهج ولتحقيق للتقوى الطبيعية الثمرة
حياة            في البشعة وويلته البشرية بالمجتمعات الربا فعل عن الثالث الجزء في
بترك            واقترانه هنا الفلح معنى لندرك هناك البيان هذا إلى فلنرجع النسانية
لعلكم           والرسول الله وأطيعوا الخير التوكيد يجيء ثم المقيت الربوي النظام

الطاعة           بهذه الرحمة وتعليق والرسول لله بالطاعة عام أمر وهو ترحمون
لله               طاعة ل أنه هي خاصة دللة الربا عن النهي على به للتعقيب ولكن العامة
في       ;      وللرسول لله طاعة ول الربوي النظام على يقوم مجتمع في وللرسول
بعد             توكيدا التعقيب ذلك يكون وهكذا صوره من صورة في الربا يأكل قلب



أمر            فيها خولف التي المعركة أحداث بين الخاصة العلقة فوق وذلك توكيد
وموضع            الفلح وسيلة بوصفها وللرسول لله بالطاعة المر وبين ص الله رسول
السياق              رأينا أن الثالث الجزء في البقرة سورة في سبق لقد ثم فيه الرجاء
الوجهين           بوصفهما الصدقة عن والحديث الربا عن الحديث بين يجمع هناك
  ; السمتين       وبوصفهما القتصادي النظام في الجتماعية للعلقات المتقابلين

فهنا          التعاوني والنظام الربوي النظام النظم من متباينين لنوعين البارزتين
السراء             في النفاق عن والحديث الربا عن الحديث في الجمع هذا نجد كذلك

للكافرين            أعدت التي النار من والتحذير الربا أكل عن النهي فبعد والضراء
إلى            بالمسارعة المر يجيء هذا بعد والفلح الرحمة رجاء التقوى إلى والدعوة

         ; يكون  ثم للمتقين أعدت والرض السماوات عرضها جنة وإلى المغفرة
الفريق           فهم والضراء السراء في ينفقون الذين هو للمتقين الول الوصف

والسمات           الصفات بقية تجيء ثم مضاعفة أضعافا الربا يأكلون للذين المقابل
أعدت          والرض السماوات عرضها وجنة ربكم من مغفرة إلى وسارعوا

عن          والعافين الغيظ والكاظمين والضراء السراء في ينفقون الذين للمتقين
ذكروا            أنفسهم ظلموا أو فاحشة فعلوا إذا والذين المحسنين يحب والله الناس
فعلوا             ما على يصروا ولم الله إل الذنوب يغفر ومن لذنوبهم فاستغفروا الله

يعلمون  حركية           وهم حسية صورة في الطاعات هذه أداء يصور هنا والتعبير
وجنة             ربكم من مغفرة إلى وسارعوا تنال جائزة أو هدف إلى سباقا يصوره

للمتقين          أعدت والجنة المغفرة هناك فهي سارعوا والرض السماوات عرضها
فهم            والضراء السراء في ينفقون الذين المتقين صفات بيان في يأخذ ثم

الضراء            تغيرهم ول السراء تغيرهم ل النهج على ماضون البذل على ثابتون
الشعور           هو إنما فتنسيهم تضجرهم ل والضراء فتلهيهم تبطرهم ل السراء

وما    ;     ;     وتقواه الله ومراقبة والحرص الشح من والتحرر حال كل في بالواجب
إلى           النفس يدفع ما بفطرتها للمال المحبة بطبعها الشحيحة النفس يدفع
الشح              وثقلة الحرص وربقة المال شهوة من أقوى دافع إل حال كل في النفاق

وتخلص           الروح به تشف الذي العميق اللطيف الشعور ذلك التقوى دافع
في            كذلك خاصة مناسبة الصفة بهذه للتنويه ولعل والغلل القيود من وتنطلق

التنديد             نرى كما فيها يتكرر النفاق عن الحديث نرى فنحن المعركة هذه جو
مما           كذلك مكررا القرآني السياق في سيأتي كما للبذل والمانعين بالممتنعين

الدعوة            من الفئات بعض وموقف الغزوة جو في خاصة ملبسات إلى يشير
تعمل            كذلك الناس عن والعافين الغيظ والكاظمين الله سبيل في النفاق إلى
بشري           انفعال فالغيظ المؤثرات ونفس البواعث بنفس الحقل هذا في التقوى
وإحدى      ;       البشري التكوين دفعات إحدى فهو الدم في فورة تلحقه أو تصاحبه
إشراق           من المنبعثة اللطيفة الشفافية بتلك إل النسان يغلبه وما ضروراته
           ; وأوسع  أعلى أفق إلى التطلع من المنبثقة الروحية القوة بتلك وإل التقوى

ل            وحدها وهي الولى المرحلة هو الغيظ وكظم والضرورات الذات آفاق من
    ; إلى        الفائر الغيظ فيتحول ويضطغن ليحقد غيظه النسان يكظم فقد تكفي

         ; والغضب   الغيظ وإن دفين حقد إلى الظاهر الغضب ويتحول غائرة إحنة
الطليقة           النهاية ليقرر النص يستمر لذلك والضغن الحقد من وأطهر لنظف

إن           والنطلق والسماحة العفو إنها المتقين نفوس في الكظيم الغيظ لذلك
  ;     ; يغشى       ودخان القلب يلفح وشواظ تكظمه حين النفس على وقر الغيظ

الوقر            ذلك من النطلق فهو القلب ويعفو النفس تصفح حين فأما الضمير
يحب            والله الضمير في والسلم القلب في والبرد النور آفاق في والرفرفة

والذين         محسنون والضراء السراء في بالمال يجودون والذين المحسنين



المحسنين          يحب والله محسنون والكظم الغيظ بعد والسماحة بالعفو يجودون
الجو             ذلك مع يتناسق الذي المنير المشرق الحاني الودود التعبير هو هنا والحب
حب          ينطلق وللمحسنين للحسان الله حب ومن الكريم الوضيء اللطيف

هو            فليس القلوب هذه في الدافعة الرغبة وتنبثق أحبائه قلوب في الحسان
يحبها           التي والجماعة التعبير وراء كذلك الحقيقة ولكنها الموحي التعبير مجرد
الحن           من والطلقة واليسر السماحة فيها تشيع والتي الله وتحب الله

هي  علقة          والضغان ثم ومن قوية وجماعة متآخية وجماعة متضامة جماعة
هذا            في السواء على الحياة في والمعركة الميدان في بالمعركة التوجيه هذا

فاحشة             فعلوا إذا والذين المتقين صفات من أخرى صفة إلى ننتقل ثم السياق
الله            إل الذنوب يغفر ومن لذنوبهم فاستغفروا الله ذكروا أنفسهم ظلموا أو

ل               سبحانه الله إن الدين هذا لسماحة يا يعلمون وهم فعلوا ما على يصروا ولم
سماحته            من جانب على يطلعهم حتى بينهم فيما السماحة إلى الناس يدعو

مراتب           أعلى في المتقين إن ويقتبسوا ويتعلموا ليتذوقوا معهم وتعالى سبحانه
المتقين           عداد في تسلك بالبشر ورحمته الدين هذا سماحة ولكن المؤمنين
لذنوبهم           فاستغفروا الله ذكروا أنفسهم ظلموا أو فاحشة فعلوا إذا الذين

يهوون            من تطرد ل الدين هذا سماحة ولكن وأكبرها الذنوب أبشع والفاحشة
بهم              ترتفع إنما المؤمنين قافلة القافلة ذيل في تجعلهم ول الله رحمة من إليها
هذا             طبيعة عن يكشف شرط واحد شرط على المتقين مرتبة مرتبة أعلى إلى

فعلوا            ما على يصروا وأل لذنوبهم فيستغفروا الله يذكروا أن ووجهته الدين
وبعبارة             حياء ول تحرج غير في بالمعصية يتبجحوا وأل الخطيئة أنه يعلمون وهم

في             فيظلوا النهاية في له والستسلم لله العبودية إطار في يكونوا أن أخرى
هذا             ضعف ليدرك الدين هذا إن وفضله ورحمته عفوه محيط وفي الله كنف

به             وتهيج الفاحشة درك إلى أحيانا الجسد ثقلة به تهبط الذي البشري المخلوق
نزواته           وتدفعه الشهوة حمى في الحيوان نزوة فينزو والدم اللحم فورة

يدرك            الندفاع حمى في الله أمر عن المخالفة إلى ورغباته وأطماعه وشهواته
نفسه               يظلم حين الله رحمة من طرده إلى يبادر ول عليه يقسو فل هذا ضعفه

في            تزال ما اليمان شعلة أن وحسبه الكبيرة المعصية الفاحشة يرتكب حين
بالله               صلته وأن تجف لم قلبه في تزال ما اليمان نداوة وأن تنطفىء لم روحه

فما                وإذن يغفر ربا له وأن يخطىء عبد أنه يعرف وأنه تذبل لم حية تزال ما
لم            الدرب في سائر إنه بخير المذنب الخاطىء الضعيف المخلوق هذا يزال

ضعفه              له شاء ما فليعثر الحبل به ينقطع لم بالعروة ممسك الطريق به ينقطع
دام               ما يده في والحبل معه الشعلة دامت ما النهاية في واصل فهو يعثر أن
يغلق              ل إنه بمعصيته يتبجح ول له بالعبودية ويقر ويستغفره ينساه ول الله يذكر

في             حائرا منبوذا يلقيه ول التوبة باب الضال الضعيف المخلوق هذا وجه في
على             ويدله المغفرة في يطمعه إنه المآب من خائفا مطرودا يدعه ول التيه
ليفيء           الطريق له وينير المتعثرة خطوته ويسند المرتعشة بيده ويأخذ الطريق

قلبه             يجف أل يتطلبه واحد شيء المين الكنف إلى ويثوب المن الحمى إلى
المشعل              ذلك روحه في دام ما الله يذكر دام وما الله فينسى روحه وتظلم

الندى              ذلك قلبه في دام ما الحادي الهاتف ذلك ضميره في دام ما الهادي
جديد             من المن الحمى إلى وسيؤوب جديد من روحه في النور فسيطلع البليل

السوط            أن ويعرف يخطىء الذي طفلك إن جديد من الهامدة البذرة وستنبت
يعلم                كان إذا فأما أبدا الدار إلى يثوب ل شاردا آبقا سيروح الدار في سواه ل
وتقبل              الذنب من يعتذر حين ضعفه على تربت حانية يدا السوط جانب إلى أن

المخلوق            هذا السلم يأخذ وهكذا سيعود فإنه الخطيئة من يستغفر حين عذره



الضعف           بجانب فيه أن يعلم فإنه ضعفه لحظات في الضعيف قوة  البشري
عليه           يعطف فهو ربانية أشواقا الحيوانية النزوة وبجانب رفرفة الثقلة وبجانب

لحظة            في عليه ويربت الصعود مراقي إلى بيده ليأخذ الضعف لحظة في
على                يصر ول ينساه ول الله يذكر دام ما جديد من الفق إلى به ليحلق العثرة
وإن        <      استغفر من أصر ما يقول ص والرسول الخطيئة أنها يعلم وهو الخطيئة

        < يمجد      ول الترخص إلى بهذا يدعو ل والسلم مرة سبعين اليوم في عاد
يقيل             هو إنما الواقعية تهتف كما المستنقع بجمال له يهتف ول الهابط العاثر
الحياء           فيها يستجيش كما الرجاء النسانية النفس في ليستجيش الضعف عثرة

الستغفار             وتثير تطمع ول تخجل الله إل الذنوب يغفر ومن الله من فالمغفرة
السوار           خارج هنالك فهم ويصرون يستهترون الذين فأما الستهتار تثير ول

إلى           للبشرية الهتاف بين السلم يجمع وهكذا السوار وجوههم في موصدة
باب           أمامها ويفتح طاقتها يعلم التي البشرية بهذه والرحمة العلى الفاق

أولئك            لهم ما المتقون هؤلء طاقتها أقصى إلى بيدها ويأخذ أبدا الرجاء
أجر             ونعم فيها خالدين النهار تحتها من تجري وجنات ربهم من مغفرة جزاؤهم

سلبيين           ليسوا أنهم كما المعصية من بالستغفار سلبيين ليسوا فهم العاملين
عاملون            هم إنما الناس عن والعفو الغيظ وكظم والضراء السراء في بالنفاق

بعد            النهار تحتها من تجري والجنة ربهم من المغفرة العاملين أجر ونعم
ظاهر            في عمل وهنالك النفس أغوار في عمل فهنالك الله وحب المغفرة

هذه           بين الصلة وهنالك نماء وكلهما حركة وكلهما عمل وكلهما الحياة
للنظام           أن وكما السياق يتعقبها التي الميدان معركة وبين كلها السمات

بالمعركة           وعلقته المسلمة الجماعة حياة في أثره التعاوني النظام أو الربوي
إليه           أشرنا الذي أثرها والجماعية النفسية السمات لهذه فكذلك الميدان في
على           والنتصار الغيظ على والنتصار الشح على فالنتصار الحديث مطلع في
على           للنتصار ضرورية كلها ورضاه مغفرته وطلب الله إلى والرجعة الخطيئة

والخطيئة            والهوى الشح يمثلون لنهم أعداء كانوا إنما وهم المعركة في العداء
ونظام           وشهواتهم ذواتهم يخضعون ل لنهم أعداء كانوا إنما وهم والتبجح
المعركة            تكون هذا وفي العداوة تكون هذا ففي وشريعته ومنهجه لله حياتهم

ويعارك            المسلم فيها يعادي أخرى أسباب هنالك وليس الجهاد يكون هذا وفي
هذه             بين وثيقة فالصلة لله ويجاهد لله ويعارك لله يعادي إنما فهو ويجاهد
وثيقة            الصلة أن كما السياق هذا في المعركة استعراض وبين كلها التوجيهات

أمر            عن مخالفة من المعركة هذه صاحبت التي الخاصة الملبسات وبين بينها
بالذات             اعتزاز ومن المخالفة عنه نشأت الغنيمة في طمع ومن ص الله رسول

عنه               نشأ بالذنب ضعف ومن معه ومن أبي ابن الله عبد تخلف عنه نشأ والهوى
رد               عدم عنه نشأ التصور في غبش ومن السياق في سيرد كما تولى من تولي
لو              بعضهم وقول شيء من المر من لنا هل بعضهم وسؤال الله إلى المور

هنا         ها قتلنا ما شيء المر من لنا كلها      كان الملبسات هذه يتناول والقرآن
موحية          لمسات النفوس ويلمس فيها الحقائق ويقرر فيجلوها واحدة واحدة

السياق              هذا في منه نماذج نرى الذي الفريد النحو هذا على وتحييها تستجيشها

والتداول         والتمحيص البتلء في الله سنة الرابع الدرس

أحداث           فيلمس الستعراض من الثالثة الفقرة في السياق يبدأ ذلك بعد
في           الصيلة الساسية الحقائق تقرير يتوخى يزال ما ولكنه ذاتها المعركة
وفي           الحقائق هذه إليه ترتكن محور مجرد الحداث ويجعل السلمي التصور



للمسلمين            ليقول المكذبين في الجارية الله سنة إلى بالشارة يبدأ الفقرة هذه
حادث             هو إنما الثابتة السنة هو ليس المعركة هذه في المشركين انتصار إن

يكن            فإن باليمان والستعلء الصبر إلى يدعوهم ثم خاصة حكمة وراءه عابر
هنالك            وإنما ذاتها المعركة في مثلها المشركين أصاب فقد وآلم جراح أصابتهم

القلوب            وتمحيص الصفوف تمييز حكمة عنها لهم يكشف وقع ما وراء حكمة
    ; الموت       أمام المسلمين ووقف عقيدتهم دون يموتون الذين الشهداء واتخاذ

في            ثم واقعي بميزان وأمانيهم وعودهم ليزنوا يتمنونه كانوا وقد لوجه وجها
فهي           وإذن المتين العداد ذلك المسلمة الجماعة بإعداد الكافرين محق النهاية

قد              الهزيمة هي أو النصر هي كانت سواء كلها الحداث وراء من العليا الحكمة
المكذبين            عاقبة كان كيف فانظروا الرض في فسيروا سنن قبلكم من خلت

إن             العلون وأنتم تحزنوا ول تهنوا ول للمتقين وموعظة وهدى للناس بيان هذا
نداولها             اليام وتلك مثله قرح القوم مس فقد قرح يمسسكم أن مؤمنين كنتم

الظالمين             يحب ل والله شهداء منكم ويتخذ آمنوا الذين الله وليعلم الناس بين
ولما            الجنة تدخلوا أن حسبتم أم الكافرين ويمحق آمنوا الذين الله وليمحص

من            الموت تمنون كنتم ولقد الصابرين ويعلم منكم جاهدوا الذين الله يعلم
هذه             في القرح المسلمين أصاب لقد تنظرون وأنتم رأيتموه فقد تلقوه أن قبل
بأذى           أبدانهم في وأصيبوا أرواحهم في أصيبوا والهزيمة القتل وأصابهم الغزوة
وجهه           وشج ص الرسول رباعية وكسرت صحابيا سبعون منهم قتل كثير

في            هزة كله هذا نتائج من وكان بالجراح أصحابه وأثخن المشركون وأرهقه
لقال             حتى بدر في العجيب النصر بعد متوقعة تكن لم لعلها وصدمة النفوس
هكذا            معنا المور تجري وكيف هذا أنى أصابهم ما أصابهم حين المسلمون
الرض            في الله سنن إلى هنا المسلمين يرد الكريم والقرآن المسلمون ونحن

; الحياة             في بدعا ليسوا فهم المور وفقها تجري التي الصول إلى يردهم
هي             إنما جزافا تمضي ل والمور تتخلف ل جارية الحياة تحكم التي فالنواميس
من            الحكمة لهم تكشفت مغازيها وأدركوا درسوها هم فإذا النواميس هذه تتبع

النظام            ثبات إلى واطمأنوا الوقائع وراء من الهداف لهم وتبينت الحداث وراء
واستشرفوا           النظام هذا وراء الكامنة الحكمة وجود وإلى الحداث تتبعه الذي

مجرد             على يعتمدوا ولم الطريق ماضي في كان ما ضوء على السير خط
أولها     ;       وفي النصر بأسباب الخذ بدون والتمكين النصر لينالوا مسلمين كونهم

ويوجه           هنا السياق إليها يشير التي والسنن الرسول وطاعة الله طاعة
الناس            بين اليام ومداولة التاريخ مدار على المكذبين عاقبة هي إليها أبصارهم
النصر          واستحقاق الشدائد على الصبر قوة وامتحان السرائر لتمحيص والبتلء
اليات          تحفل السنن تلك استعراض خلل وفي للمكذبين والمحق للصابرين

لم           الذي القرح على والتأسية الشدة في والمواساة الحتمال على بالتشجيع
وهدفا            عقيدة أعدائهم من أعلى وهم كذلك أعداءهم أصاب إنما وحدهم يصبهم

خلت            وأهدى قد الكافرين على والدائرة لهم بعد والعاقبة ومنهجا طريقا منهم
هذا            المكذبين عاقبة كان كيف فانظروا الرض في فسيروا سنن قبلكم من

البشرية          ماضي ليربط القرآن إن للمتقين وموعظة وهدى للناس بيان
وهؤلء           مستقبلها إلى كله ذلك خلل من فيشير بماضيها وحاضرها بحاضرها

ولم              معارفهم تكن ولم حياتهم تكن لم مرة أول القول إليهم وجه الذين العرب
هذا            لول الشاملة النظرة هذه بمثل لهم لتسمح السلم قبل تجاربهم تكن
أمة             منهم به وخلق أخرى نشأة الله به أنشأهم الذي القرآن وكتابه السلم

ليقود             كان ما ظله في يعيشون كانوا الذي القبلي النظام إن الدنيا تقود
الربط        ;    على فضل حياتهم وماجريات الجزيرة سكان بين الربط إلى تفكيرهم



العالمية           الحداث بين الربط على فضل وأحداثها الرض هذه سكان بين
من             تنبع لم بعيدة نقلة وهي جميعا الحياة وفقها تجري التي الكونية والسنن
هذه             إليهم حملتها إنما الزمان ذلك في الحياة مقتضيات من تنشأ ولم البيئة

الزمان             من قرن ربع في مستواها إلى بهم وارتقت إليها حملتهم بل العقيدة
التفكير             من الفق هذا إلى يرتفعوا لم معاصريهم من غيرهم أن حين على
الكونية     ;        والنواميس السنن ثبات إلى يهتدوا ولم وقرون قرون بعد إل العالي

معها             أن نسوا والنواميس السنن ثبات إلى اهتدوا فلما وأجيال أجيال بعد إل
المة            هذه فأما المور تصير الله إلى وأنه اللهية المشيئة طلقة كذلك

بين             التوازن حسها في ووقع تصورها له واتسع كله هذا استيقنت فقد المختارة
الله           سنن مع التعامل على حياتها فاستقامت المشيئة وطلقة السنن ثبات
وهي             سنن قبلكم من خلت قد الطليقة مشيئته إلى هذا بعد والطمئنان الثابتة

في              منها وقع فما الطليقة المشيئة قررتها التي هي وهي الحياة تحكم التي هي
مثل             على منها انطبق وما زمانكم في الله بمشيئة مثله فسيقع زمانكم غير
وحدة            كلها فالرض الرض في فسيروا حالكم على سينطبق كذلك فهو حالكم
تتمله           مفتوح كتاب فيها والحياة والرض البشرية للحياة مسرح كلها والرض

بها           تشهد عاقبة وهي المكذبين عاقبة كان كيف فانظروا والبصائر البصار
ذكر            ولقد هناك خلفهم يتناقلها التي سيرهم بها وتشهد الرض في آثارهم

متفرقة             منه مواضع في الثار هذه ومن السير هذه من كثيرا الكريم القرآن
تفصيل            ول تحديد بدون إليه أشار وبعضها وشخوصه وزمانه مكانه حدد بعضها

جرى             ما إن مجملة نتيجة إلى منها ليصل المجملة الشارة هذه يشير وهنا
قلوب           تطمئن كي ذلك وغدا اليوم للمكذبين مثله سيجري بالمس للمكذبين

من            المكذبين مع النزلق تحذر وكي جهة من العاقبة إلى المسلمة الجماعة
وفي              التحذير إلى يدعو وما الطمأنينة إلى يدعو ما هنالك كان وقد أخرى جهة
النداء             يتجاوب السنة هذه بيان إثر وعلى الكثير الدواعي هذه من سيرد السياق

بيان            هذا للمتقين وموعظة وهدى للناس بيان هذا البيان بهذا والعبرة للعظة
الهادي              البيان هذا لول ببالغيها الناس كان ما بعيدة بشرية نقلة فهو كافة للناس

طائفة  به            ولكن وتنتفع الموعظة فيه وتجد الهدى فيه تجد التي هي خاصة
القلب            إل يستشرفها ل الهادية الكلمة إن المتقين طائفة هداه على وتصل

يخفق             الذي التقي القلب إل بها ينتفع ل البالغة والعظة للهدى المفتوح المؤمن
والضلل           وبالهدى والباطل بالحق العلم ينقصهم قلما والناس بها ويتحرك لها

إنما             طويل بيان إلى يحتاج ل بحيث والظهور الوضوح من بطبيعته الحق إن
الحق            في والرغبة طريقه اختيار على والقدرة الحق في الرغبة الناس تنقص

ومن             التقوى إل يحفظهما ول اليمان إل ينشئهما ل طريقه اختيار على والقدرة
من               الكتاب هذا في ما أن على تنص التقريرات هذه أمثال القرآن في تتكرر ثم

وللمتقين             للمؤمنين هي إنما عبرة ومن موعظة ومن نور ومن هدى ومن حق
والعبرة          والموعظة والنور للهدى القلب يشرحان اللذان هما والتقوى فاليمان
والعبرة          بالموعظة والنتفاع والنور الهدى اختيار للقلب يزينان اللذان وهما

العلم             مجرد ل المسألة لب هو وهذا المر هو وهذا الطريق مشقات واحتمال
إما           يتمرغون الباطل حمأة في وهم ويعرفون يعلمون ممن فكم والمعرفة

حملة             ينتظر أذى من خوفا وإما والمعرفة العلم معها يجدي ل لشهوة خضوعا
بالتقوية           المسلمين إلى يتجه العريض البيان هذا وبعد الدعوة وأصحاب الحق

تهنوا             ل مؤمنين كنتم إن العلون وأنتم تحزنوا ول تهنوا ول والتثبيت والتأسية
عقيدتكم            العلون وأنتم فاتكم ولما أصابكم لما تحزنوا ول والضعف الوهن من

من             لبعض أو خلقه من لشيء يسجدون وهم وحده لله تسجدون فأنتم أعلى



يسيرون            وهم الله صنع من منهج على تسيرون فأنتم أعلى ومنهجكم خلقه
البشرية             هذه على الوصياء فأنتم أعلى ودوركم الله خلق صنع من منهج على
الطريق            عن ضالون النهج عن شاردون وهم كلها البشرية لهذه الهداة كلها

إلى             وهم بها الله وعدكم التي الرض وراثة فلكم أعلى الرض في ومكانكم
كنتم           وإن العلون فأنتم حقا مؤمنين كنتم فإن صائرون والنسيان الفناء

أن               على وتصيبوا تصابوا أن الله سنة هي فإنما تحزنوا ول تهنوا فل حقا مؤمنين
مس            فقد قرح يمسسكم أن والتمحيص والبتلء الجهاد بعد العقبى لكم تكون
ويتخذ             آمنوا الذين الله وليعلم الناس بين نداولها اليام وتلك مثله قرح القوم

ويمحق           آمنوا الذين الله وليمحص الظالمين يحب ل والله شهداء منكم
يكون           قد مثله قرح المكذبين وأصاب أصابهم الذي القرح وذكر الكافرين

وقد            المسلمون وسلم المشركين فيها القرح مس وقد بدر غزوة إلى إشارة
هزم              حتى المر أول في المسلمون فيها انتصر وقد أحد غزوة إلى إشارة يكون

لقد          حتى أقفيتهم يضربون المسلمون وتابعهم سبعون منهم وقتل المشركون
رفعته             حتى أحد منهم إليه يتقدم فلم المعركة ثنايا في المشركين علم سقط

خرج            حينما للمشركين الدولة كانت ثم عليها وتجمعوا بها فلثوا امرأة لهم
ما            المسلمين فأصاب بينهم فيما واختلفوا ص الله رسول أمر على الرماة

وتحقيقا           الخروج وذلك الختلف لهذا وفاقا جزاء المعركة نهاية في أصابهم
من              ناشئين وخروجهم الرماة اختلف كان إذ تتخلف ل التي الله سنن من لسنة
في             يجاهدون لمن الجهاد معارك في النصر كتب قد والله الغنيمة في الطمع

لسنة             كذلك وتحقيقا الزهيد الدنيا هذه عرض من شيء إلى ينظرون ل سبيله
يبدو              لما وفقا الناس بين اليام مداولة وهي الرض في الله سنن من أخرى
يتبين            ثم ومن يوما ولولئك يوما لهؤلء فتكون ونيتهم الناس عمل من

يمسسكم          أن الغبش وينجلي الخطاء تتكشف كما المنافقون ويتبين المؤمنون
الذين              الله وليعلم الناس بين نداولها اليام وتلك مثله قرح القوم مس فقد قرح

معادن             آمنوا عن يكشفان اللذان هما الشدة بعد والرخاء الرخاء بعد الشدة إن
والصبر           فيها الهلع ودرجة والصفاء فيها الغبش ودرجة القلوب وطبائع النفوس

به              البرم أو الله لقدر فيها الستسلم ودرجة القنوط أو بالله فيها الثقة ودرجة
هؤلء          ويظهر ومنافقين مؤمنين عن ويتكشف الصف يتميز عندئذ والجموح

عن           ويزول نفوسهم دخائل الناس دنيا في وتتكشف حقيقتهم على وهؤلء
أعضائه            بين التناسق قلة من تنشأ التي الخلخلة وتلك الدخل ذلك الصف

والله          والمنافقين المؤمنين يعلم سبحانه والله مبهمون مختلطون وهم وأفراده
الناس            بين اليام ومداولة الحداث ولكن الصدور عليه تنطوي ما يعلم سبحانه
ظاهر            عمل إلى اليمان وتحول الناس حياة في واقعا وتجعله المخبوء تكشف

والجزاء            الحساب به يتعلق ثم ومن ظاهر تصرف إلى كذلك النفاق وتحول
على             يحاسبهم ولكن أمرهم من يعلمه ما على الناس يحاسب ل سبحانه فالله

ل            وميزان يخطىء ل محك والرخاء الشدة وتعاقب اليام ومداولة منهم وقوعه
ولكنها            وتتماسك للشدة تصبر نفوس من وكم كالشدة هذا في والرخاء يظلم

تستخفها           ول للضراء تصبر التي هي المؤمنة والنفس وتنحل بالرخاء تتراخى
فبإذن              والشر الخير من أصابها ما أن وتوقن الحالين في الله إلى وتتجه السراء

البشرية             لقيادة خطواتها مطالع في وهي الجماعة هذه يربي الله كان وقد الله
بعد           المريرة بالهزيمة والبتلء بالرخاء البتلء بعد بالشدة البتلء بهذا فرباها
سنن             ووفق أسبابهما وفق وقعا قد وهذه هذا يكن وإن العجيب بالنصر البتلء

والهزيمة           النصر أسباب الجماعة هذه لتتعلم والهزيمة النصر في الجارية الله
المنهج           هذا طبيعة ولتعرف بركنه والتصاقا عليه وتوكل لله طاعة ولتزيد



من           جوانب عن المسلمة للمة يكشف السياق ويمضي اليقين معرفة وتكاليفه
الناس             بين اليام مداولة وراء وفيما المعركة أحداث من وقع فيما الله حكمة

تعبير            وهو شهداء منكم ويتخذ للمؤمنين الله وعلم الصفوف تمييز بعد وفيما
بين           من الله يختارهم لمختارون الشهداء إن عميق معنى عن عجيب

يستشهد            أن خسارة ول إذن رزية هي فما سبحانه لنفسه ويتخذهم المجاهدين
هؤلء             إن واختصاص وتكريم وانتقاء اختيار هو إنما يستشهد من الله سبيل في

ويخصهم          سبحانه لنفسه ليستخلصهم الشهادة ورزقهم الله اختصهم الذين هم
به             بعث الذي الحق هذا على ويستشهدهم الله يتخذهم شهداء هم ثم بقربه

عليه            مطعن ول فيه شبهة ل أداء يؤدونها الشهادة فيؤدون يستشهدهم للناس
الحق            هذا إحقاق سبيل في الموت حتى بجهادهم يؤدونها حوله جدال ول

ما              أن على الشهادة هذه أداء منهم سبحانه الله يطلب الناس دنيا في وتقريره
أرخصوا    ;          حتى وأعزوه له وتجردوا به آمنوا أنهم وعلى الحق عنده من جاءهم

;             ; الحق    بهذا إل تستقيم ول تصلح ل الناس حياة أن وعلى دونه شيء كل
حياة              من وطرده الباطل كفاح في جهدا يألوا فلم هذا استيقنوا هم أنهم وعلى

الناس            حكم في الله منهج وتحقيق عالمهم في الحق هذا وإقرار الناس
حتى            الجهاد هذا هي شهادتهم وتكون فيشهدون كله هذا على الله يستشهدهم

شهادة            بالشهادتين ينطق من وكل والمحال الجدال تقبل ل شهادة وهي الموت
مدلول                  يؤدي أن إل شهد أنه له يقال ل الله رسول محمدا وأن الله إل إله ل أن
يتلقى              ل ثم ومن إلها الله إل يتخذ أل هو ومدلولها ومقتضاها الشهادة هذه

من   إل خصائص      ;    الشريعة وأخص للعباد التشريع اللوهية خصائص فأخص الله
أنه               بما محمد عن إل الله من يتلقى أل كذلك ومدلولها الله من التلقي العبودية

هذه            ومقتضى المصدر هذا إل للتلقي آخر مصدرا يعتمد ول الله رسول
محمد             بلغها كما الرض في وحده لله اللوهية لتصبح إذن يجاهد أن الشهادة
المنهج              هو ص محمد عنه بلغه والذي للناس الله أراده الذي المنهج فيصبح ص
استثاء            بل كلها الناس حياة يصرف الذي النظام وهو والمطاع والغالب السائد

الله               طلب شاهد أي شهيد إذن فهو سبيله في يموت أن المر هذا اقتضى فإذا
فقه             هذا المقام هذا ورزقه شهيدا الله واتخذه فأداها الشهادة هذه أداء إليه
الله              إل إله ل أن شهادة مدلول وهو شهداء منكم ويتخذ العجيب التعبير ذلك
من             الشهادة هذه مدلول إليه انتهى ما ل ومقتضاه الله رسول محمدا وأن
في            يذكر ما كثيرا والظلم الظالمين يحب ل والله والضياع والتفاهة الرخص

الشرك            إن القرآن وفي وأقبحه الظلم أظلم بوصفه الشرك به ويراد القرآن
أي              الله رسول يا قلت قال أنه مسعود ابن عن الصحيحين وفي عظيم لظلم
قبل   <       >      من السياق أشار وقد خلقك وهو ندا لله تجعل أن قال أعظم الذنب

توكيد     ;          فهو الظالمين يحب ل الله أن يقرر فالن المكذبين في الله سنة إلى
الله            يحبهم ل الذين الظالمين المكذبين ينتظر ما لحقيقة أخرى صورة في

وبغض             الظلم بغض المؤمن نفس في يثير الظالمين يحب ل الله بأن والتعبير
لها          والستشهاد الجهاد عن الحديث معرض في الثارة وهذه الظالمين
ومن            الله يكرهه ما مكافحة في نفسه يبذل إنما فالمؤمن الحاضرة مناسبتها

الله         ;     يتخذ هؤلء ومن الشهادة تكون هذا وفي الستشهاد مقام هو وهذا يكرهه
الحداث           وراء الكامنة الحكمة عن يكشف القرآني السياق يمضي ثم الشهداء

من           أداة ولتكون العلى لدورها وإعدادها وتمحيصها المسلمة المة تربية في
وليمحص           المكذبين هلك في لقدرته وستارا الكافرين محق في قدره أدوات
والتمييز          الفرز بعد درجة والتمحيص الكافرين ويمحق آمنوا الذين الله

كشف            عملية إنها الضمير مكنون وفي النفس داخل في تتم عملية التمحيص



الدخل          لخراج تمهيدا المكنونات هذه على الضوء وتسليط الشخصية لمكنونات
ضباب            ول غبش بل الحق على مستقرة واضحة نقية وتركها والوشاب والدغل
يجهل           ما وكثيرا ومنحنياتها ودروبها ومخابئها نفسه النسان يجهل ما وكثيرا
بمثير             إل تظهر ل رواسب من فيها استكن ما وحقيقة وقوتها ضعفها حقيقة

بين            الناس بين اليام بمداولة سبحانه الله يتوله الذي التمحيص هذا وفي
هذا            قبل يعلمونه يكونوا لم ما أنفسهم من المؤمنون يعلم والرخاء الشدة
يظن          ولقد الواقعية العملية والمواقف والتجارب الحداث محك المرير المحك

ثم           والحرص الشح من والخلص والتجرد والشجاعة القدرة نفسه في النسان
إن            الواقعية الحداث مواجهة وفي العملية التجربة ضوء على يكشف هو إذا

يتهيأ        لم وأنه تمحص لم عقابيل نفسه الضغوط      في من المستوى هذا لمثل
على              جديد من سبكها في المحاولة ليعاود نفسه من هذا يعلم أن الخير ومن

التكاليف          مستوى وعلى الدعوة هذه طبيعة تقتضيها التي الضغوط مستوى
المختارة           الجماعة هذه يربي كان سبحانه والله العقيدة هذه تقتضيها التي
التمحيص            هذا فمحصها الرض هذه في أمرا بها يريد وكان البشرية لقيادة

لها            المقدر الدور مستوى إلى لترتفع أحد في الحداث عنه تكشفت الذي
في             لسنته تحقيقا الكافرين ويمحق بها ناطه الذي الله قدر يديها على وليتحقق

وفي           بالتمحيص الشوائب من وخلص الحق استعلن متى بالحق الباطل دمغ
الدعوات           في الله سنة عن المسلمين تصورات القرآن يصحح استنكاري سؤال
محفوف            الجنة طريق أن لهم ويبين والجزاء العمل وفي والهزيمة النصر وفي
والماني          التمني زاده وليس الطريق مشاق على الصبر وزاده بالمكاره

ولما             الجنة تدخلوا أن حسبتم أم والتمحيص المعاناة على تثبت ل التي الطائرة
من            الموت تمنون كنتم ولقد الصابرين ويعلم منكم جاهدوا الذين الله يعلم

يقصد            الستنكارية السؤال صيغة إن تنظرون وأنتم رأيتموه فقد تلقوه أن قبل
يقولها              أن النسان يكفي أنه تصور التصور هذا خطأ إلى بشدة التنبيه إلى بها

يؤدي            أن الكلمة بهذه فيبلغ للموت استعداد على وأنا أسلمت باللسان كلمة
الواقعية           التجربة هي إنما والرضوان الجنة إلى ينتهي وأن اليمان تكاليف

الجهاد            تكاليف على الصبر ثم البلء وملقاة الجهاد هو وإنما العملي والمتحان
الذين             الله يعلم ولما مغزى ذات لفتة القرآني النص وفي البلء معاناة وعلى
الصبر            هو إنما المؤمنون يجاهد أن يكفي فل الصابرين ويعلم منكم جاهدوا

عند            تقف ل التي المتنوعة المستمرة التكاليف أيضا الدعوة هذه تكاليف على
الدعوة            هذه تكاليف أخف الميدان في الجهاد كان فربما الميدان في الجهاد

ل             التي اليومية المعاناة هنالك إنما اليمان بها ويختبر الصبر لها يطلب التي
في          مقتضياته على والستقرار اليمان أفق على الستقامة معاناة تنتهي

النفس           في النساني الضعف على ذلك أثناء في والصبر والسلوك الشعور
الفترات            على والصبر اليومية حياته في المؤمن معهم يتعامل ممن الغير وفي
الطريق           طول على والصبر كالمنتصر ويبدو وينتفش الباطل فيها يستعلي التي

في            لها النفس وهفوة الراحة وسوسة على والصبر العقبات وكثرة الشقة وبعد
في           الجهاد ليس كثيرة أشياء على والصبر والنضال والكرب الجهد زحمة

ل            التي الجنة طريق بالمكاره المحفوف الطريق في منها واحدا إل الميدان
فقد             تلقوه أن قبل من الموت تمنون كنتم ولقد اللسان وبكلمات بالماني تنال
أمام           أخرى مرة لوجه وجها السياق يقفهم وهكذا تنظرون وأنتم رأيتموه

في             ليوازنوا لقاءه يتمنون قبل من كانوا وقد المعركة في واجهوه الذي الموت
العيان           في يواجهها الحقيقة ووزن اللسان يقولها الكلمة وزن بين حسهم
حقيقة           ويزنوا السنتهم تطلقها كلمة لكل حسابا يحسبوا أن بهذا فيعلمهم



واجهتهم            حين حقيقتها من واجهوه ما ضوء على نفوسهم في الواقعي رصيدها
في         الوعد وقيمة المنية وقيمة الكلمة قيمة يقدرون الثقيل    وبذلك الواقع ضوء

تبلغهم           التي هي المرفرفة والماني الطائرة الكلمات ليست أن يعلمهم ثم
على           والصبر الحقيقي والجهاد المنية وتجسيم الكلمة تحقيق هو إنما الجنة

الله               كان ولقد الناس دنيا في كائنا واقعا كله ذلك منهم الله يعلم حتى المعاناة
اللحظة            منذ ولمنهجه ولدينه ولدعوته لنبيه النصر يمنح أن على قادرا سبحانه

معهم              تقاتل الملئكة ينزل أن قادرا وكان عناء ول المؤمنين من كد وبل الولى
ولكن             لوط وقوم وثمود عاد على دمرت كما المشركين على وتدمر بدونهم أو

لتتسلم            تعد التي المسلمة الجماعة تربية هي إنما النصر هي ليست المسألة
 ;     ; وبكل       ونزواتها شهواتها وبكل ونقصها ضعفها بكل البشرية البشرية قيادة
القادة          من عاليا استعدادا تقتضي راشدة قيادة وقيادتها وانحرافها جاهليتها

المعاناة            على وصبر الحق على وثبات الخلق في صلبة تقتضيه ما وأول
بمواطن          وخبرة البشرية النفس في القوة ومواطن الضعف بمواطن ومعرفة

على           كالصبر الرخاء على صبر ثم العلج ووسائل النحراف ودواعي الزلل
التربية            وهذه مرير لذع يومئذ وطعمها الرخاء بعد الشدة على وصبر الشدة
القيادة            مقاليد بتسليمها يأذن حين المسلمة الجماعة بها الله يأخذ التي هي

هذه            في بها ينوطه الذي الشاق الهائل العظيم للدور التربية بهذه ليعدها
استخلفه             الذي النسان نصيب من الدور هذا يجعل أن سبحانه شاء وقد الرض

يمضي            للقيادة المسلمة الجماعة إعداد في الله وقدر العريض الملك هذا في
أحيانا          يمضي والوقائع الملبسات وشتى والوسائل السباب بشتى طريقه في

بنفسها          ثقتها وترتفع فتستبشر المسلمة للجماعة الحاسم النصر طريق عن
مقدرتها            وتجرب نشوته على وتصبر النصر لذة وتجرب اللهي العون ظل في
ويمضي           لله والشكر التواضع التزام وعلى والخيلء والزهو البطر مغالبة على

قوتها            حقيقة وتعرف الله إلى فتلجأ والشدة والكرب الهزيمة طريق عن أحيانا
مرارة           وتجرب الله منهج عن انحراف أدنى تنحرف حين وضعفها الذاتية
وتعرف ;           ;  المجرد الحق من عندها بما الباطل على ذلك مع وتستعلي الهزيمة

   ; تصلح        أن فتحاول أقدامها ومزالق شهواتها ومداخل وضعفها نقصها مواضع
والرصيد             بالزاد الهزيمة ومن النصر من وتخرج القادمة الجولة في كله هذا من

من               طرفا كله هذا كان وقد يحيد ول يتخلف ل سنته وفق الله قدر ويمضي
نحو   ;         على المسملة للجماعة القرآني السياق يحشده الذي أحد معركة رصيد
من              جيل ولكل مسلمة جماعة لكل مدخر رصيد وهو اليات هذه في نرى ما

المسلمين   أجيال

والصبر           والجهاد والجل الموت حول السلمي التصور حقائق الخامس الدرس

  ; تربية          وفي الكبيرة السلمي التصور حقائق تقرير في السياق يمضي ثم
      ; لتقرير     محورا المعركة أحداث من متخذا الحقائق بهذه المسلمة الجماعة
        ; المنهج   طريقة على بها المسلمة الجماعة لتربية ووسيلة الحقائق تلك

أو              مات أفإن الرسل قبله من خلت قد رسول إل محمد وما الفريد القرآني
; شيئا             الله يضر فلن عقبيه على ينقلب ومن أعقابكم على انقلبتم قتل
; مؤجل              كتابا الله بإذن إل تموت أن لنفس كان وما الشاكرين الله وسيجزي

 ; وسنجزي             منها نؤته الخرة ثواب يرد ومن منها نؤته الدنيا ثواب يرد ومن
سبيل              في أصابهم لما وهنوا فما كثير ربيون معه قاتل نبي من وكأي الشاكرين

قالوا              أن إل قولهم كان وما الصابرين يحب والله استكانوا وما ضعفوا وما الله



القوم            على وانصرنا أقدامنا وثبت أمرنا في وإسرافنا ذنوبنا لنا اغفر ربنا
المحسنين           يحب والله الخرة ثواب وحسن الدنيا ثواب الله فآتاهم الكافرين

أحد              غزوة في حدثت معينة واقعة إلى تشير الفقرة هذه في الولى الية إن
الجبل            من أماكنهم الرماة ترك أن بعد المسلمين ظهر انكشف حين ذلك
وشج         ص الرسول رباعية وكسرت بالمسلمين وأوقعوا المشركون فركبه
أحدهم   ;         يدري ل المسلمون وتفرق المور اختلطت وحين جراحه ونزفت وجهه
وقعها             الصيحة لهذه وكان قتل قد محمدا إن مناد نادى حينئذ الخر مكان

مصعدين          المدينة إلى عائدين منهم الكثيرون فانقلب المسلمين على الشديد
في             ص الله رسول ثبت أن لول يائسين المعركة تاركين منهزمين الجبل في
        ; إليه     فاءوا حتى منقلبون وهم المسلمين ينادي وجعل الرجال من القلة تلك
فهذه            سيجيء كما وطمأنينة منه امنة النعاس عليهم وأنزل قلوبهم الله وثبت

ومناسبة           للتوجيه مادة هنا القرآن يتخذها الذهول هذا أذهلتهم التي الحادثة
      ; حقيقة     في موحية لشارات محورا ويجعلها السلمي التصور حقائق لتقرير

إل           محمد وما المؤمنين ومواكب اليمان تاريخ وفي الحياة وحقيقة الموت
ومن              أعقابكم على انقلبتم قتل أو مات أفإن الرسل قبله من خلت قد رسول
ليس             محمدا إن الشاكرين الله وسيجزي شيئا الله يضر فلن عقبيه على ينقلب

الرسل            مات كما سيموت ومحمد الرسل مات وقد الرسل سبقته رسول إل
في            واجهتكم حينما عنها غفلتم بالكم فما بسيطة أولية حقيقة هذه قبله

يموت               ل باق والله الله كلمة ليبلغ جاء الله عند من رسول محمدا إن المعركة
النبي              مات إذا أعقابهم على المؤمنون يرتد أن ينبغي وما تموت ل باقية وكلمته
غفلوا             بسيطة أولية حقيقة كذلك وهذه قتل أو الكلمة هذه ليبلغهم جاء الذي
الولية             الحقيقة هذه عن يغفلوا أن للمؤمنين ينبغي وما الهول زحمة في عنها

في             مستقل للحياة الله ومنهج بقاء إلى والعقيدة فناء إلى البشر إن البسيطة
مدار            على والدعاة الرسل من الناس إلى ويؤدونه يحملونه الذين عن ذاته
الحب            يحبونه أصحابه كان وقد ص الله رسول يحب الذي والمسلم التاريخ
يفدونه             الذي الحب نظيرا كله تاريخها في البشرية النفس له تعرف لم الذي
والنبل             بظهره عليه يترس دجانة أبا رأينا وقد شوكة تشوكه أن بحياتهم معه

ويستشهدون            عنه ينافحون فيهم أفرد الذين التسعة ورأينا يتحرك ول فيه يقع
ذلك              يحبونه مكان كل وفي زمان كل في الكثيرون يزال وما واحد إثر واحدا

مجرد           من الوجد ليأخذهم حتى مشاعرهم وبكل كيانهم بكل العجيب الحب
بين              يفرق أن منه مطلوب الحب ذلك محمدا يحب الذي المسلم هذا ص ذكره

ممتدة            باقية بعده من للناس وتركها أبلغها التي والعقيدة ص محمد شخص
رسول              إل محمد وما الداعية من أقدم الدعوة إن يموت ل الذي بالله موصولة
الدعوة             هذه يحملون الرسل قبله من خلت قد الرسل قبله من خلت قد

تحدو            البشرية مع المبتدئة التاريخ منابت في العميقة الزمن جذور في الضاربة
من            وأبقى الداعية من أكبر وهي الطريق مطالع من والسلم بالهدى لها

ويبقى          والقرون الجيال على هي وتبقى ويذهبون يجيئون فدعاتها الداعية
سبحانه           باق وهو الرسل بها أرسل الذي الول بمصدرها موصولين اتباعها

هدى              عن ويرتد عقبيه على منهم أحد ينقلب أن يجوز وما المؤمنون إليه يتوجه
يموت     ل حي والله المنير          الله البيان وهذا التهديد وهذا الستنكار هذا ثم ومن

الله              يضر فلن عقبيه على ينقلب ومن أعقابكم على انقلبتم قتل أو مات أفإن
على           انقلبتم للرتداد حي تصوير التعبير وفي الشاكرين الله وسيجزي شيئا

تجسم           النقلب في الحسية الحركة فهذه عقبيه على ينقلب ومن أعقابكم
حركة            ليس أصل والمقصود مشهود منظر كأنه العقيدة هذه عن الرتداد معنى



التي          النفسية الرتداد حركة ولكن المعركة في بالهزيمة الحسية الرتداد
ل             أن المسلمين بعض فأحس قتل قد محمدا إن الهاتف هتف حينما صاحبتها

أمر             وانتهى الدين هذا أمر انتهى محمد وبموت المشركين قتال من إذن جدوى
حركة          فيصورها هنا التعبير يجسمها النفسية الحركة فهذه للمشركين الجهاد
الذي           هو وهذا العقاب على المعركة في كارتدادهم العقاب على ارتداد
ألقوا              قد وجدهم حين لهم فقال عنه الله رضي أنس بن النضر إياه حذرهم

فقوموا             بعده من بالحياة تصنعون فما مات قد محمدا إن له وقالوا بأيديهم
يضر              فلن عقبيه على ينقلب ومن ص الله رسول عليه مات ما على فموتوا
يضر             لن وانقلبه الطريق فيتنكب نفسه يؤذي الذي الخاسر هو فإنما شيئا الله
لهم              شرع بالعباد منه رحمة ولكنه إيمانهم وعن الناس عن غني فالله شيئا الله

جزاءه            يلقي حتى متنكب يتنكبه وما هم ولخيرهم هم لسعادتهم المنهج هذا
وتفسد            النظام يفسد وحتى حوله وفيمن نفسه ذات في والحيرة الشقوة من
تنكبهم            في أمرهم وبال الناس ويذوق كلها المور وتعوج الخلق ويفسد الحياة

وتجد            النفوس ظله في وتستقيم الحياة ظله في تستقيم الذي الوحيد للمنهج
وسيجزي             فيه تعيش الذي الكون مع والسلم ذاتها مع السلم ظله في الفطرة

في           لعباده الله منحها التي النعمة مقدار يعرفون الذين الشاكرين الله
ومن           الله على بالثناء ويشكرونها المنهج باتباع فيشكرونها المنهج هذا إعطائهم

بجزاء            يسعدون ثم شكرهم على طيبا جزاء هذا فيكون بالمنهج يسعدون ثم
الحادثة             بهذه سبحانه الله أراد وكأنما وأبقى أكبر وهو الخرة في لهم الله

حي             وهو ص النبي بشخص الشديد تعلقهم عن المسلمين يفطم أن الية وبهذه
جاء             ولكن ص محمد يفجره لم الذي النبع بالنبع مباشرة يصلهم وأن بينهم
من              قبله من إليه أومأ كما المتدفق فيضه إلى البشر ويدعو إليه ليومىء فقط

بأيديهم             يأخذ أن سبحانه الله أراد وكأنما منه الرتواء إلى القافلة ودعوا الرسل
جاء            إنما ص محمد يعقدها لم التي العروة الوثقى بالعروة مباشرة فيصلها

وكأنما            مستمسكون بها وهم ويمضي عليها يدعهم ثم البشر أيدي بها ليعقد
يجعل           وأن مباشرة بالسلم المسلمين ارتباط يجعل أن سبحانه الله أراد

بل             الله أمام العهد هذا في مسؤوليتهم يجعل وأن مباشرة الله مع عهدهم
يموت           أن منها يخليهم ل التي المباشرة تبعتهم يستشعروا حتى وسيط

كان              وكأنما مسؤولون الله أمام وهم الله بايعوا إنما فهم يقتل أو ص الرسول
وهو            تقع حين الكبرى الصدمة هذه لتلقي المسلمة الجماعة يعد سبحانه الله
هذا             عليها يدربهم أن فشاء طاقتهم يتجاوز يكاد عليهم وقعها أن يعلم سبحانه

والذهول             الدهش بهم يستبد أن قبل الباقية وبدعوته هو به يصلهم وأن التدريب
رضي            عمر وقف لقد حتى والذهول بالدهش بالفعل وقعت حين أصيبوا ولقد

أبو                إل يثبت ولم مات قد محمدا إن يقول من به يهدد سيفه شاهرا عنه الله
وكانت           الوثيق المباشر التصال فيه الله وبقدر بصاحبه القلب الموصول بكر
اللهي           النداء هي الذاهلين المدهوشين بها وذكر ذكرها حين الية هذه
الخوف           مكمن القرآني السياق يلمس ثم ويرجعون يثوبون هم فإذا المسموع
طريق            عن الخوف ذلك تطرد موحية لمسة البشرية النفس في الموت من

من             والموت الحياة بعد وما الحياة وشأن الموت شأن في الثابتة الحقيقة بيان
الله               بإذن إل تموت أن لنفس كان وما وجزاء للعباد ابتلء ومن وتدبير لله حكمة
      ; منها         نؤته الخرة ثواب يرد ومن منها نؤته الدنيا ثواب يرد ومن مؤجل كتابا

تموت            ولن مرسوم أجل إلى مؤجل كتابا نفس لكل إن الشاكرين وسنجزي
ل           والتخلف والحرص والهلع فالخوف المرسوم الجل هذا تستوفي حتى نفس

ول             الجبن كان فل عمرا تقصر ل والوفاء والقدام والثبات والشجاعة أجل تطيل



تستقر             بذلك يزيد ول يوم منه ينقص ل المكتوب والجل الجبناء أعين نامت
تفكر             وهي الحساب في تجعله ول به الشتغال فتترك النفس في الجل حقيقة
عقال          من تنطلق وبذلك اليمانية والتكاليف باللتزامات والوفاء الداء في

على           تستقيم وبذلك والفزع الخوف وهلة على ترتفع كما والحرص الشح
الذي            الله على وتوكل وطمأنينة صبر في التزاماته وبكل تكاليفه بكل الطريق

فيها             حسم التي القضية هذه وراء خطوة بالنفس ينتقل ثم وحده الجال يملك
لغد             ; قدمت ما نفس فلتنظر مرسوما والجل مكتوبا العمر كان إذا فإنه القول

كله              همها تحصر وأن اليمان تكاليف عن تقعد أن أتريد تريد ماذا نفس ولتنظر
أعلى               أفق إلى تتطلع أن تريد أم وحدها الدنيا لهذه تعيش وأن الرض هذه في
وذاك              الهم هذا تساوي مع الحياة هذه من أكبر حياة وإلى أرفع اهتمامات وإلى
ثواب             يرد ومن منها نؤته الدنيا ثواب يرد ومن والحياة بالعمر يختص فيما
اتحاد             مع واهتمام اهتمام بين وشتان وحياة حياة بين وشتان منها نؤته الخرة
ويريد           وحدها الرض لهذه يعيش والذي والجل العمر إلى بالقياس النتيجة

في            يموت ثم والنعام والدواب الديدان حياة يحيا إنما وحدها الدنيا ثواب
حياة            يحيا إنما الخر الفق إلى يتطلع والذي المكتوب بأجله المضروب موعده

موعده            في يموت ثم المكان بهذا وأفرده واستخلفه الله كرمه الذي النسان
مؤجل             كتابا الله بإذن إل تموت أن لنفس كان وما المكتوب بأجله المضروب

عن          فيرتفعون للنسان اللهي التكريم نعمة يدركون الذين الشاكرين وسنجزي
        ; اليمان   بتبعات فينهضون النعمة تلك على الله ويشكرون الحيوان مدارج

إليها           ينتهي التي الغاية وحقيقة والحياة الموت حقيقة القرآن يقرر وهكذا
اهتمام            أو الدود كاهتمام قريب اهتمام من لنفسهم يريدونه ما وفق الحياء
الموت           من بالخوف النشغال من النفس ينقل وبذلك النسان كاهتمام بعيد

النشغال             إلى والحياة الموت شأن في شيئا تملك ل وهي التكاليف من والجزع
للنفس    أنفع هو أو           بما الدنيا فتختار الختيار فيه وتملك تملكه الذي الحقل في

من              المثل للمسلمين الله يضرب ثم تختار ما الله جزاء من وتنال الخرة تختار
الطريق           طول على الممتد اللحب اليمان موكب من قبلهم المؤمنين إخوانهم

مع            وقاتلوا إيمانهم في صدقوا الذين أولئك من الزمان جذور في الضارب
      ; بالدب      الموت على مقدمون وهم وتأدبوا البتلء عند يجزعوا فلم أنبيائهم

وأن            ;  ربهم يستغفروا أن على يزيدوا فلم الجهاد مقام المقام هذا في اليماني
الثبات           ربهم من يطلبوا وأن أمرهم في إسرافا فيروها أخطاءهم يجسموا
الدعاء            أدب في إحسانهم جزاء الدارين ثواب نالوا وبذلك الكفار على والنصر

نبي            من وكأي للمسلمين الله يضربه مثل وكانوا الجهاد موقف في وإحسانهم
وما              ضعفوا وما الله سبيل في أصابهم لما وهنوا فما كثير ربيون معه قاتل

ذنوبنا              لنا اغفر ربنا قالوا أن إل قولهم كان وما الصابرين يحب والله استكانوا
الله   ;   ;       فأتاهم الكافرين القوم على وانصرنا أقدامنا وثبت أمرنا في وإسرافنا
في            الهزيمة كانت لقد المحسنين يحب والله الخرة ثواب وحسن الدنيا ثواب
قليل             ضعاف وهم ببدر الله نصرهم الذين المسلمين تصدم هزيمة أول هي أحد

أن;               فلما الكونية السنة هو موقعة كل في النصر أن نفوسهم في وقر فكأنما
حول            الحديث طال لهذا ولعله ينتظرونه ل كأنهم بالبتلء فوجئوا أحد صدمتهم

بالتأسية          المسلمين يأخذ السياق واستطرد الكريم القرآن في الواقعة هذه
وتصحيحا          لنفوسهم تربية تارة وبالمثل تارة وبالتقرير تارة وبالستنكار تارة

شاقة         أمامهم والتجارب طويل أمامهم فالطريق لهم وإعدادا لتصورهم
لهم            يضربه الذي والمثل عظيم له يندبون الذي والمر باهظة عليهم والتكاليف

اليمان               ; بموكب يربطهم إنما قوما فيه يحدد ول نبيا فيه يحدد ل عام مثل هنا



دعوة   ;          كل في المطرد المر كأنه البتلء لهم ويصور المؤمنين أدب ويعلمهم
    ;       ; قرابة    حسهم في ليقرر النبياء اتباع من بأسلفهم ويربطهم دين كل وفي
          ; كتيبة   وإنهم واحد كله العقيدة أمر أن أخلدهم في ويقر للمؤمنين المؤمنين

لما              وهنوا فما كثير ربيون معه قاتل نبي من وكأي الكبير اليماني الجيش في
معه             قاتلت نبي من وكم استكانوا وما ضعفوا وما الله سبيل في أصابهم

والشدة           والكرب البلء من أصابهم لما نفوسهم ضعفت فما كثيرة جماعات
للجزع           استسلموا وما الكفاح في الستمرار عن قواهم ضعفت وما والجراح

يحب            والله ودين عقيدة عن المنافحين المؤمنين شأن هو فهذا للعداء ول
ول            عزائمهم تلين ول قواهم تتضعضع ول نفوسهم تضعف ل الذين الصابرين
وله           وقعه له للصابرين الله من بالحب والتعبير يستسلمون أو يستكينون
عن            ويربو ويعوض القرح على ويمسح الجراح يأسو الذي الحب فهو إيحاؤه

الظاهرة            الصورة رسم قد السياق كان هنا وإلى المرير والكفاح والقرح الضر
ليرسم           بعدها يمضي فهو والبتلء الشدة من موقفهم في المؤمنين لهؤلء

يواجهون           وهم الله حق في الدب صورة ومشاعرهم لنفوسهم الباطنة الصورة
يذهل            ل ولكنه تتعداه ل الراهق بالخطر ويقيدها النفوس يذهل الذي الهول

ما              وهو تطلب ما أول النصر لتطلب ل الله إلى التوجه عن المؤمنين نفوس
بالذنب          ولتعترف والمغفرة العفو لتطلب ولكن النفوس إلى عادة يتبادر

العداء        على والنصر الثبات تطلب أن قبل أن      والخطيئة إل قولهم كان وما
القوم             على وانصرنا أقدامنا وثبت أمرنا في وإسرافنا ذنوبنا لنا اغفر ربنا قالوا
يطلبوا               لم جزاء ول ثوابا يطلبوا لم بل ثراء ول نعمة يطلبوا لم إنهم الكافرين

بينما               إليه يتوجهون وهم الله مع أدبا أكثر كانوا لقد الخرة ثواب ول الدنيا ثواب
وتثبيت            الذنوب غفران إل سبحانه منه يطلبوا فلم سبيله في يقاتلون هم
يطلبونه           إنما لنفسهم يطلبونه ل النصر فحتى الكفار على والنصر القدام

الكريم            الله حق في بالمؤمنين اللئق الدب إنه للكفار وعقوبة للكفر هزيمة
شيء            كل عنده من الله أعطاهم شيئا لنفسهم يطلبوا لم الذين وهؤلء

ما             كل كذلك وأعطاهم وزيادة الدنيا طلب يتمناه ما كل عنده من أعطاهم
الخرة           ثواب وحسن الدنيا ثواب الله فآتاهم ويرجونه الخرة طلب يتمناه

حبه           وأعلن الجهاد وأحسنوا الدب أحسنوا فقد بالحسان سبحانه لهم وشهد
تنتهي             وهكذا المحسنين يحب والله الثواب من وأكبر النعمة من أكبر وهو لهم

       ; التصور     في الكبيرة الحقائق تلك تضمنت وقد الستعراض في الفقرة هذه
هذا            ادخرت وقد المسلمة الجماعة تربية في الدور هذا أدت وقد السلمي

جيل       كل في المسلمة للمة الرصيد
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الوحدة   مقدمة

المعركة           ولكن أحد معركة للمعركة القرآني الستعراض انتهى اليات نزول جو
وبخاصة          المدينة في بها المحيطين وأعدائها المسلمة الجماعة بين الدائبة

والكيد            والبلبلة والتشكيك والمراء الجدل معركة بعد انتهت قد تكن لم اليهود
هذه           من الكبر الشطر استغرقت التي المعركة هذه والتدبير والتربص والدس
بعد              المدينة في جواره عن قينقاع بني أجلى قد ص الله رسول وكان السورة

ونقض            بالمسلمين وتحرش وكيد غيظ من بدر غزوة عقب منهم كان ما
ص       النبي معهم عقدها التي الدولة       للمواثيق وقيام المدينة إلى مقدمه عند

بقي           كان ولكن والخزرج الوس من المسلمين إلى مرتكنة برياسته المسلمة
الجزيرة             في وسواهم خيبر يهود من وغيرهم قريظة وبنو النضير بنو حوله من

في         وبالمشركين المدينة في بالمنافقين ويتصلون ويتجمعون يتراسلون وكلهم
ورد             وقد يكف ول ينقطع ل كيدا للمسلمين ويكيدون المدينة حول وفيما مكة

ما             المسلمين أيدي على يصيبهم أن لليهود تحذير عمران آل سورة أوائل في
وبئس          جهنم إلى وتحشرون ستغلبون كفروا للذين قل المشركين أصاب
كافرة               وأخرى الله سبيل في تقاتل فئة التقتا فئتين في آية لكم كان قد المهاد
لولي              لعبرة ذلك في أن يشاء من بنصره يؤيد والله العين رأي مثليهم يرونهم

أفاعيلهم             على ردا جاء الذي التحذير هذا ص الله رسول أبلغهم فلما البصار
استقباله             ; في أدبهم أساءوا بدر عقب والكيد والدس الغيظ من منهم بدا وما
ل               أغمارا كانوا قريش من نفرا قتلت أن نفسك من يغرنك ل محمد يا وقالوا

ثم               مثلنا تلق لم وإنك الناس نحن أنا لعرفت قاتلتنا لو والله إنك القتال يعرفون
انتهى             حتى شتى الوانا منه السورة هذه روت الذي وكيدهم دسهم في مضوا

نزلوا              حتى ص النبي فحاصرهم العهد من ص النبي وبين بينهم ما بنقض أمرهم
بنو           الخريان الطائفتان وبقيت أذرعات إلى المدينة عن فأجلهم حكمه على

والدس           الكيد مع الظاهر في عهدهما على بالمدينة النضير وبنو قريظة
كله            تاريخها في يهود فيه برعت ما وسائر والفتنة والبلبلة والتضليل والتلبيس
ذلك            عن كلهم الرض أهل وتعارفه الله كتاب الصادق السجل عليها وسجله
يبدو           وأقاويلها يهود أفاعيل لبعض استعراض الدرس هذا وفي الملعون الجنس

يبخلون             وهم المسلمين مع الفعل سوء بعد سبحانه الله مع الدب سوء فيه
ونحن            فقير الله إن فيقولون يزيدون ثم ص للرسول المالية بتعهداتهم بالوفاء

إليهم            ; الموجهة السلم دعوة به يدفعون الذي الواهي التعلل فيه ويبدو أغنياء
ينضح           الذي الوقاع هذا المعروف التاريخي لواقعهم ومخالفته التعلل هذا وكذب
ونبذه            الحق من ببيانه الله أمرهم لما وبكتمانهم معهم الله لعهد بمخالفتهم

جاءوهم            وقد حق بغير أنبياءهم وبقتلهم قليل ثمنا به وشرائهم ظهورهم وراء
المخجل         الكشف وهذا فرفضوها بالبينات وجاءوهم طلبوها التي بالخوارق

يقتضيه            الذي المر هو كان ربهم على وأقاويلهم أنبيائهم مع اليهود لفاعيل
هم          وإيذائهم ودسهم كيدهم وتأثير المسلمة الجماعة من موقفهم سوء
تربية          المسلمة للجماعة الله تربية تقتضيه كانت كما للمسلمين والمشركون

يعملون ;      ;      التي الرض طبيعة وتعرفهم حولهم وبمن حولهم بما تبصرهم واعية
والتضحيات         اللم وطبيعة لهم المنصوبة والفخاخ العقبات وطبيعة فيها

في           المسلمة للجماعة اليهودي الكيد كان وقد الطريق في لهم المرصودة
أخطر             يزال ما ولعله مكة في لهم المشركين عداوة من وأخطر أقسى المدينة

نجد             ثم ومن التاريخ مدار على مكان كل في المسلمة للجماعات يرصد ما
نجد          المثير الستعراض ثنايا في المسلمين على تتولى الربانية التوجيهات



الرض           هذه في فالحياة الزائلة والقيم الباقية القيم حقيقة إلى توجيههم
هناك            الجزاء إنما حال كل على الموت ذائقة نفس وكل بأجل محدودة

وما            فاز فقد الجنة وأدخل النار عن زحزح فمن هناك والخسارة والكسب
سينالهم            والذى وأنفسهم أموالهم في مبتلون وهم الغرور متاع إل الدنيا الحياة

فل       الكتاب وأهل المشركين أعدائهم والتقوى      من الصبر إل لهم عاصم
للجماعة           اللهي التوجيه وهذا النار عن يزحزحهم الذي المنهج مع والمضي

مسلمة              جماعة كل يبصر وغدا اليوم قائما هو هو يزال ما المدينة في المسلمة
ظل           في إسلمية حياة ولستئناف السلم نشأة لعادة الطريق سلوك تعتزم

الصهيونية           كتاب وأهل وملحدين مشركين هم وهم أعدائها بطبيعة يبصرها الله
والفخاخ        العقبات بطبيعة ويبصرها والشيوعية العالمية والصليبية العالمية

قلوبها          ويعلق والبتلء والذى والتضحيات اللم وبطبيعة طريقها في المرصودة
النفس             في والفتنة والموت الذى عليها ويهون الله عند بما هنالك بما وأبصارها
الموت           ذائقة نفس كل الولى المسلمة الجماعة نادى كما ويناديها والمال

فاز             فقد الجنة وأدخل النار عن زحزح فمن القيامة يوم أجوركم توفون وإنما
من          ;   ولتسمعن وأنفسكم أموالكم في لتبلون الغرور متاع إل الدنيا الحياة وما

وتتقوا             تصبروا وإن كثيرا أذى أشركوا الذين ومن قبلكم من الكتاب أوتوا الذين
ودستورها             الخالد المة هذه كتاب القرآن هو والقرآن المور عزم من ذلك فإن

هو          والطريق أعداؤها هم وأعداؤها المين وقائدها الهادي وحاديها الشامل
الطريق

الله          مع أدبهم وسوء اليهود كذب الول الدرس

بل              لهم خيرا هو فضله من الله أتاهم بما يبخلون الذي يحسبن ول
ميراث           ولله القيامة يوم به بخلوا ما سيطوقون لهم شر هو

قول          الله سمع لقد خبير تعملون بما والله والرض السماوات
وقتلهم           قالوا ما سنكتب أغنياء ونحن فقير الله إن قالوا الذين

أيديكم           قدمت بما ذلك الحريق عذاب ذوقوا ونقول حق بغير النبياء
نؤمن             أل إلينا عهد الله إن قالوا الذين للعبيد بظلم ليس الله وأن

من           رسل جاءكم قد قل النار تأكله بقربان يأتينا حتى لرسول
فإن          صادقين كنتم إن قتلتموهم فلم قلتم وبالذي بالبينات قبلي

والكتاب          والزبر بالبينات جاءوا قبلك من رسل كذب فقد كذبوك
عم            مؤكدة رواية المجموعة هذه من الولى الية في ترد لم المنير
في          ورودها ولكن القيامة يوم وعاقبة البخل تحذرهم ومن تعنيهم

اليهود            شأن في اليات من بعدها بما متصلة أنها يرجح السياق هذا
الذين            وهم أغنياء ونحن فقير الله إن قالوا الذين الله قبحهم فهم
تأكله            بقربان يأتينا حتى لرسول نؤمن أل إلينا عهد الله إن قالوا

اليهود          دعوة بمناسبة نزلت عمومها في اليات أن والظاهر النار
الرسول         مع معاهدتهم عن الناشئة المالية بالتزاماتهم الوفاء إلى

سبيل          في والنفاق ص بالرسول اليمان إلى كذلك ودعوتهم ص
عدم            في اليهود تعلت فضح مع التهديدي التحذير هذا نزل وقد الله
ومن             ربهم مع أدبهم سوء من بدا ما على ردا ص بمحمد اليمان

بما  ;         تكذيبهم عن ص للرسول المواساة معه ونزلت تعلتهم كذب
الذي          إسرائيل بني أنبياء ومنهم أقوامهم مع قبله للرسل وقع

في          معروف هو كما والخوارق بالبينات جاءوهم ما بعد قتلوهم



من           الله آتاهم بما يبخلون الذين يحسبن ول إسرائيل بني تاريخ
يوم             به بخلوا ما سيطوقون لهم شر هو بل لهم خيرا هو فضله

إن          خبير تعملون بما والله والرض السماوات ميراث ولله القيامة
بتعهداتهم          بالوفاء بخلوا الذين اليهود يشمل فهو عام الية مدلول

; فضله           من الله آتاهم بما يبخلون ممن غيرهم يشمل كما
تذهب           فل أموالهم لهم يحفظ لهم خير البخل هذا أن ويحسبون

;     بالنفاق  ما        أن ويقرر الكاذب الحسبان هذا عن ينهاهم القرآني والنص
البخل            هذا يزيد والتعبير مفزع تهديد وهو نارا القيامة يوم سيطوقونه كنزوه

بمال              يبخلون ل فهم فضله من الله آتاهم بما يبخلون أنهم يذكر حين شناعة
الله              فآتاهم جلودهم ول شيئا يملكون ل الحياة هذه إلى جاءوا فقد لهم أصيل

يذكروا              لم شيئا فضله من ينفقوا أن إليهم طلب إذا حتى فأغناهم فضله من
فظيع              شر وهو لهم خيرا كنزه في أن وحسبوا بالقليل وبخلوا عليهم الله فضل

ميراث            ولله الوارث هو فالله وراءهم وتاركوه ذاهبون كله هذا بعد وهم
يبقى              ول الله إلى كله يعود ثم قصير أمد إلى الكنز فهذا والرض السماوات

من              بدل عنده لهم مدخرا فيبقى مرضاته ابتغاء أنفقوه الذي القدر إل منه لهم
المال             أيديهم في وجدوا الذين باليهود يندد ثم القيامة يوم إياه يطوقهم أن

إلى              بهم حاجة ل الله عن أغنياء أنفسهم فحسبوا فضله من الله آتاهم الذي
ما             وهو سبيله في يبذل لمن يعدها التي المضاعفة الضعاف إلى ول جزائه

يطلب              الله بال ما وقاحة في وقالوا سبحانه له اقراضا ومنة منه تفضل يسميه
الربا             عن ينهى وهو المضاعفة الضعاف عليه ويعطينا مالنا من نقرضه أن الينا
حق            في الدب وسوء القحة عن ينم باللفاظ تلعب وهو المضاعفة والضعاف
قالوا               ما سنكتب أغنياء ونحن فقير الله إن قالوا الذين قول الله سمع لقد الله

أيديكم            قدمت بما ذلك الحريق عذاب ذوقوا ونقول حق بغير النبياء وقتلهم
كتبهم             في شائع اللهية للحقيقة اليهود تصور وسوء للعبيد بظلم ليس الله وأن

معا             الدب سوء ومن التصور سوء من عظيما مبلغا تبلغ هذه ولكن المحرفة
فما            عليه لنحاسبهم قالوا ما سنكتب المتلحق التهديد هذا يستحقون ثم ومن
آثام             وهي السابقة آثامهم تسجيل جانبه وإلى مهمل ول منسي ول بمتروك هو

وقتلهم           والثم المعصية في واحدة جبلة فكلهم فيه متضامنة وأجيالهم جنسهم
النبياء             قتل في أثيمة سلسلة إسرائيل بني تاريخ حفظ وقد حق بغير النبياء
متباهين           قتلوه أنهم يزعمون وهم السلم عليه المسيح قتل محاولتهم آخرها

هنا           الحريق على والنص الحريق عذاب ذوقوا ونقول العظيم الجرم بهذا
وتأججه          بهوله العذاب مشهد ولتجسيم وتفظيعه العذاب ذلك لتبشيع مقصود

القولة            على وجزاء حق بغير النبياء قتل الشنيعة الفعلة على جزاء وضرامه
ظلم              ل وفاقا جزاء أيديكم قدمت بما ذلك أغنياء ونحن فقير الله إن الشنيعة

لحقيقة             إبراز هنا بالعبيد والتعبير للعبيد بظلم ليس الله وأن قسوة ول فيه
شناعة             في يزيد وهو تعالى الله إلى بالقياس العبيد من عبيد وهم وضعهم

ونحن             فقير الله إن العبيد قول في يتجلى الذي الدب سوء وفظاعة الجرم
النبياء        قتل في كذلك يتجلى والذي فقير       أغنياء الله إن قالوا الذين هؤلء

ص             بمحمد يؤمنون ل أنهم يزعمون الذي هم النبياء قتلوا والذي أغنياء ونحن
فتقع             يقدمونه بقربان يأتيهم حتى لرسول يؤمنوا أل بزعمهم إليهم عهد الله لن

إسرائيل             بني أنبياء بعض معجزة كانت ما نحو على تأكله نار وتبهط المعجزة
يجبههم               هنا الله مع عهد على فهم المعجزة هذه لهم يقدم لم محمد دام وما

التي           بالخوارق جاءوهم الذين النبياء هؤلء قتلوا لقد التاريخي بواقعهم القرآن
نؤمن             أل إلينا عهد الله إن قالوا الذين بينات الله بآيات وجاءوهم طلبوها



بالبينات             قبلي من رسل جاءكم قد قل النار تأكله بقربان يأتينا حتى لرسول
عن            تكشف قوية مجابهة وهي صادقين كنتم إن قتلتموهم فلم قلتم وبالذي
الله           على وافترائهم ذلك بعد وتبجحهم الكفر على وإصرارهم والتوائهم كذبهم

ما              وهو منهم يلقاه ما عليه مهونا مواسيا مسليا ص الرسول إلى يلتفت وهنا
رسل             كذب فقد كذبوك فإن العصور توالي على الرسل من الكرام إخوانه لقيه
يتلقى            رسول أول هو فما المنير والكتاب والزبر بالبينات جاءوا قبلك من

رسل          بالتكذيب تلقوا إسرائيل بني من وبخاصة المتعاقبة والجيال بالتكذيب
اللهية        للتوجيهات المتضمنة بالصحائف وجاءوهم والخوارق بالبينات جاءوهم
الرسل           طريق هو فهذا والنجيل كالتوراة المنير بالكتاب وجاءوهم الزبر وهي

الطريق          وحده وهو ومشقة عناء من فيه وما والرسالت

الطريق        ومشقة والنجاة الموت حقيقة الثاني الدرس

لها       ;       ينبغي التي القيم عن يحدثها المسلمة الجماعة إلى السياق يتجه ذلك بعد
     ; ومتاعبها       الطريق أشواك عن ويحدثها أجلها من وتضحي عليها تحرص أن

الموت            ذائقة نفس كل والحتمال والعزم والتقوى الصبر إلى بها ويهيب وآلمها
فاز             فقد الجنة وأدخل النار عن زحزح فمن القيامة يوم أجوركم توفون وإنما
من            ولتسمعن وأنفسكم أموالكم في لتبلون الغرور متاع إل الدنيا الحياة وما

وتتقوا             تصبروا وإن كثيرا أذى أشركوا الذين ومن قبلكم من الكتاب أوتوا الذين
حقيقة               النفس في الحقيقة هذه استقرار من بد ل إنه المور عزم من ذلك فإن
يموت        ;      حتما نهايتها تأتي ثم بأجل محدودة موقوتة الرض هذه في الحياة أن
يموت        القاعدون ويموت المجاهدون يموت الطالحون يموت الصالحون

يأبون         الذين الشجعان يموت للعبيد المستذلون ويموت بالعقيدة المستعلون
الهتمامات           ذوو يموت ثمن بأي الحياة على الحريصون الجبناء ويموت الضيم

الرخيص          للمتاع فقط يعيشون الذين التافهون ويموت العالية والهداف الكبيرة
هذه             وتفارق الجرعة هذه تذوق نفس كل الموت ذائقة نفس كل يموت الكل

الدائرة              الكأس هذه من الجرعة هذه تذوق في ونفس نفس بين فارق ل الحياة
في             الفارق أخرى قيمة في الفارق آخر شيء في الفارق إنما الجميع على

وأدخل            النار عن زحزح فمن القيامة يوم أجوركم توفون وإنما الخير المصير
فاز    فقد الذي            الجنة المصير هو وهذا الفتراق فيها يكون التي القيمة هي هذه

والمصير            والكد السعي تستحق التي الباقية القيمة فلن عن فلن فيه يفترق
وأدخل             النار عن زحزح فمن حساب ألف له يحسب أن يستحق الذي المخوف

ظله             ويلقي هيئته ويرسم بجرسه معناه يصور بذاته زحزح ولفظ فاز فقد الجنة
حاجة              في فهو مجالها في ويدخل منها يقترب من إليها تشد جاذبية للنار وكأنما

أن            أمكن فمن المنهومة جاذبيتها من ليخلصه قليل قليل يزحزحه من إلى
بل             قوية صورة فاز فقد الجنة ويدخل جاذبيتها من ويستنقذ مجالها عن يزحزح

فللنار             طبيعته وفي حقيقته في كذلك وهو وجذب وشد حركة فيه حي مشهد
يزحزحها           من إلى حاجة في النفس أليست جاذبية للمعصية أليست جاذبية

النسان            أليس النار عن زحزحتها هي وهذه بلى المعصية جاذبية عن زحزحة
يدركه             أن إل العمل في مقصرا أبدا يظل الدائمة واليقظة المحاولة مع حتى

     ; الله         فضل النسان يدرك حين النار عن الزحزحة هي وهذه بلى الله فضل
متاع              ليس ولكنه متاع إنها الغرور متاع إل الدنيا الحياة وما النار عن فيزحزحه

النسان            يخدع الذي المتاع الغرور متاع إنها واليقظة الصحو متاع ول الحقيقة
المتاع            الحق المتاع فأما والخداع الغرور ينشىء الذي المتاع أو متاعا فيحسبه



عن             الزحزحة بعد بالجنة الفوز هو ذاك فهو تحصيله في الجهد يستحق الذي
النفس            تكون عندما النفس في استقرت قد الحقيقة هذه تكون وعندما النار
الموت             ذائقة نفس كل إذ الحياة على الحرص حكاية حسابها من أخرجت قد
يحدث            عندئذ الزائل الغرور متاع حكاية حسابها من وأخرجت حال كل على

استعدت           وقد والنفس الموال في بلء من ينتظرهم عما المؤمنين الله
الكتاب           أوتوا الذين من ولتسمعن وأنفسكم أموالكم في لتبلون للبلء نفوسهم

عزم              من ذلك فإن وتتقوا تصبروا وإن كثيرا أذى أشركوا الذين ومن قبلكم من
الموال               في أذى من بد ول بلء من بد ل والدعوات العقائد سنة إنها المور

حفت             وقد الجنة إلى الطريق إنه واعتزام ومقاومة صبر من بد ول والنفس
طريق             ل الذي الطريق هو إنه ثم بالشهوات النار حفت بينما بالمكاره الجنة
التربية           طريق بتكاليفها وتنهض الدعوة هذه تحمل التي الجماعة لنشاء غيره
        ; طريق   وهو والحتمال والقوة الخير من مكنوناتها وإخراج الجماعة لهذه
      ; الحياة    وحقيقة الناس لحقيقة الواقعية والمعرفة للتكاليف العملية المزاولة

يصلحون            الذين هم فهؤلء عودا أصحابها أصلب الدعوة هذه على ليثبت ذلك
الدعوة            هذه تعز لكي وذلك مؤتمنون عليها فهم عليها والصبر إذن لحملها

في              يضحون ما وبقدر وبلء عنت من سبيلها في يصيبهم ما بقدر وتغلو عليهم
لكي              وذلك الحوال تكن مهما ذلك بعد فيها يفرطوا فل وغال عزيز من سبيلها

وتنميها           الكامنة القوى تستثير التي هي فالمقاومة والدعاة الدعوة عود يصلب
لتتأصل           القوى هذه استثارة إلى حاجة في الجديدة والدعوة وتوجهها وتجمعها

الفطرة  ;         أعماق في الغنية الخصبة بالتربة وتتصل وتتعمق لكي   جذورها وذلك
    ; والجهاد       الحياة يزاولون وهم أنفسهم هم حقيقتهم الدعوة أصحاب يعرف
وحقيقة         وخباياها البشرية النفس حقيقة ويعرفوا واقعية عملية مزاولة
الشهوات          مع دعوتهم مبادىء تصطرع كيف يرون وهم والمجتمعات الجماعات

النفوس           هذه إلى الشيطان مداخل ويعرفون الناس أنفس وفي أنفسهم في
النهاية           في لها المعارضون يشعر لكي ثم الضلل ومسارب الطريق ومزالق

ما                 سبيلها في يلقون أصحابها يجعل سر من فيها بد ول خير من فيها بد ل أنه
نهاية            في أفواجا إليها لها المعارضون ينقلب قد فعندئذ صامدون وهم يلقون

  ; في            ويحافظ مشقة من فيها ما على يصبر وما الدعوات سنة إنها المطاف
 ; ول             العتداء يرد وهو فيعتدي يشط فل الله تقوى على المرير الصراع ثنايا

على              يصبر ما الشدائد يعاني وهو نصره في أمله ويقطع الله رحمة من ييأس
المور              عزم من ذلك فإن وتتقوا تصبروا وأن القوياء العزم أولو إل كله ذلك

وما            وآلم تضحيات من ينتظرها ما المدينة في المسلمة الجماعة علمت وهكذا
ومن             حولها من الكتاب أهل من والموال النفس في وبلء أذى من ينتظرها
ولم           تتراجع ولم تتخاذل لم الطريق في سارت ولكنها أعدائها المشركين

توفية             وأن الموت ذائقة نفس كل أن تستيقن كانت لقد أعقابها على تنكص
الحياة              وأن فاز فقد الجنة وأدخل النار عن زحزح من وأنه القيامة يوم الجور

تقف             ; كانت المكشوفة الصلبة الرض هذه على الغرور متاع إل هي ما الدنيا
باقية           المكشوفة الصلبة والرض تخطو كانت الواصل القاصد الطريق هذا وفي

كل            يراه مفتوح الواصل القاصد والطريق زمان كل في الدعوة هذه لصحاب
ماضون         ;   وهم والجيال القرون تتوالى أعداؤها هم الدعوة هذه وأعداء إنسان
وسائل            وتختلف القرآن هو والقرآن والجيال القرون وراء من لها الكيد في

     ; الجماعة     ضد الدعاية وسائل وتختلف الزمان باختلف والفتنة البتلء
وفي          أعراضها وفي مقوماتها وفي سمعتها في إيذائها ووسائل المسلمة

وأنفسكم         أموالكم في لتبلون واحدة القاعدة ولكن وأغراضها أهدافها



كثيرا            أذى أشركوا الذين ومن قبلكم من الكتاب أوتوا الذين من ولتسمعن
  ; من          وصور والمشركين الكتاب أهل مكايد من بصور السورة حفلت ولقد
في          وأحيانا وحقيقتها الدعوة أصول في أحيانا والتشكيك للبلبلة دعايتهم

الدعاية           وسائل بابتداع وتتنوع الزمان مع تتجدد الصور وهذه وقيادتها أصحابها
المسلمة           الجماعة وإلى العتقادية أصوله في السلم إلى كلها وتوجه الجديدة
للجماعة            عنها الله كشف التي القاعدة هذه على تخرج فل السلمية والقيادة
الراصدين           العداء وطبيعة الطريق طبيعة عن لها يكشف وهو الولى المسلمة

كلما           المسلمة للجماعة رصيدا القرآني التوجيه هذا ويبقى الطريق في لها
; الرض             في الله منهج تحقيق تحاول وأن العقيدة بهذه تتحرك أن همت

أهدافها          لتشويه الحديثة الدعاية ووسائل والفتنة الكيد وسائل عليها فتجمعت
هذه           طبيعة لبصارها يجلو حاضرا القرآني التوجيه هذا يبقى أوصالها وتمزيق
في           ويبث الطريق في لها الراصدين أعدائها وطبيعة طريقها وطبيعة الدعوة

الذئاب         ;     تتناوشها حين فتعرف ذاك الله وعد من تلقاه ما لكل الطمأنينة قلبها
في            سائرة أنها والفتنة البتلء يصيبها وحين بالدعاية حولها تعوي وحين بالذى

والفتنة           والذى بالبتلء تستبشر ثم ومن الطريق معالم ترى وأنها الطريق
بهذا           تستبشر يؤذي وما يكره ما وإسماعها عليها الباطل لنها   والدعاء كله

أن              وتستيقن قبل من لها الله وصفها التي الطريق في ماضية أنها منه تستيقن
عندها           ويصغر والبلبلة الكيد عندها ويبطل الطريق زاد هما والتقوى الصبر

         ; صبر   في المنشود المل إلى الموعود طريقها في وتمضي والذى البتلء
أكيد      عزم وفي تقوى وفي

للحق          الكتاب أهل وكتمان العلماء مسؤولية بيان الثالث الدرس

عهد            عن مخالفتهم في الكتاب أهل موقف يفضح القرآني السياق يمضي ثم
حين             منه عليه ائتمنهم لما وكتمانهم له ونبذهم الكتاب آتاهم يوم معهم الله

تكتمونه             ول للناس لتبيننه الكتاب أوتوا الذين ميثاق الله أخذ وإذ عنه يسألون
تضمن            وقد يشترون ما فبئس قليل ثمنا به واشتروا ظهورهم وراء فنبذوه

وأبرز           اليهود وبخاصة وأقاويلهم الكتاب أهل أفاعيل من الكثير السورة سياق
لحداث          بالباطل ولبسه يعلمونه الذي للحق كتمانهم والقاويل الفاعيل هذه
السس           وحدة وفي السلم صحة وفي الدين مفهوم في والضطراب البلبلة

التوراة            وكانت له وتصديقها لها تصديقه وفي قبله الديان وبين بينه والمبادىء
الذي          ;      المصدر ذات من وأنه حق محمد به جاء ما أن منها يعلمون أيديهم بين
 ; حين            البشاعة غاية بشعا منهم الموقف هذا يبدو فالن التوارة منه جاءتهم

أن             الكتاب يعطيهم وهو العهد عليهم أخذ قد سبحانه الله أن أيضا ينكشف
الله             مع العهد هذا نبذوا وأنهم يخفوه أو يكتموه ول ويبلغوه للناس يبينوه
     ; وراء      فنبذوه حركة في فيمثله للعهد وإخلفهم إهمالهم يجسم والتعبير

ثمنا            به واشتروا قليل ثمن ابتغاء الفاضحة الفعلة هذه فعلوا وأنهم ظهورهم
قومية            أو للحبار شخصية ومصلحة الرض هذه أعراض من عرض هو قليل

هذا              أقل فما الدهور طوال كلها الرض ملك كان ولو قليل ثمن وكله لليهود
فبئس               الله عند بما يقاس حين متاعا المتاع هذا أقل وما الله لعهد ثمنا الثمن

ص              النبي أن عباس ابن عن بإسناده للبخاري رواية في ورد وقد يشترون ما
قد             أن أروه قد فخرجوا بغيره وأخبروه إياه فكتموه شيء عن اليهود سأل
ما             كتمانهم من أتوا بما وفرحوا إليه بذلك واستحمدوا عنه سألهم بما أخبروه

ويحبون              أتوا بما يفرحون الذين تحسبن ول آية نزلت هذا في وأنه عنه سألهم



أليم             عذاب ولهم العذاب من بمفازة تحسبنهم فل يفعلوا لم بما يحمدوا أن
من            رجال أن الخدري سعيد أبي عن بإسناده للبخاري أخرى رواية وفي

الغزو              إلى ص الله رسول خرج إذا كانوا ص الله رسول عهد في المنافقين
ص             الله رسول قدم فإذا ص الله رسول خلف بمقعدهم وفرحوا عنه وتخلفوا
ول             فنزلت يفعلوا لم بما يحمدوا أن وأحبوا وحلفوا إليه اعتذروا الغزو من

ويحبون       أتوا بما يفرحون الذين ومسألة       تحسبن يفعلوا لم بما يحمدوا أن
الذي              يكون ما فكثيرا هذا في قطعية ليست بعينها مسألة في بعينها آية نزول

الية              تكون أو فيها نزلت أنها فيروى بعينها حادثة على بالية الستشهاد هو وقع
في             نجزم ل ثم ومن فيها نزلت إنها كذلك فيقال الحادثة على منطبقة
أهل            عن السياق في مناسبة فهناك الولى كانت إذا فأما بقول الروايتين

ثم             يكتمونه ول للناس ليبيننه الكتاب من عليه الله ائتمنهم لما وكتمانهم الكتاب
أن            ليطلبوا حتى والخداع الكذب في ويمضون الحق غير ويقولون يكتمونه هم

سياق            ففي الثانية كانت إذا وأما المفتري وردهم الكاذب بيانهم على يحمدوا
نموذجا             تصور وهي الية هذه به تلحق أن يصلح المنافقين عن حديث السورة
الرجال             نموذج جماعة كل في ويوجد ص الرسول عهد على يوجد الناس من

عن           متخلفين فيقعدون العقيدة وتكاليف الرأي تبعة احتمال عن يعجزون الذين
بأنوفهم          وشمخوا رؤوسهم هم رفعوا وهزموا المكافحون غلب فإن الكفاح

وغنموا           المكافحون انتصر إذا أما والناة والحصافة التعقل أنفسهم إلى ونسبوا
 ; وينتحلون          خطتهم مؤيدي من كانوا بأنهم يتظاهرون هؤلء أصحابنا فإن

نماذج              من نموذج إنه يفعلوا لم بما يحمدوا أن ويحبون النصر في يدا لنفسهم
أو           لمسة في القرآني التعبير يرسمه نموذج والدعاء الجبن يقتات البشرية

طريقة           وتلك الزمان في خالدة وسماته للعيان واضحة ملمحه فإذا لمستين
وإن              العذاب من لهم نجاة ل أنهم ص للرسول الله يؤكد الناس هؤلء القرآن
من               بمفازة تحسبنهم فل معين ل و منه لهم مفر ل أليم عذاب ينتظرهم الذي

والرض            السماوات مالك الله هو به يتوعدهم والذي أليم عذاب ولهم العذاب
السماوات            ملك ولله النجاة وكيف إذن المفازة فأين شيء كل على القادر

قدير       شيء كل على والله      والرض

200 - 190 اليات عمــران آل سورة 
الحق         الوحدة طريق وطبيعة اللباب أولي صفات من    السابعة

الوحدة   مقدمة
الكون         كتاب تصفح إلى القلوب توجيه الول الدرس

الطريق       وشرط المنهج أعباء الثاني الدرس

 

 

  

الوحدة   مقدمة

الحشد             ذلك ضمت التي السورة في الخير الدرس هو هذا مفتوح كتاب الكون
هذه         وتقرير السلمي التصور مقومات من استعرضناه الذي الضخم

في            ثم الكتاب أهل مع الجدل في واللبس الغبش من وتجليتها المقومات
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في           وتكاليفه اللهي المنهج هذا طبيعة وبيان والمشركين المنافقين مع الجدل
وكيف          التكاليف بهذه تنهض كيف المسلمة الجماعة وتعليم والموال النفس

الضخمة          وتكاليفها العقيدة لهذه تتجرد وكيف والضراء بالسراء البتلء تستقبل
في           واستعرضناه السورة سياق ضمه ما آخر إلى والموال النفس في
في            الخير اليقاع هذا يجيء فالن الظلل هذه من والرابع الثالث الجزئين
مع           أسلوبها وفي موضوعها في متناسقة الخيرة اليقاعات هذه أو السورة

بحقيقة            تجيء الداء ناحية ومن الموضوع ناحية من اليقاعات من الحشد ذلك
; وآياته             اليمان دلئل بذاته يحمل مفتوح كتاب بذاته الكون هذا إن عميقة

       ; آخرة       الدنيا الحياة هذه وراء بأن ويوحي بحكمة تدبره يد من وراءه ويشي
الحكمة            هذه ويرى اليات هذه ويقرأ الدلئل هذه يدرك إنما وجزاء وحسابا
الكتاب            بهذا يمرون ل الذين الناس من اللباب أولو اليحاءات هذه ويسمع

تمثل           الحقيقة وهذه واعين غير العين مغمضي الباهرة اليات وبهذه المفتوح
فطرة            وبين بينه الوثيقة والصلة الكون هذا عن السلمي التصور مقومات أحد
 ; ودللة          النسان وفطرة الكون فطرة بين الوثيق الداخلي والتفاهم النسان

     ; وما        يصرفه الذي الناموس وعلى جهة من خالقه على بذاته الكون هذا
في               بالغة أهمية ذات وهي أخرى جهة من قصد و حكمة و غاية من يصاحبه
من             ركيزة فهي وتعالى سبحانه الكون إله و الكون من النسان موقف تقرير

للوجود     السلمي التصور استجابة        ركائز الدرس سياق في الحقيقة هذه يلي
يتدبرون          ;   وهم منيب خاشع بدعاء سبحانه إليه توجهوا وقد اللباب لولي الله

من             به يوحي وما اليات من به ينطق ما ويتأملون المفتوح الكون كتاب
والصبر          والتضحية والجهاد العمل إلى توجيهية استجابة لهم استجابته الغايات

كتاب            في الخاشعة جولتهم من به ثابوا الذي اليمان هذا بتكاليف والنهوض
من             به يستمتعون قد وما كفروا الذين شأن من التهوين مع المفتوح الكون
أن            ينبغي التي الخروي الجزاء في الباقية القيم وإبراز الحياة هذه أعراض
أهل            عن السورة في الطويل الحديث على وعطفا البرار المؤمنون بها يحفل

الفريق            ذكر الخير القطاع هذا في هنا يرد المؤمنين من ومواقفهم الكتاب
مع           تتناسق التي الخشوع صفة صفاتهم من ويبرز المناسب وجزاؤه المؤمن

وصفة           المنيب الخاشع ودعائهم المفتوح الكون كتاب أمام اللباب أولي مشهد
الكتاب              أهل من كفروا الذين كأولئك قليل ثمنا بآياته يشتروا أن الله من الحياء
اللهية           التوجيهات تلخص الخاتمة الية تجيء ثم السورة في وصفهم وتقدم

بها         والتي المحددة وتكاليفها المطلوبة خصائصها وتمثل المسلمة للجماعة
لعلكم            الله واتقوا ورابطوا وصابروا اصبروا آمنوا الذين أيها يا الفلح يكون
ويتسق          الرئيسية وموضوعاتها الصيل السورة محور يناسب ختام وهو تفلحون

التساق    كل معها

الكون         كتاب تصفح إلى القلوب توجيه الول الدرس

اللباب           لولي ليات والنهار الليل واختلف والرض السماوات خلق في إن
السماوات           خلق في ويتفكرون جنوبهم وعلى وقعودا قياما الله يذكرون الذين

تدخل              من إنك ربنا النار عذاب فقنا سبحانك باطل هذا خلقت ما ربنا والرض
لليمان             ينادي مناديا سمعنا إننا ربنا أنصار من للظالمين وما أخزيته فقد النار

البرار              مع وتوفنا سيئاتنا عنا وكفر ذنوبنا لنا فاغفر ربنا فآمنا بربكم آمنوا أن
ما               الميعاد تخلف ل إنك القيامة يوم تخزنا ول رسلك على وعدتنا ما وآتنا ربنا

التي            اليات ما والنهار الليل واختلف والرض السماوات خلق في التي اليات



واختلف          والرض السماوات خلق في يتفكرون عندما اللباب لولي تتراءى
التفكر            علقة وما جنوبهم وعلى وقعودا قياما الله يذكرون وهم والنهار الليل

من            ينتهون وكيف جنوبهم وعلى وقعودا قياما الله بذكرهم اليات هذه في
سبحانك             باطل هذا خلقت ما ربنا الواجف الخاشع الدعاء هذا إلى فيها التفكر

من              حية صورة هنا يرسم التعبير إن الدعاء ذلك نهاية إلى النار عذاب فقنا
من          حية وصورة السليم الدراك في الكونية للمؤثرات السليم الستقبال

صميم         في والفكار للنظار المعروضة المؤثرات لهذه السليمة الستجابة
إلى           مؤكدا مكررا توجيها والنظار القلوب يوجه والقرآن والنهار بالليل الكون
          ; آية    صفحة كل في فتتبدى تقلب صفحاته تفتأ ل الذي المفتوح الكتاب هذا

صفحات          في المستقر بالحق إحساسا السليمة الفطرة في تستجيش موحية
الخلق            هذا لخالق الستجابة في ورغبة البناء هذا تصميم وفي الكتاب هذا

أولو              اللباب وأولو الوان ذات في منه والخشية له الحب مع الحق هذا ومودعه
  ; يقيمون         ول الكونية الله آيات لستقبال بصائرهم يفتحون الصحيح الدراك
بقلوبهم            الله إلى ويتوجهون اليات هذه وبين بينهم المنافذ يغلقون ول الحواجز
بحقيقة          وتتصل مداركهم وتشف بصائرهم فتتفتح جنوبهم وعلى وقعودا قياما

الله     أودعها التي فطرته         الكون وقوام نشأته وعلة وجوده غاية وتدرك إياه
ومشهد          الوجود هذا ونواميس البشري القلب بين يصل الذي باللهام

وقلوبنا           بصائرنا له فتحنا لو والنهار الليل اختلف ومشهد والرض السماوات
حسنا             استنقذنا لو مرة أول العيون عليه تتفتح جديد كمشهد تلقيناه لو وإدراكنا

مشاعرنا           له ولهتزت رؤانا له لرتعشت التكرار وخمود اللف همود من
    ; من             فيه ما ووراء تنسق يد من بد ل تناسق من فيه ما وراء أن ولحسسنا

يتخلف      ;            ل ناموس من بد ل إحكام من فيه ما ووراء يدبر عقل من بد ل نظام
أن                يمكن ول جزافا يكون أن يمكن ول خداعا يكون أن يمكن ل كله هذا وأن

الليل             أن نعرف أن الرائع الكوني للمشهد اهتزازنا من ينقص ول باطل يكون
أن            ول الشمس أمام نفسها حول الرض دورة من ناشئتان ظاهرتان والنهار

فروض           هذه الجاذبية غير أو الجاذبية إلى مرتكز والرض السماوات تناسق
هذه               استقبال في تؤخر ول تقدم ل الحالتين كلتا في وهي تصح ل أو تصح

وتحفظها         تحكمها التي الدقيقة الهائلة النواميس واستقبال الكونية العجيبة
القدرة             آية هي النسان بني من الباحثين عند اسمها كان أيا النواميس وهذه

والسياق          والنهار الليل واختلف والرض السماوات خلق في الحق وآية
مشهد          استقبال ينشئها التي النفسية الحركة خطوات يصور هنا القرآني
تصويرا          اللباب أولي مشاعر في والنهار الليل واختلف والرض السماوات

في             الصحيح المنهج إلى القلوب يلفت إيحائي تصوير ذاته الوقت في وهو دقيقا
وحقيقته           فطرته مع والتجاوب بلغته معه التخاطب وفي الكون مع التعامل

معرفة          كتاب المفتوح الكون كتاب من ويجعل وإيحاءاته بإشاراته والنطباع
توجه             بين ابتداء يقرن وإنه الله يد تبدعه وبما بالله الموصول المؤمن للنسان
خلق             في التفكر وبين جنوبهم وعلى وقعودا قياما وعبادته الله ذكر إلى القلب

العبادة          مسلك التفكر هذا فيسلك والنهار الليل واختلف والرض السماوات
بحقيقتين           الحركتين بين الجمع بهذا فيوحي الذكر مشهد من جانبا ويجعله

الكون            كتاب في والتدبر الله خلق في التفكر أن الولى الحقيقة هامتين
هذا            صفحات وتقلب الكون هذا تحرك وهي المبدعة الله يد وتتبع المفتوح

اتصلت              ولو الذكر صميم من لله وذكر العبادة صميم من لله عبادة هو الكتاب
قواه            وفي وسننه نواميسه وفي الكون تصميم في تبحث التي الكونية العلوم

الكون            هذا خالق بتذكر العلوم هذه اتصلت لو وطاقاته أسراره وفي ومدخراته



الكون            هذا لخالق عبادة إلى فورها من لتحولت وفضله بجلله والشعور وذكره
المادي           التجاه ولكن الله إلى واتجهت العلوم بهذه الحياة ولستقامت وصلة

والحقيقة            الكونية العلوم بين ما ويقطع وخالقه الكون بين ما يقطع الكافر
           ; تطارد   لعنة للنسان الله من هبة أجمل العلم يتحول هنا ومن البدية الزلية

خواء            وإلى مهددة قلقة حياة وإلى منكرة جحيم إلى حياته وتحيل النسان
ل             الكون في الله آيات أن الثانية والحقيقة الجبار كالمارد النسان يطارد روحي

الذين           هؤلء وأن العابدة الذاكرة للقلوب إل الموحية حقيقتها على تتجلى
السماوات           خلق في يتفكرون وهم جنوبهم وعلى وقعودا قياما الله يذكرون

الكبرى          الحقائق لبصائرهم تتفتح الذين هم والنهار الليل واختلف والرض
الليل        واختلف والرض السماوات خلق في الذين    المنطوية وهم والنهار

فأما           والصلح والخير النجاة إلى الموصل اللهي بالمنهج ورائها من يتصلون
الكونية            القوى بعض أسرار إلى ويصلون الدنيا الحياة من بظاهر يكتفون الذين

من            إليه يصلون بما أنفسهم ويدمرون الحياة يدمرون فهم التصال هذا بدون
إلى             ينتهون ثم خانق قلق وإلى نكد جحيم إلى حياتهم ويحولون السرار هذه
هذه           تعرضهما متلزمان أمران فهما المطاف نهاية في وعذابه الله غضب

والستجابة          الستقبال لحظة في اللباب لولي القرآن يرسمها التي الصورة
الدراك          وتفتح الروح وشفافية القلب صفاء تمثل لحظة إنها والتصال

العبادة          لحظة إنها والنطباع والتأثر الستجابة تمثل كما للتلقي واستعداده
الستعداد            يكون أن عجب فل استقبال ولحظة اتصال لحظة الوصف بهذا وهي
السماوات     ;        خلق في التفكر مجرد يكون وأن أكبر الكونية اليات لدراك فيها

لم           أنها ولدراك فيها الكامنة للحقيقة ملهما والنهار الليل واختلف والرض
ما             ربنا الواصلة للخطة المباشرة الحصيلة تكون ثم ومن باطل ول عبثا تخلق

حقا             ليكون ولكن باطل ليكون الكون هذا خلقت ما سبحانك باطل هذا خلقت
ليس             فهو حقيقة الكون لهذا إن فيه أصيل والحق قانونه والحق قوامه الحق

متروكا           فليس ناموس وفق يسير وهو الفلسفات بعض تقول كما عدما
وجوده           في محكوم وهو للمصادقة متروكا فليس لغاية يمضي وهو للفوضى

التي              الولى اللمسة هي هذه الباطل به يتلبس ل بالحق غايته وفي حركته وفي
واختلف           والرض السماوات خلق في التفكر من اللباب أولي قلوب تمس

حسهم           تطبع التي اللمسة وهي والتصال والذكر العبادة بشعور والنهار الليل
عن            وتنزيهه الله بتسبيح ألسنتهم فتطلق الكون هذا تصميم في الصيل بالحق

الحركات              تتوالى ثم سبحانك باطل هذا خلقت ما ربنا باطل الكون هذا يخلق أن
النار             تدخل من إنك ربنا النار عذاب فقنا وإيحاءاته الكون لمسات تجاه النفسية
في             ما إدراك بين الوجدانية العلقة فما أنصار من للظالمين وما أخزيته فقد

الرتعاشة           هذه وبين حق من والنهار الليل واختلف والرض السماوات خلق
تصميم            في الذي الحق إدراك إن النار من الواجف الخائف بالدعاء المنطلقة

وأن             وتدبيرا تقديرا هناك أن اللباب أولي عند معناه ظواهره وفي الكون هذا
ول              الكوكب هذا في الناس حياة وراء وعدل حقا هناك وأن وغاية حكمة هناك
من                إذن بد ول أعمال من الناس يقدم ما على جزاء ومن حساب من إذن بد
من             سلسلة فهي الجزاء في والعدل الحق فيها يتحقق الدار هذه غير دار

السريع           النحو هذا على حسهم في حلقاتها تتداعى والبداهة الفطرة منطق
هو              منها يقيهم أن الله إلى الدعاء فيكون النار صورة خيالهم إلى تقفز لذلك

عجيبة            لفتة وهي الوجود هذا في الكامن الحق لدراك المصاحب الول الخاطر
الدعاء           بذلك ألسنتهم تنطلق ثم البصائر ذوي عند المشاعر تداعي إلى

المنساب          واليقاع العذب النغم ذي المنيب الراجف الواجف الخاشع الطويل



الولى            الرجفة أمام وقفة من بد ول والنغام المقاطع في البادية والحرارة
إنك               ربنا قولهم أمام وقفة من بد ل النار عذاب ليقيهم ربهم إلى يتجهون وهم
من              خوفهم بأن تشي إنها أنصار من للظالمين وما أخزيته فقد النار تدخل من

وهذه              النار أهل يصيب الذي الخزي من شيء كل قبل خوف هو إنما النار
فهي              النار أهل ينال الذي الخزي من الحياء رجفة أول هي تصيبهم التي الرجفة

كما              النار لذع من به حساسية أشد فهم الله من الحياء الكبر باعثها ارتجافة
أنصار               من لهم ما الظالمين وأن الله من ناصر ل بأنه القوي بشعور تشي أنها

أن             لليمان ينادي مناديا سمعنا إننا ربنا الطويل الخاشع الدعاء مع نمضي ثم
فهي              البرار مع وتوفنا سيئاتنا عنا وكفر ذنوبنا لنا فاغفر ربنا فآمنا بربكم آمنوا

         ; الحساسية   فيها تستيقظ وحتى تستجيب حتى تتلقى إن ما مفتوحة قلوب
ربها            إلى فتتجه ومعصيتها وذنوبها تقصيرها عن تبحث ما أول فتبحث الشديدة
هذه           ظل ويتسق البرار مع والوفاة السيئات وتكفير الذنوب مغفرة تطلب

والتطهر            الستغفار إلى التجاه في كلها السورة ظلل مع الدعاء في الفقرة
الذنب           ومع النفس شهوات مع الشاملة المعركة في والمعصية الذنب من
معارك            في انتصار كل ابتداء فيها النتصار على يتوقف التي المعركة والخطيئة

متناسقة           متكاملة وحدة كلها والسورة اليمان وأعداء الله أعداء مع الميدان
الثقة           من واستمداد واعتماد ورجاء توجه الدعاء هذا وختام والظلل اليقاعات

ل               إنك القيامة يوم تخزنا ول رسلك على وعدتنا ما وآتنا ربنا بالميعاد الله بوفاء
الذي             الله بوعد وثقة الرسل بلغته الذي الله لوعد استنجاز فهو الميعاد تخلف

بالرجفة            يتصل القيامة يوم الخزي من العفاء في ورجاء الميعاد يخلف ل
تذكره             وشدة الخزي هذا من الخوف شدة على ويدل الدعاء هذا في الولى
القلوب           هذه بحساسية يشي مما ختامه وفي الدعاء مطلع في واستحضاره

يمثل          مجموعة في والدعاء الله من وحيائها وتقواها وشفافيتها ورقتها
في           فيه الكامن الحق وإيقاع الكون هذا ليحاء العميقة الصادقة الستجابة

جانب             من الدعاء هذا أمام أخرى وقفة من بد ول المفتوحة السليمة القلوب
فيها             تغلب القرآن سور من سورة كل إن الداء في والتناسق الفني الجمال
حرفا            ليست فيه الشعر في غيرها القرآن في والقوافي لياتها معينة قافية

النار            البصار اللباب مريب مبين حكيم بصير مثل متشابه إيقاع ولكنها متحدا
التقرير            مواضع في الولى القافية وتغلب إلخ شيئا شرقيا شقيا خفيا قرار

تغلب            عمران آل وسورة الحكاية مواضع في والثالثة الدعاء مواضع في والثانية
السورة             أوائل في أولهما موضعين في إل عنها تبعد ولم الولى القافية فيها

الفني             وفيه  التناسق بدائع من وذلك الجديد الدعاء هذا عند هنا والثاني دعاء
جو             تناسب صوتية وعذوبة رخية رنة الدعاء يمنح المد فهذا القرآني التعبير في

المشهد           هذا عرض إن أخرى فنية ظاهرة وهناك والبتهال والتوجه الدعاء
والنهار          الليل واختلف والرض السماوات خلق في والتدبر التفكر مشهد

عرض           بذلك فيطول النبرات عميق النغم طويل مرتل خاشع دعاء يناسبه
في         فيؤثر والخيال والسماع العصاب على ومؤثراته وإيحاءاته المشهد

بعباراته            المشهد طال وهنا وارتجاف وتوجه وتنغيم خشوع من فيه بما الوجدان
سمة            ويحقق القرآني التعبير أغراض من أصيل غرضا يؤدي مما بنغماته وطال

لهم             فاستجاب كذلك له والستجابة عليه بالرد طال ثم سماته من أصيلة فنية
فالذين               بعض من بعضكم أنثى أو ذكر من منكم عامل عمل أضيع ل أني ربهم

عنهم           لكفرن وقتلوا وقاتلوا سبيلي في وأوذوا ديارهم من وأخرجوا هاجروا
عنده             والله الله عند من ثوابا النهار تحتها من تجري جنات ولدخلنهم سيئاتهم
جهنم              مأواهم ثم قليل متاع البلد في كفروا الذين تقلب يغرنك ل الثواب حسن



خالدين             النهار تحتها من تجري جنات لهم ربهم اتقوا الذين لكن المهاد وبئس
وتعبير              مفصلة استجابة وهي للبرار خير الله عند وما الله عند من نزل فيها
   ; الحال        مقتضى وفق القرآني للتعبير الفنية السمة مع يتناسق مطول

هذه          لمحتويات نخلص ثم والشعوري النفسي الجانب من الموقف ومتطلبات
على           ثم ومقوماته اللهي المنهج هذا طبيعة على ودللتها اللهية الستجابة

في           تفكروا هؤلء اللباب أولي إن وخصائصه السلمية التربية منهج طبيعة
الكون           كتاب من وتلقوا والنهار الليل اختلف وتدبروا والرض السماوات خلق

ربهم          إلى فاتجهوا فيه المستكن الحق ليحاء فطرتهم واستجابت المفتوح
ربهم           من الستجابة تلقوا ثم العميق الطويل الواجف الخاشع الدعاء بذلك
كانت           لقد الستجابة كانت فماذا الودود المخلص دعائهم على الرحيم الكريم

آن           في وتكاليفه اللهي المنهج هذا مقومات إلى وتوجيها للدعاء قبول
من               بعضكم أنثى أو ذكر من منكم عامل عمل أضيع ل أني ربهم لهم فاستجاب

والرتجاف           الخشوع مجرد وليس التدبر ومجرد التفكر مجرد ليس إنه بعض
النار            ومن الخزي من والنجاة السيئات لتكفير الله إلى التجاه مجرد وليس

الستجابة             هذه وعن التلقي هذا عن ينشأ الذي اليجابي العمل العمل هو إنما
السلم           يعتبره الذي العمل الرتجافة هذه في الممثلة الحساسية هذه وعن

إليه           والتوجه الله من والخوف والستغفار والذكر والتدبر التفكر كعبادة عبادة
العبادة           لهذه المرجوة الواقعية الثمرة السلم يعتبره الذي العمل بل بالرجاء
فكلهم             الجنس اختلف من ناشئة تفرقة بل وإناثا ذكرانا الجميع من يقبل والذي
تفصيل            ثم الميزان في سواء وكلهم بعض من بعضهم النسانية في سواء

طبيعة         ;     منه تتبين كما والمال النفس في العقيدة هذه تكاليف منه تتبين للعمل
عوائق            من فيه وما الطريق وطبيعة عليها يقوم التي الرض وطبيعة المنهج

وتكسير      العوائق مغالبة وضرورة للنبتة     وأشواك التربة وتمهيد الشواك
فالذين            العقبات كانت وأيا التضحيات كانت أيا الرض في لها والتمكين الطيبة

عنهم           لكفرن وقتلوا وقاتلوا سبيلي في وأوذوا ديارهم من وأخرجوا هاجروا
عنده             والله الله عند من ثوابا النهار تحتها من تجري جنات ولدخلنهم سيئاتهم

مرة            أول القرآن بهذا المخاطبين الداعين صورة هذه كانت وقد الثواب حسن
في            وأوذوا العقيدة سبيل في ديارهم من وأخرجوا مكة من هاجروا الذين
هذه             أصحاب صورة ولكنها وقتلوا وقاتلوا سواه غاية أي في ل الله سبيل
في             تنشأ وهي صورتها زمان كل وفي أرض كل في صميمها في العقيدة

أي             المعادين القوم وبين أرض أية لها المعادية الرض في جاهلية أية الجاهلية
للذى          وتتعرض والشهوات الطماع بها وتتأذى الصدور بها فتضيق قوم

ل             كما الطيبة النبتة تنمو ثم مستضعفة قلة المر أول في وأصحابها والمطاردة
الصمود              تملك ثم المطاردة من الرغم وعلى الذى من الرغم على تنمو أن بد

الجهد           هذا وعلى القتل ويكون القتال فيكون نفسها عن والدفاع والمقاومة
هو           هذا الثواب ويكون الجزاء ويكون السيئات تكفير يكون المرير الشاق

واقع             في تحققه يكون أن الله قدر الذي الرباني المنهج هذا طريق الطريق
المؤمنون           يبذله الذي وبالقدر الجهد هذا طريق وعن البشري بالجهد الحياة

المنهج            هذا طبيعة هي وهذه الله وجه ابتغاء الله سبيل في المجاهدون
التوجيه            في وطريقته التربية في المنهج طريقة هي هذه ثم وتكاليفه ومقوماته
مرحلة          ;   إلى الله خلق في والتدبر بالتفكر الوجداني التأثر مرحلة من للنتقال
واقعية             التفاتة ثم الله أراده الذي للمنهج تحقيقا التأثر هذا وفق اليجابي العمل

والعصاة           للكفار الرض هذه في المتاح المتاع في المستكنة الفتنة إلى
الصحيحة           وقيمته الصحيح وزنه المتاع هذا لعطاء التفاتة الله لمنهج والمعادين



ما              يعانون الذي للمؤمنين فتنة يكون ل كي ثم لصحابه فتنة يكون ل حتى
في              كفروا الذين تقلب يغرنك ل وقتال وقتل الديار من وإخراج أذى من يعانون

جنات              لهم ربهم اتقوا الذين لكن المهاد وبئس جهنم مأواهم ثم قليل متاع البلد
للبرار               خير الله عند وما الله عند من نزل فيها خالدين النهار تحتها من تجري
مظاهر            ومن والوجدان النعمة مظاهر من مظهر البلد في كفروا الذين وتقلب

منه             يحيك محالة ل شيء منه القلوب في يحيك مظهر وهو والسلطان المكانة
      ; الذى     ويعانون والحرمان الشظف يعانون وهم المؤمنين قلوب في شيء

أصحاب          بينما وأهوال مشقات وكلها الجهاد أو المطاردة ويعانون والجهد
وهي           الغافلة الجماهير قلوب في شيء منه ويحيك ويستمتعون ينعمون الباطل

مسلة             في بل منجاة في وأهله والباطل العناء هذا يعانون وأهله الحق ترى
وبطرا        ;    ضلل فيزيدهم أنفسهم المبطلين الضالين قلوب في شيء منه ويحيك
كفروا             الذين تقلب يغرنك ل اللمسة هذه تأتي هنا والفساد الشر في ولجاجا

أما              ويذهب ينتهي قليل متاع المهاد وبئس جهنم مأواهم ثم قليل متاع البلد في
المهاد        وبئس جهنم فهو الخالد الدائم القليل     المأوى المتاع مقابل وفي

خالدين            النهار تحتها من تجري جنات الله من وتكريم وخلود جنات الذاهب
النصيب                ذلك يضع أحد يشك وما للبرار خير الله عند وما الله عند من نزل فيها

القلب                في تبقى وما للبرار خير الله عند ما أن كفة في النصيب وهذا كفة في
وما               الميزان هذا في كفروا الذين كفة من أرجح اتقوا الذين كفة أن في شبهة
الله             إن اللباب أولو لنفسهم يختاره الذي النصيب اختيار في عقل ذو يتردد

التصور           في الساسية القيم إقرار مجال وفي التربية موضع في سبحانه
يعدهم            ول العداء بقهر يعدهم ول بالنصر هنا المؤمنين يعد ل السلمي

به              يعدهم مما الحياة هذه في الشياء من شيئا يعدهم ول الرض في بالتمكين
إنه             أعدائه مع صراعهم في لوليائه نفسه على يكتبه ومما أخرى مواضع في
هي                وهذه الدعوة هذه في الصل هو فهذا الله عند ما هو واحدا شيئا هنا يعدهم
غاية             كل ومن هدف كل من المطلق التجرد العقيدة هذه في النطلق نقطة
وقهر             الله كلمة وانتصار عقيدته غلبة في المؤمن رغبة حتى مطمع كل ومن
أمرها             ويكلوا المؤمنون منها يتجرد أن الله يريد الرغبة هذه حتى الله أعداء

هذه              تخصها ل كانت ولو لها شهوة هذه تكون أن من قلوبهم وتتخلص إليه
مقابل             وبل الرض هذه أعراض من مقابل وبل فقط وأداء ووفاء عطاء العقيدة
النصر              يقع ثم هناك شيء كل انتظار ثم واستعلء وتمكين وغلبة نصر من كذلك

من             جزءا ليس البيعة في داخل ليس هذا ولكن الستعلء ويقع التمكين ويقع
والوفاء             الداء إل فيها وليس الدنيا هذه في مقابل الصفقة في ليس الصفقة

هذا          ;   وعلى مكة في مطاردة والدعوة البيعة كانت هذا على والبتلء والعطاء
ولم          ;  والستعلء والتمكين النصر المسلمين الله يمنح ولم والشراء البيع كان
هذا            ووفوا التجرد هذا تجردوا حين إل البشرية وقيادة الرض مقاليد يسلمهم
الله              رضي رواحة بن الله عبد قال وغيره القرظي كعب بن محمد قال الوفاء
على             ص يبايعونه والخزرج الوس ونقباء العقبة ليلة يعني ص الله لرسول عنه

تعبدوه        <     أن لربي أشترط فقال شئت ما ولنفسك لربك اشترط إليهم الهجرة
أنفسكم            منه تمنعون مما تمنعوني أن لنفسي وأشترط شيئا به تشركوا ول

نقيل >        <  >      ول البيع ربح قالوا الجنة قال ذلك فعلنا إذا لنا فما قال وأموالكم
والقوة            والوحدة والعز النصر يقل لم فقط والجنة الجنة هكذا نستقيل ول

فذلك           أيديهم على وأجراه الله منحهم مما والرخاء والمال والقيادة والتمكين
صفقة              أخذوها لقد نستقيل ول نقيل ول البيع ربح وهكذا الصفقة عن خارج كله
وهكذا  ;           حولها مساومة هناك تعد ولم عقدها وأمضي أمرها أنهي متبايعين بين



القيادة             وزمام الرض مقاليد يدها في يضع أن قدر التي الجماعة الله ربى
وكل            رغباتها وكل أطماعها كل من تجردت أن بعد الكبرى المانة وسلمها

تحققه           الذي والمنهج تحملها التي بالدعوة منها يختص ما حتى شهواتها
له              بقي من الكبرى المانة هذه لحمل يصلح فما أجلها من تموت التي والعقيدة

كافة              أرب  السلم في تدخل لم بقية فيه بقيت أو نفسه في لنفسه

الطريق       وشرط المنهج أعباء الثاني الدرس

يؤمن             منهم فريقا أن فيقرر الكتاب أهل إلى السياق يعود السورة ختام وقبل
كذلك            وله سيرتهم وسار معهم السلم موكب إلى انضم وقد المسلمين إيمان
إليهم              أنزل وما إليكم أنزل وما بالله يؤمن لمن الكتاب أهل من وإن جزاؤهم

إن              ربهم عند أجرهم لهم أولئك قليل ثمنا الله بآيات يشترون ل لله خاشعين
من            ذكر وقد الكتاب أهل مع الختامي الحساب إنه الحساب سريع الله
وفي           اليمان معرض ففي الكثير السورة من سبق فيما ومواقفهم طوائفهم

الطريق            سلكوا من الكتاب أهل من أن كذلك يذكر والستجابة الدعاء مشهد
يفرقوا             ولم ورسله الله بين يفرقوا ولم كله بالكتاب فآمنوا النهاية إلى وانتهوا

للمسلمين              أنزل بما وآمنوا قبل من إليهم أنزل بما آمنوا رسله من أحد بين
; والود             القرب نظرة اليمان موكب إلى تنظر التي العقيدة هذه سمة وهذه

وكليته             وحدته في الله منهج إلى وتنظر بالله موصول العقيدة خط إلى وتنظر
وسمة            لله الخشوع سمة الكتاب أهل من المؤمنين سمات من ويبرز الشاملة

وسمتهم            الكتاب أهل صفوف من بهذا ليفرقهم قليل ثمنا بآياته شرائهم عدم
لقاء             الله ليات والكتمان التزوير ثم الله من الحياء وقلة التبجح هي الصيلة

يمطل           ل الذي الله عند المؤمنين أجر ويعدهم الرخيصة الحياة أعراض
نداء             في الخير اليقاع يجيء ثم الحساب سريع الله إن حاشاه معه المتعاملين

آمنوا            الذين أيها يا الطريق وشرط المنهج أعباء وتلخيص آمنوا للذين الله
للذين           العلوي النداء إنه تفلحون لعلكم الله واتقوا ورابطوا وصابروا اصبروا

هذه           عليهم تلقي والتي النداء بمصدر تربطهم التي بالصفة نداؤهم آمنوا
تكرمهم           كما الرض في وتكرمهم للعباء وتؤهلهم للنداء تؤهلهم والتي العباء
والتقوى            والمرابطة والمصابرة للصبر لهم النداء آمنوا الذين أيها يا السماء في

إن            ويذكر مفردين إن يذكر التقوى وبذكر الصبر بذكر حافل السورة وسياق
ودفع          والمجاهدة الحتمال إلى بالدعوة كذلك حافل السورة وسياق مجتمعين

بالدعوة           السورة تختم ثم ومن والبلبلة الهزيمة لدعاة الستماع وعدم الكيد
والصبر           ختام أنسب هذا فيكون والتقوى المرابطة وإلى والمصابرة الصبر إلى

بالعقبات            حافل شاق طويل طريق إنه الدعوة هذه في الطريق زاد هو
كثيرة          أشياء على الصبر والبتلء وباليذاء والشلء بالدماء مفروش والشواك

ونقصها         وضعفها ومطامحها وأطماعها ورغائبها النفس شهوات على الصبر
وضعفهم          ونقصهم الناس شهوات على والصبر قريب من ومللها وعجلتها
والتوائهم        وغرورهم وأثرتهم طباعهم وانحراف تصورهم وسوء وجهلهم

الشر          واستعجالهم  وانتفاش الطغيان ووقاحة الباطل تنفج على والصبر للثمار
المعين           وضعف الناصر قلة على والصبر والخيلء الغرور وتصعير الشهوة وغلبة

على          والصبر والضيق الكرب ساعات في الشيطان ووساوس الطريق وطول
اللم             من متنوعة انفعالت من النفس في تثيره وما كله لهذا الجهاد مرارة

في            أحيانا الرجاء وقلة الخير في أحيانا الثقة وضعف والضيق والحنق والغيظ
كله  ;          ذلك بعد والصبر والقنوط أحيانا واليأس والسأم والملل البشرية الفطرة



في           الرخاء واستقبال والغلبة والنتصار القدرة ساعة في النفس ضبط على
الحق           القصاص وتجاوز النتقام إلى اندفاع وبدون خيلء وبدون وشكر تواضع

ورد            لقدره واستسلم بالله صلة على والضراء السراء في والبقاء العتداء إلى
مما              مثله وعلى كله هذا على والصبر وخشوع وثقة طمأنينة في كله إليه المر

فالكلمات           الكلمات حقيقة تصوره ل الطويل الطريق هذا في السالك يصادف
عانى            من المدلول هذا يدرك إنما المعاناة لهذه الحقيقي المدلول تنقل ل

        ; قد   كانوا آمنوا والذين ومرارات وتجارب انفعالت وتذوقها الطريق مشقات
النداء            هذا بمذاق أعرف فكانوا الحقيقي المدلول ذلك من كثيرة جوانب ذاقوا

وهي            والمصابرة يزاولوه أن إليهم الله يطلب الذي الصبر معنى يعرفون كانوا
يحاولون           الذين العداء ومصابرة كلها المشاعر هذه مصابرة الصبر من مفاعلة

صبر           ينفد فل ومصابرتهم مصابرتها المؤمنين صبر من يفلوا أن جاهدين
أعدائهم           وأقوى أعدائهم من أصبر يظلون بل المجاهدة طول على المؤمنين

وسباق            رهان هو فكأنما سواء الناس شرار من وأعدائهم الصدور كوامن من
والجهد            بالدفع والدفع بالصبر الصبر مقابلة إلى فيه يدعون أعدائهم وبين بينهم
وأصبر            أثبت يكونوا بأن الشوط عاقبة لهم تكون ثم بالصرار والصرار بالجهد

الحق             أجدر فما الطريق في ويمضي ويصبر يصر الباطل كان وإذا العداء من
والمرابطة           الطريق في المضي على صبرا وأعظم إصرارا أشد يكون أن

كانت           وقد العداء لهجوم المعرضة الثغور وفي الجهاد مواقع في القامة
أعداؤها            هادنها فما للرقاد تستسلم ول أبدا عيونها تغفل ل المسلمة الجماعة
أعداؤها             يهادنها وما للناس بها والتعرض الدعوة أعباء لحمل نوديت أن منذ قط

حيثما              للجهاد المرابطة عن تستغني وما مكان أي في أو زمان أي في قط
منهج             واقعي حياة بمنهج الناس تواجه الدعوة هذه إن الزمان آخر إلى كانت

حياتهم            نظام في يتحكم كما أموالهم في يتحكم كما ضمائرهم في يتحكم
العادل            الخير للمنهج يستريح ل الشر ولكن مستقيم عادل خير منهج ومعايشهم
   ;        ; يسلم  ل والطغيان والستقامة والعدل الخير يحب ل والباطل المستقيم

الشر            أصحاب من أعداء الدعوة لهذه ينهد ثم ومن والكرامة والمساواة للعدل
أن          يريدون ل الذين المستغلون المستنفعون لحربها ينهد والطغيان والباطل

ل          الذين المستكبرون الطغاة لحربها وينهد والستغلل الستنفاع عن يتخلوا
المنحلون          المستهترون لحربها وينهد والستكبار الطغيان عن يتخلوا أن يريدون

جميعا             مجاهدتهم من بد ول والشهوات النحلل عن يتخلوا أن يريدون ل لنهم
المة              تؤخذ ل كي والحراسة المرابطة من بد ول والمصابرة الصبر من بد ول

جيل             كل وفي أرض كل في الدائمين الطبيعيين أعدائها من غرة على المسلمة
   ; أن            تريد ولكن تعتدي أن تريد ل إنها طريقها وهذا الدعوة هذه طبيعة هذه
ذلك             يكره من أبدا واجدة وهي السليم ونظامها القويم منهجها الرض في تقيم

بها            يتربص ومن والكيد بالقوة طريقها في يقف ومن النظام وهذا المنهج
بكل             المعركة تقبل أن لها بد ول واللسان والقلب باليد يحاربها ومن الدوائر

التقوى              والتقوى تنام ول لحظة تغفل ول وتحرس ترابط أن لها بد ول تكاليفها
ويحرسه           ;  يغفل أن يحرسه الضمير في اليقظ الحارس فهي كله هذا تصاحب

        ;     ; ومن   هنا من الطريق عن يحيد أن ويحرسه يعتدي أن ويحرسه يضعف أن
هذا             مشاق يعاني من إل اليقظ الحارس هذا إلى الحاجة يدرك ول هناك

        ; الحالت  شتى في المتواكبة المتكاثرة المتناقضة النفعالت ويعالج الطريق
من            الحشد ذلك حوت التي السورة في الخير اليقاع إنه اللحظات وشتى
في           الدعوة هذه تفرضها التي التكاليف وجماع كلها جماعها وهو اليقاعات



هذا              في الفلح بها وينوط الطويل الشوط عاقبة بها الله يعلق ثم ومن عمومها
العظيم       الله وصدق تفلحون لعلكم      المضمار

النساء    بسورة التعريف

في            وترتيبها البقرة سورة بعد القرآن سور أطول وهي مدنية السورة هذه
الفتح             غزوة في نزل بعضها إن الروايات تقول التي الممتحنة سورة بعد النزول
السنة            في قبلها الحديبية غزوة في نزل وبعضها للهجرة الثامنة السنة في
مطالع            في بينا كما النزول حسب السور ترتيب في المر ولكن السادسة

تكن              لم السورة أن كما قطعيا ليس الول الجزء في البقرة سورة على الكلم
سور             من تتنزل اليات كانت فقد واحد زمن في واحدة دفعة كلها تنزل
            ; بذاتها  سورة من موضعه في منها كل بوضع ص النبي يأمر ثم متعددة

أو            تطول الزمان من فترة مفتوحة تظل كانت هذا على الواحدة والسورة
ما              أوائل من آيات هناك كانت البقرة سورة وفي سنوات عدة تمتد وقد تقصر

هذه              في الشأن وكذلك القرآن من نزل ما أواخر من وآيات المدينة في نزل
السنة            وفي السادسة السنة في الممتحنة سورة بعد نزل ما فمنها السورة

كل             على والمنتظر بالهجرة العهد أوائل في نزل الكثير منها ولكن كذلك الثامنة
السنة               في أحد غزوة بعد من امتد قد السورة هذه آيات نزول يكون أن حال

الممتحنة            سورة مقدمة نزلت حين الثامنة السنة بعد ما إلى الهجرية الثالثة
الزانيات            حكم عن السورة هذه في الواردة الية المثال سبيل على ونذكر

 ; فإن          منكم أربعة عليهن فاستشهدوا نسائكم من الفاحشة يأتين واللتي
سبيل            لهن الله يجعل أو الموت يتوفاهن حتى البيوت في فأمسكوهن شهدوا

الزنا               حد بينت التي النور سورة آية قبل نزلت الية هذه أن به المقطوع فمن
في             رأفة بهما تأخذكم ول جلدة مئة منهما واحد كل فاجلدوا والزاني الزانية
من            طائفة عذابهما وليشهد الخرة واليوم بالله تؤمنون كنتم إن الله دين
في             أو الخامسة السنة في الفك حديث بعد نزلت الخيرة الية وهذه المؤمنين

  > عني            خذوا نزلت حين ص الله رسول قال فقد رواية على الرابعة السنة
       < الذي        الحكم هذا هو السبيل وكان إلخ سبيل لهن الله جعل قد عني خذوا

تواريخ            على تدل النموذج كهذا كثيرة نماذج السورة وفي النور آية تضمنته
سورة             عن الكلم مطالع في بيناه الذي النحو على التقريب وجه على نزولها

بناء             البقرة في السلم أنفقه الذي الجهد من جانبا تمثل السورة هذه
    ; الجماعة      تلك حماية وفي السلمي المجتمع وإنشاء المسلمة الجماعة

الجديد           المجتمع في القرآن فعل من نموذجا وتعرض المجتمع هذه وصيانة
الرباني             المنهج خلل من ابتداء نشأ والذي نصوصه خلل من أصل انبثق الذي

تصور           ;   كما النساني الكائن مع تعامله في المنهج هذا طبيعة وذلك بهذا وتصور
في             خطاه يقود وهو معه تفاعله الرباني المنهج مع وتفاعله الكائن هذا طبيعة

ومرحلة           خطوة خطوة السامقة القمة إلى الهابط السفح من الصاعد المرتقى
  ; أشواك        وبين والرغائب والمخاوف والشهوات المطامع تيارات بين مرحلة

طول       ;      على المتربصين العداء وبين واحدة خطوة منها تخلو ل التي الطريق
عمران            آل وسورة البقرة سورة في قبل من رأينا وكما الشائك الطريق
المدينة          في المسلمة الجماعة بنشأة المحيطة الملبسات لكل القرآن مواجهة
 ; وتقرير;           أساسه على الجماعة تنشأ الذي الرباني المنهج طبيعة وبيان

التي          والموازين والقيم السلمي التصور عليها يقوم التي الساسية الحقائق
في    ;         المانة بهذه النهوض يقتضيها التي التكاليف وإبراز التصور هذا من تنبثق



عليه ;            تقوم التي الجماعة هذه وأعداء المنهج هذا أعداء طبيعة وتصوير الرض
   ; في         ما وبيان ودسائسهم العداء أولئك وسائل من وتحذيرها الرض في

فكذلك            إلخ والتواء خسة من وسائلهم في وما وانحراف زيف من عقائدهم
لكل             أن إل والحقائق الملبسات هذه جملة يواجه السورة هذه في القرآن نرى
الذي          ومحورها المميزة وملمحها الخاصة شخصيتها القرآن سور من سورة

تتجمع          أن الخاصة الشخصية مقتضيات ومن جميعا موضوعاتها إليه تشد
تبرز            بها خاص نظام في محورها حول وتتناسق سورة كل في الموضوعات
وهو           والملمح السمات المميز الحي كالكائن شخصيتها به وتتميز ملمحها فيه

نحس              ونكاد السورة هذه في نرى ونحن العموم على جنسه من واحد هذا مع
الوسائل            بشتى تحقيقه ويتوخى له ويجهد معينا غرضا يستهدف حي كائن أنها

تريد            ما بها تبلغ التي الوسائل هي السورة في والكلمات واليات والفقرات
القرآن             هذا سور من سورة كل تجاه نستشعر كما تجاهها نستشعر ثم ومن
المميز         السمات المعروف الحي الكائن مع والتجاوب التعاطف إحساس
الحس         وصاحب والحركة الحياة وصاحب والوجهة القصد صاحب الملمح

الذي            الجاهلي المجتمع ملمح محو في وجهد بجد تعمل السورة إن والشعور
    ; المجتمع       ملمح تكييف وفي رواسبه ونبذ المسلمة المجموعة التقطت منه

تعمل           كما الخاصة شخصيته وجلء فيه الجاهلية رواسب من وتطهيره المسلم
المنهج            طبيعة ببيان وذلك المميزة كينونته عن للدفاع استجاشته في وجهد بجد

من           له الراصدين بأعدائه والتعريف المميزة الكينونة هذه انبثقت منه الذي
من           فيه المتميعين وأعدائه اليهود وبخاصة الكتاب وأهل المشركين من حوله

فساد         وبيان ومكايدهم وحيلهم وسائلهم وكشف والمنافقين اليمان ضعاف
هذا          تنظم التي والتشريعات النظمة وضع مع وطرائقهم ومناهجهم تصوراتهم

نلمح           ذاته الوقت وفي المضبوط التنفيذي القالب في وتصبه وتحدده كله
والعتبارات          الجديدة والقيم الجديد المنهج مع تتصارع وهي الجاهلية رواسب

الوضيئة          الجديدة الملمح طمس تحاول وهي الجاهلية ملمح ونرى الجديدة
هذا           في القرآن بهذا الرباني المنهج يخوضها التي المعركة ونشهد الجميلة

المعركة            عن سعة ول عمقا ول شدة تقل ل معركة وهي يخوضها    الميدان التي
ندقق            وحين فيه المتميعين والعداء له الراصدين العداء مع الخر الميدان في
الذي           الجاهلي المجتمع من المسلم المجتمع حملها التي الرواسب في النظر

جوانب             كثيرة سور تعالج كما منها جوانب السورة هذه تعالج والتي جاء منه
هذه            طوال تغالب لتظل حتى الرواسب هذه لعمق الدهش ينالنا قد أخرى
تظل             أن العجب ومن فيها تتنزل كانت السورة آيات أن رجحنا التي الفترة
للنقلة            كذلك الدهش ينالنا ثم المتأخر الوقت ذلك حتى صلبتها الرواسب لهذه

بالجماعة           الفريد العجيب المنهج هذا إليها انتهى التي الرفيعة السامقة البعيدة
الرواسب           تلك تمثله الذي الهابط السفح ذلك من التقطها وقد المسلمة

لم             التي القمة السامقة القمة تلك إلى الصاعد المرتقى ذلك في بها فارتقى
الذي             المنهج الفريد العجيب المنهج ذلك حداء على إل قط البشرية إليها ترتق

تلك             إلى بها فيرتقي السفح ذلك من البشرية الكينونة يلتقط أن وحده يملك
موزون             متناسق خطو وفي وصبر ثبات وفي ورفق يسر في رويدا رويدا القمة

له            يتجلى البشرية تاريخ في الفريدة الظاهرة هذه في النظر يدقق والذي
الحين             ذلك في العربية الجزيرة في الميين اختيار في الله حكمة من جانب

مقوماتها          بكل الكاملة الجاهلية سفح يمثلون حيث العظيمة الرسالة لهذه
والقتصادية       والجتماعية والخلقية والفكرية والعقلية والتصورية العتقادية

المعجزة           تتم كيف فيهم وليتبين المنهج هذا أثر فيهم ليعرف والسياسية



من               الرض عرفت ما كل في آخر منهج بها يأتي أن يملك ل التي الخارقة
وبكل             القمة إلى السفح من مراحله بكل المنهج هذا خط فيهم وليرتسم مناهج
         ; الذي    المنهج تجد أين كله عمرها في البشرية ولترى تجاربه وبكل ظواهره
سواء            الصاعد المرتقى في موقفها كان أيا السامقة القمة إلى بيدها يأخذ

هذا               إن الميين منه التقط الذي سفحة في كانت أم درجاته من درجة في كانت
كينونة           وللنسان النسان مع يتعامل لنه ومقوماته أصوله في ثابت المنهج
تلبس            التي والتطورات التحورات وكل أخرى كينونة منها يتبدل ل فهو ثابتة

هي               إنما آخر خلقا تحوله ول كينونته من تبدل ول طبيعته من تغير ل حياته
بل            المائية طبيعته من تغير ل الخضم في كالمواج سطحية وتطورات تغيرات
ثم            ومن ثابتة طبيعية بعوامل المحكومة الدائمة التحتية تياراته في تؤثر ل

صنع           من ولنها الثابتة البشرية الكينونة تلك الثابتة القرآنية النصوص تواجه
وأطوارها          المتغيرة بظروفها حياته تواجه فإنها النسان صنع الذي المصدر
المتغيرة          الحياة ظروف النسان بها يواجه التي المرونة بنفس المتجددة

النسان         مقومات الساسية مقوماته على محافظ وهو المتجددة وأطوارها
ظروف            يواجه أن استطاع ما وإل المرونة وهذه الستعداد هذا النسان وفي

الموضوع           الرباني المنهج وفي حوله من ثابتة ليست وهي وأطوارها الحياة
منه            صدر الذي المصدر من صادر أنه بحكم الخصائص ذات النسان لهذا

وهكذا           الزمان آخر إلى معه للعمل ومعد ذاتها خصائصه ومودع النسان
وأن           النساني الفرد تلتقط أن النصوص هذه وتستطيع المنهج ذلك يستطيع

المرتقى            درجات من درجة أية ومن مستوى أي من النسانية المجموعة تلتقط
الوراء               إلى أبدا يردها ول يرده ل إنه السامقة القمة إلى وبها به فينتهي الصاعد

بها                  ول به يضيق ل أنه كما المرتقى في أسفل درجة إلى أبدا بها أو به يهبط ول
السحيق             السفح من مكانها أو مكانه كان أيا ورفعها رفعه عن يعجز ول
والمجتمع         القديمة الجاهلية في العربي كالمجتمع المتخلف البدائي المجتمع

كلهما         الحديثة الجاهلية في والمريكي الوربي كالمجتمع المتحضر الصناعي
من         ويجد مكانة القرآنية والنصوص الرباني المنهج في هذا      يجد من بيده يأخذ

حققها           التي السامقة القمة إلى الصاعد المرتقى في به فيرقى المكان
فترة            ليست الجاهلية إن النساني التاريخ فترات من حية فترة في السلم
البشر            عبودية فيه تتمثل منهج كل الجاهلية إنما التاريخ فترات من ماضية

كل             ففي استثناء بل الرض مناهج كل في اليوم تتمثل الخاصية وهذه للبشر
التصورات           مثلهم بشر عن البشر يأخذ اليوم البشرية تعتنقها التي المناهج

هي         وهذه والتقاليد والوضاع والقوانين والشرائع والقيم والموازين والمبادىء
حيث           للبشر البشر عبودية فيها تتمثل التي الجاهلية مقوماتها بكل الجاهلية
يتحرر             الذي الوحيد الحياة منهج هو والسلم الله دون من بعضا بعضهم يتعبد

والموازين          والمبادىء التصورات يتلقون لنهم البشر عبودية من البشر فيه
أحنوا           فإذا سبحانه الله يد من والتقاليد والوضاع والقوانين والشرائع والقيم
وحده            الله يطيعون فإنما الشرائع أطاعوا وإذا وحده لله يحنونها فإنما رءوسهم
عبودية             من حقا يتحررون ثم ومن وحده لله يخضعون فإنما للنظام خضعوا وإذا
الطريق             مفرق هو وهذا شريك بل لله عبيدا كلهم يصبحون حين للعبيد العبيد

تتولى            السورة وهذه السلم وبين صورها من صورة كل في الجاهلية بين
لمستريب           ريبة معه تبقى ل الذي وبالوضوح بالدقة الطريق مفرق رسم

حالة               يواجه كان الكريم القرآن في ورد توجيه أو نهي أو أمر كل أن ومفهوم
إبطال             وإما قائمة غير حالة إنشاء إما يتوخى وكان الجاهلي المجتمع في واقعة

ل            اللفظ بعموم العبرة العامة الصولية بالقاعدة إخلل دون وذلك قائمة حالة



جيل            كل في لتعمل جاءت القرآنية النصوص أن ملحظة ومع السبب بخصوص
جاءت             التي النصوص فهذه المعجزة تكمن هذا وفي أسلفنا كما بيئة كل وفي

من             طور أي في النسانية الجماعة تواجه التي ذاتها هي بعينها أحوال لتواجه
ذاته           هو الجاهلية سفح من المسلمة المجموعة التقط الذي والمنهج أطوارها
إلى              بها يبلغ ثم الصاعد الدرج على موقفها كان أيا مجموعة أية يلتقط الذي

السفح            ذلك من التقطها يوم الولى بالمجموعة إليها بلغ التي السامقة القمة
المجتمع             ملمح منه نتبين أن نستطيع القرآن نقرأ حين فنحن ثم ومن السحيق
     ; الملمح       نتبين أن نستطيع كما وتوجيهاته ونواهيه أوامره خلل من الجاهلي
واجدون             نحن فماذا الجديد المجتمع في يثبتها وأن ينشئها أن يريد التي الجديدة
الجماعة            في راسبة ظلت التي الجاهلي المجتمع ملمح من السورة هذه في
واجدون            نحن وماذا الجاهلية سفح من الرباني المنهج التقطها أن منذ المسلمة

وتثبيتها           الجديد السلمي المجتمع في إنشاؤها يراد التي الجديدة الملمح من
الهل            حجور في اليتيمات وبخاصة اليتام حقوق فيه تؤكل مجتمع نجد إننا

بالسراف         فيها ويعمل بالطيب منها الخبيث ويستبدل والوصياء والولياء
ذوات           من الصغيرات فيه وتحبس فيستردوها اليتامى يكبر أن خيفة والطمع

يعطين            أو فيهن رغبة ل مالهم في طمعا زوجات الولياء ليتخذهن المال
والضعاف           الصغار على فيه يجار مجتمعا ونجد ذاته للغرض الولياء لطفال

           ; فيه  يستأثر إنما الميراث من الحقيقي بنصيبهم فيه لهم يسلم فل والنساء
الضعاف        ;    ينال ول السلح حمل على القادرون القوياء الرجال التركة بمعظم
الكبيرات           والنسوة الصغيرات اليتيمات تناله الذي الفتات وهذا الفتات إل فيه

على       ويحبسن أجله من يحتجزن الذي ;     هو على    أو الذكور من الطفال
مجتمعا              ونجد الغرباء في يذهب ول بعيدا المال يخرج ل كي الولياء من الشيوخ

حياتها            أدوار كل في والجور بالعسف ويعاملها كريم غير موضعا المرأة يضع
    ; يورثه          كما للرجل ويورثها منه ينالها لما يحبسها أو قلنا كما الميراث يحرمها

إن              له محجوزة أنها فيعرف ثوبه عليها فألقى وليه جاء زوجها مات فإذا المتاع
طلقها             إذا زوجها ويعضلها مهرها وأخذ زوجها شاء وإن مهر بغير نكحها شاء

ونجد              أسرها وتفك منه نفسها تفتدي حتى مطلقة هي ول زوجة هي ل فيدعها
على            علوة فيه المرأة مركز هبوط بسبب السرة قواعد فيه تضطرب مجتمعا

ما           فوق والنسب القرابة قواعد مع واصطدامها والولء التبني قواعد اضطراب
السفاح           اتصالت تروج حيث والعائلية الجنسية العلقات في فوضى من فيه
الربوية          المعاملت في بالباطل الموال فيه تؤكل مجتمعا ونجد والمخادنة
الموال           على الغارات فيه وتكثر المانات فيه وتجحد الحقوق فيه وتغتصب

رئاء               إل الموال فيه تنفق ل كما القوياء إل يناله فل العدل فيه ويقل والرواح
ينال             ما النفاق هذا من فيه المحاويج الضعاف ينال ول للمفاخر اجتلبا الناس

لها            تصدت التي وهي الجاهلية ملمح بعض سوى هذه وليست الغنياء القوياء
هذه            أخبار به تحفل وما الخرى السور صورته ما ووراءها السورة هذه

بل             مجتمعا قطعا يكن لم إنه المم من حولهم وفيمن العرب في الجاهلية
ولكن             الكبرى الرسالة هذه لستقبال بها تهيأ التي فضائله له كانت فقد فضائل

لول           وكانت البناءة الوجهة ووجهها استنقاذا السلم استنقذها إنما الفضائل هذه
غير           وضائعة متجمعة غير مفرقة الرذائل هذه ركام تحت مضيعة السلم
الذي              المنهج هذا لول قيمة ذا شيئا للبشرية لتقدم المة هذه كانت وما موجهة

الوضيئة           السلم ملمح يثبت أو وينشىء الشائهة الجاهية ملمح يمحو جعل
هذا           في شأنها المبددة المفرقة المطمورة المضيعة المة هذه فضائل ويستنقذ

تدركها            لم لنها كلها اندثرت والتي عاصرتها التي الجاهلية أمم سائر شأن



التقط            ملمحها بعض هذه التي الجاهلية تلك من عقيدة تنشئها ولم رسالة
البشر            قيادة يسلمها أن وقدر الخير لها الله قسم التي المجموعة السلم

الذي           المجتمع ذلك المسلم المجتمع بها وأنشأ المسلمة الجماعة منها فكون
أن               يمكن للبشرية أمل تزال ما والتي قط البشرية تبلغها لم التي القمة إلى بلغ

بعض             نجد السورة هذه وفي الطريق انتهاج على العزم منها يصح حين تحاوله
المسلم          المجتمع في وتثبيتها إنشاءها السلمي المنهج يتوخى التي الملمح

التي          التنفيذية والتشريعات الوضاع وإنشاء الجاهلية رواسب من تطهيره بعد
مستهلها           في نجد الجتماعي الواقع في وتثبيتها الملمح هذه حماية تكفل

الذي         أصلها ووحدة النسانية ولحقيقة ووحدانيتها الربوبية لحقيقة تقريرا
الرحم           بوشيجة واتصالها السرة قاعدة على قيامها ولحقيقة ربها منه أنشأها
لتنظيم           ركيزة واتخاذها البشري الضمير في كلها الروابط هذه استجاشة مع

بين           التكافل طريق عن فيه الضعفاء وحماية أساسها على السلمي المجتمع
والظلم           الفاحشة من المجتمع هذا وحماية الواحد الخالق ذات الواحدة السرة

السرة ;   وتنظيم كله        والفتنة النساني والمجتمع المسلم والمجتمع المسلمة
الذي            ربكم اتقوا الناس أيها يا البشرية ووحدة الربوبية وحدة أساس على
واتقوا             ونساء كثيرا رجال منهما وبث زوجها منها وخلق واحدة نفس من خلقكم
الكبيرة             الحقيقة وهذه رقيبا عليكم كان الله إن والرحام به تساءلون الذي الله

عليها            تقوم السلمي التصور في أصيلة قاعدة تمثل الفتتاح آية تتضمنها التي
السورة            سياق من مكانها في بالتفصيل لها نعرض أن نرجو الجماعية الحياة

تلك          إلى مستندة للجماعة التكافلي البناء لتحقيق العملية التشريعات ونجد
والتشريع          المخيف والتحذير الموحي التوجيه نجد اليتامى حماية في الركيزة

  ; تأكلوا          ول بالطيب الخبيث تتبدلوا ول أموالهم اليتامى وآتوا الصول المحدد
بلغو             إذا حتى اليتامى وابتلوا آية كبيرا حوبا كان إنه أموالكم إلى أموالهم

   ;         ; إسرافا  تأكلوها ول أموالهم إليهم فادفعوا رشدا منهم آنستم فإن انكاح
بالمعروف            فليأكل فقيرا كان ومن فليستعفف غنيا كان ومن يكبروا أن وبدارا

الذين            وليخش آية حسيبا بالله وكفى عليهم فاشهدوا أموالهم إليهم دفعتم فإذا
سديدا             قول وليقولوا الله فليتقوا عليهم خافوا ضعافا ذرية خلفهم من تركوا لو

وسيصلون            نارا بطونهم في يأكلون إنما ظلما اليتامى أموال يأكلون الذين إن
وحفظ          مستضعفات ونساء صغيرات يتيمات خاصة الناث حماية وفي سعيرا

واستنقاذهن           أنفسهن في حقهن وفي الكسب وفي الميراث في جميعا حقهن
التوجيهات          هذه أمثال نجد المهينة الظالمة وتقاليدها الجاهلية عسف من

ما           فانكحوا اليتامى في تقسطوا أل خفتم وإن الكثيرة المنوعة والتشريعات
ما              أو فواحدة تعدلوا أل خفتم فإن ورباع وثلث مثنى النساء من لكم طاب

لكم             طبن فإن نحلة صدقاتهن النساء وآتوا تعولوا أل أدنى ذلك أيمانكم ملكت
الوالدان            ترك مما نصيب للرجال مريئا هنيئا فكلوه نفسا منه شيء عن

كثر            أو منه قل مما والقربون الوالدان ترك مما نصيب وللنساء والقربون
ول               كرها النساء ترثوا أن لكم يحل ل آمنوا الذين أيها يا آية مفروضا نصيبا

وعاشروهن           مبينة بفاحشة يأتين أن إل آتيتموهن ما ببعض لتذهبوا تعضلوهن
كثيرا ;            خيرا فيه الله ويجعل شيئا تكرهوا أن فعسى كرهتموهن فإن بالمعروف
شيئا             منه تأخذوا فل قنطارا إحداهن وآتيتم زوج مكان زوج استبدال أردتم وإن

وأخذن            بعض إلى بعضكم أفضى وقد تأخذونه وكيف مبينا وإثما بهتانا أتأخذونه
يتلى            وما فيهن يفتيكم الله قل النساء في ويستفتونك غليظا ميثاقا منكم

أن              وترغبون لهن كتب ما تؤتونهن ل اللتي النساء يتامى في الكتاب في عليكم
تفعلوا          وما بالقسط لليتامى تقوموا وإن الولدان من والمستضعفين تنكحوهن



أساس              على وإقامتها السرة تنظيم وفي آية عليما به كان الله فإن خير من
في            العارضة الملبسات تأثير من لها الحماية وتوفير الفطرة موحيات من ثابت

والتنظيمات          التوجيهات هذه مثل ترد الجتماعية والحياة الزوجية الحياة جو
تنكحوا             ول والمطلقات اليتيمات عن الحديث ثنايا في منها ورد ما إلى بالضافة

سبيل               وساء ومقتا فاحشة كان إنه سلف قد ما إل النساء من آباؤكم نكح ما
وبنات          الخ وبنات وخالتكم وعماتكم وأخواتكم وبناتكم أمهاتكم عليكم حرمت

نسائكم         وأمهات الرضاعة من وأخواتكم أرضعنكم اللتي وأمهاتكم الخت
تكونوا            لم فإن بهن دخلتم اللتي نسائكم من حجوركم في اللتي وربائبكم

بين             تجمعوا وأن أصلبكم من الذين أبنائكم وحلئل عليكم جناح فل بهن دخلتم
ما               إل النساء من والمحصنات رحيما غفورا كان الله إن سلف قد ما إل الختين

بأموالكم             تبتغوا أن ذلكم وراء ما لكم وأحل عليكم الله كتاب أيمانكم ملكت
ول           فريضة أجورهن فآتوهن منهن به استمتعتم فما مسافحين غير محصنين

حكيما             عليما كان الله إن الفريضة بعد من به تراضيتم فيما عليكم جناح
من             أنفقوا وبما بعض على بعضهم الله فضل بما النساء على قوامون الرجال

  ; تخافون         واللتي الله حفظ بما للغيب حافظات قانتات فالصالحات أموالهم
تبغوا          فل أطعنكم فإن واضربوهن المضاجع في واهجروهن فعظوهن نشوزهن

من              حكما فابعثوا بينهما شقاق خفتم وإن كبيرا عليا كان الله إن سبيل عليهن
عليما              كان الله إن بينهما الله يوفق إصلحا يريدا إن أهلها من وحكما أهله
يصلحا              أن عليهما جناح فل إعراضا أو نشوزا بعلها من خافت امرأة وإن خبيرا

الله            فإن وتتقوا تحسنوا وإن الشح النفس وأحضرت خير والصلح صلحا بينهما
فل             حرصتم ولو النساء بين تعدلوا أن تستطيعوا ولن خبيرا تعملون بما كان

       ; غفورا      كان الله فإن وتتقوا تصلحوا وإن كالمعلقة فتذروها الميل كل تميلوا
تنظيم              وفي حكيما واسعا الله وكان سعته من كل الله يغن يتفرقا وإن رحيما

والولياء       ;    الموالي وبين الواحدة السرة أفراد بين والتكافل الميراث علقات
هذه           ترد التبني وإبطال النسب تشريعات نزول قبل متعاقدين كانوا الذين

البعيدة         الجتماعية الهداف ذات المحددة التشريعات وهذه الجامعة المبادىء
الوالدان           ترك مما نصيب وللنساء والقربون الوالدان ترك مما نصيب للرجال
أولدكم             في الله يوصيكم آية مفروضا نصيبا كثر أو منه قل مما والقربون

كانت               وإن ترك ما ثلثا فلهن اثنتين فوق نساء كن فإن النثيين حظ مثل للذكر
ولد              له كان إن ترك مما السدس منهما واحد لكل ولبويه النصف فلها واحدة

السدس               فلمه إخوة له كان فإن الثلث فلمه أبواه وورثه ولد له يكن لم فإن
نفعا               لكم أقرب أيهم تدرون ل وأبناؤكم آباؤكم دين أو بها يوصي وصية بعد من

لم               إن أزواجكم ترك ما نصف ولكم حكيما عليما كان الله إن الله من فريضة
بها                يوصين وصية بعد من تركن مما الربع فلكم ولد لهن كان فإن ولد لهن يكن

فلهن                ولد لكم كان فإن ولد لكم يكن لم إن تركتم مما الربع ولهن دين أو
كللة               يورث رجل كان وإن دين أو بها توصون وصية بعد من تركتم مما الثمن

ذلك               من أكثر كانوا فإن السدس منهما واحد فلكل أخت أو أخ وله امرأة أو
من               وصية مضار غير دين أو بها يوصى وصية بعد من الثلث في شركاء فهم
ليس              هلك امرؤ إن الكللة في يفتيكم الله قل يستفتونك حليم عليم والله الله
كانتا                 فإن ولد لها يكن لم إن يرثها وهو ترك ما نصف فلها أخت وله ولد له
حظ             مثل فللذكر ونساء رجال إخوة كانوا وإن ترك مما الثلثان فلهما اثنتين

موالي              جعلنا ولكل آية عليم شيء بكل والله تضلوا أن لكم الله يبين النثيين
الله           إن نصيبهم فآتوهم أيمانكم عقدت والذين والقربون الوالدان ترك مما

وتوفير            الفاحشة من المجتمع حماية وفي آية شهيدا شيء كل على كان



من           الفاحشة يأتين واللتي التنظيمات هذه مثل نجد والوقاية الحصان أسباب
     ; البيوت      في فأمسكوهن شهدوا فإن منكم أربعة عليهن فاستشهدوا نسائكم
فآذوهما            منكم يأتيانها واللذان سبيل لهن الله يجعل أو الموت يتوفاهن حتى

منكم              يستطع لم ومن رحيما توابا كان الله إن عنهما فأعرضوا وأصلحا تابا فإن
ملكت       فمما المؤمنات المحصنات ينكح أن فتياتكم     طول من أيمانكم

وآتوهن           أهلهن بإذن فانكحوهن بعض من بعضكم بإيمانكم أعلم والله المؤمنات
أحصن          فإذا أخدان متخذات ول مسافحات غير محصنات بالمعروف أجورهن

لمن            ذلك العذاب من المحصنات على ما نصف فعليهن بفاحشة أتين فإن
لكم              ليبين الله يريد رحيم غفور والله لكم خير تصبروا وأن منكم العنت خشي

تنظيم            وفي حكيم عليم والله عليكم ويتوب قبلكم من الذين سنن ويهديكم
    ; والتراحم       التكافل على وإقامتها كله المسلم المجتمع أفراد بين العلقات
توجيهات        ترد والحسان والمودة والسماحة والعدل والمانة والتناصح

المثال              سبيل على هنا منها نذكر قبل من ذكرنا ما جانب إلى شتى وتشريعات
        ; ول     السورة سياق من مكانها في كلها فستأتي نستقصيها ول نماذج بضعة

واكسوهم           فيها وارزقوهم قياما لكم الله جعل التي أموالكم السفهاء تؤتوا
واليتامى           القربى أولو القسمة حضر وإذا آية معروفا قول لهم وقولوا

ل             آمنوا الذين أيها يا آية معروفا قول لهم وقولوا منه فارزقوهم والمساكين
تقتلوا             ول منكم تراض عن تجارة تكون أن إل بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا
نصليه             فسوف وظلما عدوانا ذلك يفعل ومن رحيما بكم كان الله إن أنفسكم

بعض               على بعضكم به الله فضل ما تتمنوا ول يسيرا الله على ذلك وكان نارا
فضله            من الله واسألوا اكتسبن مما نصيب وللنساء اكتسبوا مما نصيب للرجال

وبالوالدين              شيئا به تشركوا ول الله واعبدوا آية عليما شيء بكل كان الله إن
الجنب          والجار القربى ذي والجار والمساكين واليتامى القربى وبذي إحسانا

كان             من يحب ل الله إن أيمانكم ملكت وما السبيل وابن بالجنب والصاحب
من            الله آتاهم ما ويكتمون بالبخل الناس ويأمرون يبخلون الذين فخورا مختال
ول           الناس رئاء أموالهم ينفقون والذين مهينا عذابا للكافرين واعتدنا فضله
الله             إن قرينا فساء قرينا له الشيطان يكن ومن الخر واليوم بالله يؤمنون

بالعدل             تحكموا أن الناس بين حكمتم وإذا أهلها إلى المانات تؤدوا أن يأمركم
حسنة               شفاعة يشفع من آية بصيرا سميعا كان الله إن به يعظكم نعما الله إن

  ;          ; الله     وكان منها كفل له يكن سيئة شفاعة يشفع ومن منها نصيب له يكن
كان               الله إن ردوها أو منها بأحسن فحيوا بتحية حييتم وإذا مقيتا شيء كل على

مؤمنا               يقتل ومن خطأ إل مؤمنا يقتل أن لمؤمن كان وما حسيبا شيء كل على
عظيما             عذابا له وأعد ولعنه عليه الله وغضب فيها خالدا جهنم فجزاؤه متعمدا

أو             أنفسكم على ولو لله شهداء بالقسط قوامين كونوا آمنوا الذين أيها يا
أن              الهوى تتبعوا ول بهما أولى فالله فقيرا أو غنيا يكن إن والقربين الوالدين
الله               يحب ل آية خبيرا تعملون بما كان الله فإن تعرضوا أو تلووا وإن تعدلوا

أو               خيرا تبدوا إن بصيرا سميعا الله وكان ظلم من إل القول من بالسوء الجهر
الهدف              ذلك جانب إلى قديرا عفوا كان الله فإن سوء عن تعفوا أو تخفوه

والتناصح          والتراحم التكافل أساس على المسلم المجتمع تنظيم في الكبير
    ; فيه      المتخلفة الرواسب ومحو والطهارة والمودة والعدل والمانة والتسامح
          ; يقل   ل آخر هدفا نجد الوضيئة الجديدة الملمح وتثبيت وإنشاء الجاهلية من
يقوم               الذي الساس هو يكن لم إن المسلم المجتمع حياة في أثرا ول عمقا عنه

السلم            وشرط اليمان وحد الدين معنى تحديد هو ذلك الول الهدف عليه
بذلك           المجتمع وحياة الفرد حياة تحكم التي والتشريعات النظمة كل وربط



هو           الدين إن والسلم لليمان المضبوط التعريف وهذا للدين المحدد المعنى
نشاط            عليه يسير الذي والمنهج بجملتها البشرية للحياة الله قرره الذي النظام

برمتها  شريك             الحياة بل المنهج هذا وضع في الحق صاحب هو وحده والله
والتباع            الطاعة حق وحدها لها التي الربانية للقيادة والطاعة التباع هو والدين
المسلم          فالمجتمع الستسلم يكون وحدها ولها التلقي يكون وحدها ومنها

متمثلة             ربانية قيادة خاص وتصور خاصة عقيدة له كما خاصة قيادة له مجتمع
الله               شريعة من بعده باق هو مما ربه عن يبلغه وفيما ص الله رسول في

وتجعل            السلم صفة تمنحه التي هي القيادة لهذه المجتمع هذا وتبعية ومنهجه
وشرط            بحال مسلما يكون ل المطلقة التبعية هذه وبغير مسلما مجتمعا منه
والرضى             الله إلى كله المر ورد والرسول الله إلى التحاكم هو التبعية هذه

هذه            بيان في السورة نصوص وتبلغ والتسليم القبول مع وتنفيذه رسوله بحكم
الحتيال             أو فيه للجدال سبيل ل جازما حاسما مبلغا الصل هذا وتقرير الحقيقة

تقبل            ل بحيث والحسم والوضوح القوة من لنها وتلبيسه تمويهه أو عليه
في            واضحة كثرة كثيرة نصوص في يتمثل الساسي المبدأ هذا وتقرير الجدال
هنا          فنكتفي السياق من مكانها في التفصيلي استعراضها وسيجيء السورة
أيها              يا السورة في الفتتاح آية في الجمال وجه على يتمثل إجمال بعضها بذكر

اليات              هذه مثل في يتمثل كما واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس
  ; ما               ويغفر به يشرك أن يغفر ل الله إن آية شيئا به تشركوا ول الله واعبدوا

قوله             مثل في والتحديد التخصيص وجه على ويتمثل آية يشاء لمن ذلك دون
فإن             منكم المر وأولي الرسول وأطيعوا الله أطيعوا آمنوا الذين أيها يا تعالى

واليوم            بالله تؤمنون كنتم إن والرسول الله إلى فردوه شيء في تنازعتم
أنزل              بما آمنوا أنهم يزعمون الذين إلى تر ألم تأويل وأحسن خير ذلك الخرة

أن             أمروا وقد الطاغوت إلى يتحاكموا أن يريدون قبلك من نزل وما إليك
ما              إلى تعالوا لهم قيل وإذا بعيدا ضلل يضلهم أن الشيطان ويريد به يكفروا
من            أرسلنا وما صدودا عنك يصدون المنافقين رأيت الرسول وإلى الله أنزل

شجر              فيما يحكموك حتى يؤمنون ل وربك فل آية الله بإذن ليطاع إل رسول
يطع              من آية تسليما ويسلموا قضيت مما حرجا أنفسهم في يجدوا ل ثم بينهم

يشاقق             ومن آية حفيظا عليهم أرسلناك فما تولى ومن الله أطاع فقد الرسول
تولى              ما نوله المؤمنين سبيل غير ويتبع الهدى له تبين ما بعد من الرسول

وشرط            اليمان وحد الدين معنى يتحدد وهكذا آية مصيرا وساءت جهنم ونصله
اليمان           يعود ل وهكذا الحياة في ومنهجه المسلم المجتمع ونظام السلم

        ; مجرد    ول وشعارات كلمات مجرد السلم يعود ول وتصورات مشاعر مجرد
نظام             وذلك هذا وقبل وذلك هذا جانب إلى هو إنما وصلوات تعبدية شعائر
معين            ومنهج معين نظام إلى يستند ووضع تطاع وقيادة يتحكم ومنهج يحكم
مجتمع              يكون ول إسلم يكون ول إيمان يكون ل كله هذا وبغير معينة وقيادة

توجيهات           الساسي المبدأ هذا إقرار على وتترتب السلم إلى نفسه ينسب
تكون             أن عليه يترتب الكبير الصل هذا على تفريعات كلها السورة في كثيرة

مرتكنة          التعبدية الشعائر شأن شأنها المجتمع في كلها الجتماعية التنظيمات
السلم            وشرط اليمان وحد الدين معنى إلى مستندة الكبير الصل هذا إلى

مجرد            ليست فهي أسلفنا التي النماذج تلك قررته الذي النحو هذا على
بألوهيته         والعتراف بالله اليمان مقتضى هي إنما وتشريعات تنظيمات

كل           نرى ثم ومن يحددها التي القيادة من والتلقي باللوهية وإفراده
في           وينص الجهة هذه إلى تستند إليها أشرنا التي والتنظيمات التشريعات

وتدعو            البشرية وحدة تقرر التي الفتتاح آية الحقيقة هذه على نصا أعقابها



في            تلتها التي التنظيمات لسائر مقدمة وتعد الرحم وشيجة رعاية إلى الناس
أيها              يا واحدة نفس من خلقهم الذي ربهم تقوى إلى الناس بدعوة تبدأ السورة

وتحذيرهم            تقواه إلى وتنتهي واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس
أموال             رعاية على تحض التي واليات رقيبا عليكم كان الله إن رقابته من
وكفى           وحسابه بالله بالتذكير تنتهي أموالهم في التصرف طريقة وتبين اليتامى

يوصيكم            الله من وصية يجيء السرة في الميراث أنصبة وتوزيع حسيبا بالله
تلك            التعقيب بهذا الرث تشريعات وتنتهي الله من فريضة أولدكم في الله

خالدين             النهار تحتها من تجري جنات يدخله ورسوله الله يطع ومن الله حدود
خالدا             نارا يدخله حدوده ويتعد ورسوله الله يعص ومن العظيم الفوز وذلك فيها

إليها            وما والطلق المهور وتنظيم السرة تشريعات وفي مهين عذاب وله فيها
أن          فعسى كرهتموهن فإن بالمعروف وعاشروهن التعقيبات هذه مثل ترد

ملكت             ما إل النساء من والمحصنات كثيرا خيرا فيه الله ويجعل شيئا تكرهوا
قبلكم             من الذين سنن ويهديكم لكم ليبين الله يريد عليكم الله كتاب أيمانكم

كان              الله إن سبيل عليهن تبغوا فل أطعنكم فإن حكيم عليم والله عليكم ويتوب
بالحسان             الوصية الية في تسبق شيئا به تشركوا ول الله واعبدوا كبيرا عليا

سائر          ترتبط وهكذا إلخ والمساكين واليتامى القربى وذي الوالدين إلى
هذه           إلى كلها المور وترجع شريعته من وتستمد بالله والتشريعات التنظيمات

الصل            ذلك إقرار على ويترتب والتباع الطاعة حق وحدها لها التي القيادة
ل            أحدا يتولوا فل المؤمنة ولجماعتهم لقيادتهم المؤمنين ولء يكون أن الكبير

كائنة             قيادتهم من يتلقى ول لنظامهم يخضع ول منهجهم يتبع ول إيمانهم يؤمن
أو              أرض أو جنس أو قرابة علقة الحد بهذا تربطهم التي العلقة كانت ما
كل             على المسلم الصف من الخروج وهو النفاق أو الشرك فهو وإل مصلحة

المؤمنين              سبيل غير ويتبع الهدى له تبين ما بعد من الرسول يشاقق ومن حال
ويغفر               به يشرك أن يغفر ل الله إن مصيرا وساءت جهنم ونصله تولى ما نوله

المنافقين              بشر بعيدا ضلل ضل فقد بالله يشرك ومن يشاء لمن ذلك دون ما
أيبتغون            المؤمنين دون من أولياء الكافرين يتخذون الذين أليما عذابا لهم بأن

الكافرين              تتخذوا ل أمنوا الذين أيها يا آية جميعا لله العزة فإن العزة عندهم
إن            مبينا سلطانا عليكم لله تجعلوا أن أتريدون المؤمنين دون من أولياء

تابوا             الذين إل نصيرا لهم تجد ولن النار من السفل الدرك في المنافقين
يؤتي           وسوف المؤمنين مع فأولئك لله دينهم وأخلصوا بالله واعتصموا وأصلحوا

دار           من المسلمين هجرة وجوب عليه ويترتب عظيما أجرا المؤمنين الله
السملمة             للقيادة تدين ول السلم شريعة فيها تقوم ل دار كل وهي الحرب
وسلطان           قيادة لها وأصبح الرض في قامت متى المسلمة بالجماعة ليلحقوا

غير            راية كل وهي الكفر لراية يخضعوا ول المسلمة القيادة برايه وليستظلوا
الكفر       ; أو النفاق فهو وإل السلم على        راية المسلم الصف من الخروج وهو

أن             أتريدون كسبوا بما أركسهم والله فئتين المنافقين في لكم فما حال كل
كما               تكفرون لو ودوا سبيل له تجد فلن الله يضلل ومن الله أضل من تهدوا
فإن   ;           الله سبيل في يهاجروا حتى أولياء منهم تتخذوا فل سواء فتكونون كفروا

إن            نصيرا ول وليا منهم تتخذوا ول وجدتموهم حيث واقتلوهم فخذوهم تولوا
مستضعفين           كنا قالوا كنتم فيم قالوا أنفسهم ظالمي الملئكة توفاهم الذين

جهنم             مأواهم فأولئك فيها فتهاجروا واسعة الله أرض تكن ألم قالوا الرض في
يستطيعون          ل والولدان والنساء الرجال من المستضعفين إل مصيرا وساءت

غفورا              عفوا الله وكان عنهم يعفو أن الله عسى فأولئك سبيل يهتدون ول حيلة
من              يخرج ومن وسعة كثيرا مراغما الرض في يجد الله سبيل في يهاجر ومن



وكان              الله على أجره وقع فقد الموت يدركه ثم ورسوله الله إلى مهاجرا بيته
من           الضعاف لستنقاذ المسلمون يقاتل أن عليه ويترتب رحيما غفورا الله

الكفر           وراية الحرب دار من الهجرة يستطيعون ل الذين المسلمين إخوانهم
ول             دينهم عن يفتنوا ل كي السلم دار في المسلمة الجماعة إلى وضمهم

يتمتعوا             لكي ثم نظامه غير لنظام يخضعوا ول السلم راية غير براية يستظلوا
كل           حق وهو النظيف السلمي المجتمع في وبالحياة الرفيع السلمي بالنظام

طيبات             أفضل ومن الرض في الله نعم أكبر من حرمان منه والحرمان مسلم
والنساء            الرجال من والمستضعفين الله سبيل في تقاتلون ل لكم وما الحياة

من             لنا واجعل أهلها الظالم القرية هذه من أخرجنا ربنا يقولون الذين والولدان
للحض              ضخمة حملة المر هذا ويستتبع آية نصيرا لدنك من لنا واجعل وليا لدنك

وهي         والقاعدين والمبطئين بالمعوقين والتنديد والمال بالنفس الجهاد على
الهادئة           السورة نبض عندها يرتفع السورة من كبيرا قطاعا تستغرق حملة

هنا           نملك ول والتنديد التوجيه في لذعاتها وتحمى إيقاعها ويشتد النفاس
وإيحاء           خاصة أهمية الترتيب ولهذا السياق في بترتيبه القطاع هذا استعراض

يا             القطاع هذا من بمقتطفات ونكتفي السياق من مكانه إلى هذا فندع معين
لمن             منكم وإن جميعا انفروا أو ثبات فانفروا حذركم خذوا آمنوا الذين أيها

شهيدا              معهم أكن لم إذ علي الله أنعم قد قال مصيبة أصابتكم فإن ليبطئن
كنت               ليتني يا مودة وبينه بينكم تكن لم كأن ليقولن الله من فضل أصابكم ولئن
الدنيا            الحياة يشرون الذين الله سبيل في فليقاتل عظيما فوزا فأفوز معهم
عظيما ;             أجرا نؤتيه فسوف يغلب أو فيقتل الله سبيل في يقاتل ومن بالخرة

والولدان            والنساء الرجال من والمستضعفين الله سبيل في تقاتلون ل لكم وما
وليا              لدنك من لنا واجعل أهلها الظالم القرية هذه من أخرجنا ربنا يقولون الذين

كفروا             والذين الله سبيل في يقاتلون آمنوا الذين نصيرا لدنك من لنا واجعل
كان           الشيطان كيد إن الشيطان أولياء فقاتلوا الطاغوت سبيل في يقاتلون

أن              الله عسى المؤمنين وحرض نفسك إل تكلف ل الله سبيل في فقاتل ضعيفا
من              القاعدون يستوي ل آية تنكيل وأشد بأسا أشد والله كفروا الذين بأس يكف

وأنفسهم          بأموالهم الله سبيل في والمجاهدون الضرر أولي غير المؤمنين
بأموالهم    المجاهدين الله الله         فضل وعد وكل درجة القاعدين على وأنفسهم

منه          درجات عظيما أجرا القاعدين على المجاهدين الله وفضل الحسنى
تكونوا             إن القوم ابتغاء في تهنوا ول رحيما غفورا الله وكان ورحمة ومغفرة

الله             وكان يرجون ل ما الله من وترجون تألمون كما يألمون فإنهم تألمون
قواعد             بعض توضع الجهاد على للحض الحملة هذه ثنايا وفي آية حكيما عليما

معها          تدور التي المتعددة والمعسكرات السلم دار بين الدولية المعاملت
في          ورأيين فئتين المسلمين انقسام على التعقيب في والخلفات المعاملت
حتى           أهلها مع والتصال والمنافع للتجارة المدينة يدخلون الذين المنافقين أمر
أولياء            منهم تتخذوا فل يقول العداء لمعسكرات موالين عادوا منها خرجوا إذا

ول     ;        وجدتموهم حيث واقتلوهم فخذوهم تولوا فإن الله سبيل في يهاجروا حتى
أو              ميثاق وبينهم بينكم قوم إلى يصلون الذين إل نصيرا ول وليا منهم تتخذوا

لسلطهم            الله شاء ولو قومهم يقاتلوا أو يقاتلوكم أن صدورهم حصرت جاءوكم
جعل           فما السلم إليكم وألقوا يقاتلوكم فلم اعتزلوكم فإن فلقاتلوكم عليكم
كلما            قومهم ويأمنوا يأمنوكم أن يريدون آخرين ستجدون سبيل عليهم لكم الله

ويكفوا            السلم إليكم ويلقوا يعتزلوكم لم فإن فيها أركسوا الفتنة إلى ردوا
سلطانا     ;      عليهم لكم جعلنا وأولئكم ثقفتموهم حيث واقتلوهم فخذوهم أيديهم

القى               لمن تقولوا ول فتبينوا الله سبيل في ضربتم إذا آمنوا الذين أيها يا مبينا



كثيرة            مغانم الله فعند الدنيا الحياة عرض تبتغون مؤمنا لست السلم إليكم
آية               خبيرا تعملون بما كان الله إن فتبينوا عليكم الله فمن قبل من كنتم كذلك
في            بالصلة الخاصة الحكام بعض الجهاد عن الحديث ثنايا في تجيء وكذلك

أعدائهم    ;        من وتحذيرهم للمؤمنين الله توصيات مع المن وحالة الخوف حالة
الصلة            من تقصروا أن جناح عليكم فليس الرض في ضربتم وإذا المتربصين

كنت              وإذا مبينا عدوا لكم كانوا الكافرين إن كفروا الذين يفتنكم أن خفتم إن
فإذا           أسلحتهم وليأخذوا معك منهم طائفة فلتقم الصلة لهم فأقمت فيهم
معك           فليصلوا يصلوا لم أخرى طائفة ولتأت ورائكم من فليكونوا سجدوا

وأمتعتكم           أسلحتكم عن تغفلون لو كفروا الذين ود وأسلحتهم حذرهم وليأخذوا
كنتم               أو مطر من أذى بكم كان إن عليكم جناح ول واحدة ميلة عليكم فيميلون
مهينا    ;         عذابا للكافرين أعد الله إن حذركم وخذوا أسلحتكم تضعوا أن مرضى

اطمأننتم           فإذا جنوبكم وعلى وقعودا قياما الله فاذكروا الصلة قضيتم فإذا
اليات            هذه وتدل موقوتا كتابا المؤمنين على كانت الصلة إن الصلة فأقيموا
      ; وتبين       الخوف مقام في لتذكر حتى السلمية الحياة من الصلة مكان على
         ; الحياة     مواجهة في المنهج هذا تكامل على تدل كما المقام هذا في كيفياتها

       ; كل     في المسلمة والجماعة المسلم الفرد ومتابعة حالتها كل في النسانية
المنافقين            على ضخمة حملة كذلك بالجهاد المر ويستتبع حال كل وفي لحظة
وللجماعة           الله لدين يكيدون هم بينما المدينة في لليهود موالتهم وعلى

المسلم          الصف في ألعيبهم وعلى شديدا كيدا المسلمة وللقيادة المسلمة
طرف           الجهاد قطاع من اقتطفناها التي اليات وفي والنظم للقيم وتمييعهم

وصفاتهم           لحالهم المصور القطاع هذا إليه نضم المنافقين على الحملة من
طائفة           بيت عندك من برزوا فإذا طاعة ويقولون ووسائلهم لطبيعتهم الكاشف

الله             على وتوكل عنهم فأعرض يبيتون ما يكتب والله تقول الذي غير منهم
فيه              لوجدوا الله غير عند من كان ولو القرآن يتدبرون أفل وكيل بالله وكفى

الخوف         أو المن من أمر جاءهم وإذا كثيرا إلى       اختلفا ردوه ولو به أذاعوا
الله            فضل ولول منهم يستنبطونه الذين لعلمه منهم المر أولي وإلى الرسول

ثم              آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا الذين إن قليل إل الشيطان لتبعتم ورحمته عليكم
المنافقين              بشر سبيل ليهديهم ول لهم ليغفر الله يكن لم كفرا ازدادوا ثم كفروا

أيبتغون            المؤمنين دون من أولياء الكافرين يتخذون الذين أليما عذابا لهم بأن
سمعتم              إذا أن الكتاب في عليكم نزل وقد جميعا لله العزة فإن العزة عندهم

غيره              حديث في يخوضوا حتى معهم تقعدوا فل بها ويستهزأ بها يكفر الله آيات
الذين            جميعا جهنم في والكافرين المنافقين جامع الله إن مثلهم إذا إنكم

كان              وإن معكم نكن ألم قالوا الله من فتح لكم كان فإن بكم يتربصون
يحكم           فالله المؤمنين من ونمنعكم عليكم نستحوذ ألم قالوا نصيب للكافرين

المنافقين            إن سبيل المؤمنين على للكافرين الله يجعل ولن القيامة يوم بينكم
الناس            يراءون كسالى قاموا الصلة إلى قاموا وإذا خادعهم وهو الله يخادعون

ومن               هؤلء إلى ول هؤلء إلى ل ذلك بين مذبذبين قليل إل الله يذكرون ول
من               أولياء الكافرين تتخذوا ل آمنوا الذين أيها يا سبيل له تجد فلن الله يضلل
في            المنافقين إن مبينا سلطانا عليكم لله تجعلوا أن أتريدون المؤمنين دون
من              غيره وفي الجهاد قطاع وفي نصيرا لهم تجد ولن النار من السفل الدرك

الجماعة         على المشبوبة بالحرب نلتقي السورة في الخرى القطاعات
الكتاب          أهل من كذلك السلمية والقيادة السلمية العقيدة وعلى المسلمة

وما           مكة في والمشركين المدينة في المنافقين من وحلفائهم اليهود وبخاصة
عمران             آل سورة وفي البقرة سورة في بها التقينا التي الحرب وهي حولهما



السائرة            المسلمة الجماعة بيد يأخذ وهو الرباني بالمنهج كذلك ونلتقي قبل من
لها          ويكشف ويحذرها ويوجهها يقودها الماكرة والحابيل الخبيثة الشواك بين
فيها           تدور التي الرض وطبيعة تخوضها التي المعركة وطبيعة أعدائها طبيعة

أن           القرآن هذا في العجاز علمات ومن الخبيثة وجوانبها وزواياها المعركة
طبيعة             تصور بذاتها هي تزال ما معينة معركة لتواجه نزلت التي النصوص هذه
توالي           وعلى مكان كل في المسلمة الجماعة بين المتجددة الدائمة المعركة

        ; حوافزهم     تزال وما هم هم يزالون ما الذين التقليديين أعدائها وبين الجيال
تزال            وما القريبة وأسبابها وظواهرها أشكالها اختلفت وإن أصلها في هي هي
زلزلة            تزال وما ووسائلها أدواتها اختلفت وإن طبيعتها في هي هي أهدافهم

التي          الهداف هي الربانية القيادة في والتشكيك الصف وزعزعة العقيدة
مقاليد           على الستيلء إلى ورائها من للوصول الماكرة طلقاتهم إليها تصوب
وغلتها         وجهدها أرضها واستغلل مقاديرها في والتصرف المسلمة الجماعة

أن            قبل المدينة في والخزرج الوس تستغل يهود كانت كما وطاقاتها وقواها
حفلت          وقد الرباني وبالمنهج المسلمة وبالقيادة بالسلم ويجمعهم الله يعزهم

تلك           عن بالحديث عمران وآل البقرة سورتا حفلت كما السورة هذه
مع           بالتفاق المسلمة الجماعة ضد اليهود من تنقطع ل التي المؤامرات

استعراضها         عند مشروحة النصوص هذه وستجيء المشركين ومع المنافقين
ألم             العنيفة الحملة هذه من طرف بإثبات هنا فنكتفي السياق في مكانها في

تضلوا            أن ويريدون الضللة يشترون الكتاب من نصيبا أوتوا الذين إلى تر
هادوا             الذين من نصيرا بالله وكفى وليا بالله وكفى بأعدائكم أعلم والله السبيل
وراعنا           مسمع غير واسمع وعصينا سمعنا ويقولون مواضعه عن الكلم يحرفون

وأطعنا          سمعنا قالوا أنهم ولو الدين في وطعنا بألسنتهم وانظرنا    ليا واسمع
الذين               أيها يا قليل إل يؤمنون فل بكفرهم الله لعنهم ولكن وأقوم لهم خيرا لكان
وجوها             نطمس أن قبل من معكم لما مصدقا نزلنا بما آمنوا الكتاب أوتوا
مفعول             الله أمر وكان السبت أصحاب لعنا كما نلعنهم أو أدبارها على فنردها

بالله                يشرك ومن يشاء لمن ذلك دون ما ويغفر به يشرك أن يغفر ل الله إن
من              يزكي الله بل أنفسهم يزكون الذين إلى تر ألم عظيما إثما افترى فقد
مبينا              إثما به وكفى الكذب الله على يفترون كيف انظر فتيل يظلمون ول يشاء

ويقولون            والطاغوت بالجبت يؤمنون الكتاب من نصيبا أوتوا الذين إلى تر ألم
ومن             الله لعنهم الذين أولئك سبيل آمنوا الذين من أهدى هؤلء كفروا للذين
نقيرا                الناس يؤتون ل فإذا الملك من نصيب لهم أم نصيرا له تجد فلن الله يلعن

الكتاب              إبراهيم آل آتينا فقد فضله من الله آتاهم ما على الناس يحسدون أم
وكفى             عنه صد من ومنهم به آمن من فمنهم عظيما ملكا وآتيناهم والحكمة

الله            بين يفرقوا أن ويريدون ورسله بالله يكفرون الذين إن سعيرا بجهنم
سبيل            ذلك بين يتخذوا أن ويريدون ببعض ونكفر ببعض نؤمن ويقولون ورسله

أن            الكتاب أهل يسألك مهينا عذابا للكافرين واعتدنا حقا الكافرون هم أولئك
الله              أرنا فقالوا ذلك من أكبر موسى سألوا فقد السماء من كتابا عليهم تنزل

البينات            جاءتهم ما بعد من العجل اتخذوا ثم بظلمهم الصاعقة فأخذتهم جهرة
وقلنا            بميثاقهم الطور فوقهم ورفعنا مبينا سلطانا موسى وآتينا ذلك عن فعفونا
         ; ميثاقا     منهم وأخذنا السبت في تعدوا ل لهم وقلنا سجدا الباب ادخلوا لهم

حق           بغير النبياء وقتلهم الله بآيات وكفرهم ميثاقهم نقضهم فبما غليظا
     ; فبظلم         قليل إل يؤمنون فل بكفرهم عليها الله طبع بل غلف قلوبنا وقولهم

كثيرا             الله سبيل عن وبصدهم لهم أحلت طيبات عليهم حرمنا هادوا الذين من
للكافرين           واعتدنا بالباطل الناس أموال وأكلهم عنه نهوا وقد الربا وأخذهم



يتصدى            التي اليهود أفاعيل بعض تتبين المقتطفات هذه ومن أليما عذابا منهم
اليهود    ;       وتسمية الحملة وهذه والتفنيد وبالتكذيب والتنديد بالكشف القرآن لها

الجماعة           تلقاه كانت ما بشدة تشي أعداء بأنهم ووصفهم بالكافرين فيها
وكشف    ;       والتكذيب بالتفنيد لها التعرض وبضرورة الفاعيل هذه من المسلمة

  ; لم            التي الخبيثة الجبلة هذه من خبيثة وبواعث خبيثة أهداف من وراءها ما
      ; ريثما       إل الهدى على تستقم ولم الطويل تاريخها في للهدى أبدا تستلم

ص            للنبي والحسد الحقد يدفعها كان والتي الحق بغير أنبياءها وتقتل تنحرف
الهدى             ; على الله جمعهم أن وللمسلمين غيرهم من وهو الرسالة الله آتاه أن

إلى              عليهم المدينة السلم اقتحم أن منذ ينقطع لم الذي الكيد هذا لهم فتكيد
حركة               وكل إسلمي تجمع كل يتلقى وغدا اليوم هو هو يزال ما والذي هذا يومنا

نبوة            في التشكيك كان ولقد القرون مدار على إسلمي بعث وكل إسلمية
    ; بلوغه         بعد يسهل الذي اليهود لحملت الول الهدف هو ورسالته ص محمد

ومن           القويمة عقيدتهم عن تحويلهم بعد المينة قيادتهم عن المسلمين تحويل
العقيدة           حول التماسك فهذا تماسكه وإيهان المسلم الصف تفتيت يسهل ثم

في           المسلمة الجماعة وأعداء اليهود يتعب الذي هو المينة والقيادة القويمة
أول            جهودهم تتجه ثم ومن والمشقة الجهد يكلفهم الذي وهو زمان كل
نجد            ثم ومن جديد من والجاهلية الهوى إلى المسلمين مقادة وتسليم لتحطيمه
من             بدعا ليست فهي ص النبي رسالة في البسيطة للحقيقة بيانا السورة في
لبني ;          ;      بها عهد ل أو بها للرض عهد ل التي الغرائب من غريبة ول الرسالت
العباد             على الله يأخذها التي الحجة سلسلة من حلقة هي إنما أنفسهم إسرائيل

الله              آتاه وقد قبله من الرسل إلى أوحى كما إليه أوحى فقد الحساب قبل
في              غرابة ول رسالته في غرابة فل إسرائيل بني أنبياء آتى كما والحكم النبوة
بني             تعلت وكل الرسالت عالم في مألوف وكلها حاكميته في غرابة ول قيادته

مع             مثلها سوابق ولهم باطلة كذلك شبهاتهم وكل كاذبة المر هذا في إسرائيل
عيسى            مع وبخاصة بعده من أنبيائهم ومع السلم عليه موسى الكبر نبيهم
وتتولى              المسلمين من أحد إليها باله يلقي أن يجوز ل ثم ومن السلم عليه

; المجمل             هذا في بعضها نقتطف الحقيقة هذه بيان السورة في كثيرة آيات
إلى              أوحينا كما إليك أوحينا إنا السياق من مكانها في مشروحة كلها تجيء حتى

ويعقوب          وإسحاق وإسماعيل إبراهيم إلى وأوحينا بعده من والنبيين نوح
قد           ورسل زبورا داود وآتينا وسليمان وهارون ويونس وأيوب وعيسى والسباط

تكليما            موسى الله وكلم عليك نقصصهم لم ورسل قبل من عليك قصصناهم
الله             وكان الرسل بعد حجة الله على للناس يكون لئل ومنذرين مبشرين رسل

يشهدون            والملئكة بعلمه أنزله إليك أنزل بما يشهد الله لكن حكيما عزيزا
فقد             السماء من كتابا عليهم تنزل أن الكتاب أهل يسألك شهيدا بالله وكفى

ميثاقهم            نقضهم فبما جهرة الله أرنا فقالوا ذلك من أكبر موسى سألوا
بهتانا            مريم على وقولهم وبكفرهم حق بغير النبياء وقتلهم الله بآيات وكفرهم

وما             قتلوه وما الله رسول مريم بن عيسى المسيح قتلنا إنا وقولهم عظيما
فقد              فضله من الله آتاهم ما على الناس يحسدون أم لهم شبه ولكن صلبوه

به            آمن من فمنهم عظيما ملكا وآتيناهم والحكمة الكتاب إبراهيم آل آتينا
المسلم            المجتمع تنظيم من نصيبها السورة تتولى وكما عنه صد من ومنهم
      ; وشرط     اليمان وحد الدين معنى وبيان الجاهلية رواسب من وتطهيره

         ; التي  والتوجيهات المبادىء من مقتضياته البيان هذا على وترتب السلم
       ; فيما     وبخاصة وكيدهم اليهود شبهات دفع وتتولى عامة بصفة بيانها أسلفنا

السلمي           التصور مقومات بعض بيان تتولى كذلك فهي الرسالة بصحة يتعلق



من             النصارى من الكتاب أهل عقيدة في ما وتبين الغبش عنها وتجلو الساسية
الطاهرة            وأمه السلم عليه عيسى عن الكاذبة اليهودية المقولت دفع بعد غلو

بخلقه           وعلقته الله قدر حقيقة وتبين العبودية وحقيقة اللوهية وحدة وتقرر
وحدود            الذنوب من الله يغفره ما وحدود الله بقدر وعلقته الجل وحقيقة

العتقادية          المقومات هذه آخر إلى والجزاء العمل وقواعد وحقيقتها التوبة
السوء             يعملون للذين الله على التوبة إنما النصوص هذه مثل في وذلك الصيلة
حكيما             عليما الله وكان عليهم الله يتوب فأولئك قريب من يتوبون ثم بجهالة

إني            قال الموت أحدهم حضر إذا حتى السيئات يعملون للذين التوبة وليست
الله              يريد أليما عذابا لهم اعتدنا أولئك كفار وهم يموتون الذين ول الن تبت
والله             حكيم عليم والله عليكم ويتوب قبلكم من الذين سنن ويهديكم لكم ليبين
يريد             عظيما ميل تميلوا أن الشهوات يتبعون الذين ويريد عليكم يتوب أن يريد

النسان      وخلق عنكم يخفف أن عنه         الله تنهون ما كبائر تجتنبوا إن ضعيفا
وإن              ذرة مثقال يظلم ل الله إن آية كريما مدخل وندخلكم سيئاتكم عنكم نكفر
كفوا               لهم قيل الذين إلى تر ألم عظيما أجرا لدنه من ويؤت يضاعفها حسنة تك
منهم            فريق إذا القتال عليهم كتب فلما الزكاة وآتوا الصلة وأقيموا أيديكم

لول              القتال علينا كتبت لم ربنا وقالوا خشية أشد أو الله كخشية الناس يخشون
تظلمون              ول اتقى لمن خير والخرة قليل الدنيا متاع قل قريب أجل إلى أخرتنا

حسنة             تصبهم وإن مشيدة بروج في كنتم ولو الموت يدرككم تكونوا أينما فتيل
من               كل قل عندك من هذه يقولوا سيئة تصبهم وإن الله عند من هذه يقولوا
فمن              حسنة من أصابك ما حديثا يفقهون يكادون ل القوم هؤلء فمال الله عند

ما                ويغفر به يشرك أن يغفر ل الله إن نفسك فمن سيئة من أصابك وما الله
ول              بأمانيكم ليس بعيدا ضلل ضل فقد بالله يشرك ومن يشاء لمن ذلك دون
ول                وليا الله دون من له يجد ول به يجز سوءا يعمل من الكتاب أهل أماني

يدخلون             فأولئك مؤمن وهو أنثى أو ذكر من الصالحات من يعمل ومن نصيرا
الله             وكان وآمنتم شكرتم إن بعذابكم الله يفعل ما نقيرا يظلمون ول الجنة
الله            بين يفرقوا أن ويريدون ورسله بالله يكفرون الذين إن عليما شاكرا
سبيل            ذلك بين يتخذوا أن ويريدون ببعض ونكفر ببعض نؤمن ويقولون ورسله
ورسله            بالله آمنوا والذين مهينا عذابا للكافرين واعتدنا حقا الكافرون هم أولئك

رحيما             غفورا الله وكان أجورهم يؤتيهم سوف أولئك منهم أحد بين يفرقوا ولم
المسيح               إنما الحق إل الله على تقولوا ول دينكم في تغلوا ل الكتاب أهل يا

بالله             فآمنوا منه وروح مريم إلى القاها وكلمته الله رسول مريم بن عيسى
له               يكون أن سبحانه واحد إله الله إنما لكم خيرا انتهوا ثلثة تقولوا ول ورسله

المسيح              يستنكف لن وكيل بالله وكفى الرض في وما السماوات في ما له ولد
ويستكبر            عبادته عن يستنكف ومن المقربون الملئكة ول لله عبدا يكون أن

أجورهم          فيوفيهم الصالحات وعملوا آمنوا الذين فأما جميعا إليه فسيحشرهم
ول           أليما عذابا فيعذبهم واستكبروا استنكفوا الذين وأما فضله من ويزيدهم
يقام              التي الرفيعة الخلقية السس ثم نصيرا ول وليا الله دون من لهم يجدون

صالحة           جمهرة السس هذه من تعرض والسورة المسلم المجتمع بناء عليها
التصور           كيان في وعميق أصيل الخلقي فالعنصر بعضها إلى الشارة سبقت
       ; جوانب      من جانب منه يخلو ل بحيث المسلم المجتمع كيان وفي السلمي

بعض           إلى المجملة السريعة بالشارة هنا نكتفي ونحن كله ونشاطها الحياة
; المسلمة           الجماعة حياة في الصيل العنصر هذا من المستمدة السس

يقوم            مجتمع إنه السورة محتويات من إليه الشارة سبقت ما إلى بالضافة
أية    ;           في للعبيد عبودية كل من إذن متحرر مجتمع فهو وحده لله العبودية على



عدا             ما الرض وجه على نظام كل في المتحققة العبودية صور من صورة
    ; اللوهية   فيه تتوحد الذي السلمي ;      النظام خاصية   تخلع فل لله وتتمحض

هذه      ;          ومن عبيده من لحد الناس بها يدين ول عباده من أحد على خواصها من
إلى           جميعا مرجعها لن كلها الخلقيات وتنطلق كلها الفضائل تنطلق الحرية
من             إذن مبراة وهي الله بأخلق التحلي إلى ممتد ومرتقاها الله رضوان ابتغاء

أخلقية             في الكبير الصل هو وهذا الله وجه غير إلى والتطلع والرياء النفاق
الخلقي           العنصر مفردات بعض ترد ثم المسلم المجتمع فضائل وفي السلم

والعدل             المانة على يقوم مجتمع فهو السورة في الكبير الصل ذلك جانب إلى
الجهر            وعدم معروف في إل والتآمر النجوى وعدم بالباطل الموال أكل وعدم
ومنع           الحسنة والتحية الحسنة والشفاعة ظلم من إل القول من بالسوء

والبخل         والرياء والفخر الختيال وعدم والمخادنة السفاح وتحريم الفاحشة
والنخوة          والتسامح والتناصح والتعاون التكافل على يقوم كما والغل والحسد

معظم             ذكر سبق وقد إلخ الطاعة حق وحدها لها التي القيادة وطاعة والنجدة
في           استعراضها عند تفصيلها وسيرد السس هذه إلى تشير التي النصوص
إلى            يشير الذي الفذ الحادث إلى بالشارة هنا فنكتفي السياق من موضعها
أبدا             إليها تبلغ ول تتطلع وتظل النسانية أنظار إليها تتطلع التي السامقة القمة

الذي               الوقت في العجيب الفريد المنهج هذا ظل في إل قط إليها تبلغ لم كما
كان            وقيادته المسلم وللصف ونبيه للسلم الجاهد الكيد ذلك تكيد يهود كانت

ونظامها           وأخلقها بتصوراتها فيرتفع الله عين على المسلمة المة يصنع القرآن
العلج            هذا فرد بيهودي يتعلق حادثا يعلج وكان السامقة القمة إلى وإجراءاتها

المطلق           وبالعدل المطلقة بالمانة المسلمة المة يأمر الله كان سنذكره الذي
كان          وأوطانهم وقومياتهم وعقائدهم أجناسهم اختلف على الناس الناس بين

الناس              بين حكمتم وإذا أهلها إلى المانات تؤدوا أن يأمركم الله إن لهم يقول
وكان               آية بصيرا سميعا كان الله إن به يعظكم نعما الله إن بالعدل تحكموا أن
على             ولو لله شهداء بالقسط قوامين كونوا آمنوا الذين أيها يا لهم يقول
تتبعوا              فل بهما أولى فالله فقيرا أو غنيا يكن إن والقربين الوالدين أو أنفسكم
كانت               ثم خبيرا تعملون بما كان الله فإن تعرضوا أو تلووا وإن تعدلوا أن الهوى
وجهته             ظالم اتهام من فرد يهودي لنصاف تتنزل القرآن من العدد ذوات اليات

المبادىء             هذه قلوبهم في ترسخ لم ممن النصار من المسلمين من عصبة إليه
فدفعتهم           الخلوص كل الجاهلية رواسب من نفوسهم تخلص ولم بعد السامقة

على           والتواطؤ اليهودي هذا باتهام أحدهم تبرئة إلى والعشيرة الدم عصبية
يقضي              أن كاد حتى ص النبي أمام درع سرقة حادث في ضده والشهادة اتهامه

فيها            العدد ذوات اليات هذه تنزلت الصلي الفاعل ويبرىء السرقة بحد عليه
الذين             المدينة أهل من العصبة على باللئمة إنحاء وفيها ص للنبي شديد عتاب
رسول             تؤذي التي الفئة تلك من ليهودي إنصافا ونصروه وعزروه ص النبي آووا

وفيها             اللئم الكيد هذا وللمسلمين له وتكيد لدعوته وتنصب اليذاء أشد ص الله
تلك               ثم من وفيها بريئا به يرمي ثم إثما أو خطيئة يكسب لمن وإنذار تهديد
ذلك           إلى الوضيئة الشارة وتلك السامقة القمة تلك إلى العجيبة النقلة
يهود             من اليهودي ذلك حادث في كلها اليات هذه تنزلت لقد الصاعد المرتقى

للخائنين              تكن ول الله أراك بما الناس بين لتحكم بالحق الكتاب إليك أنزلنا إنا
يختانون             الذين عن تجادل ول رحيما غفورا كان الله إن الله واستغفر خصيما

يستخفون              ول الناس من يستخفون أثيما خوانا كان من يحب ل الله إن أنفسهم
يعملون               بما الله وكان القول من يرضى ل ما يبيتون إذ معهم وهو الله من

يوم              عنهم الله يجادل فمن الدنيا الحياة في عنهم جادلتم هؤلء أنتم ها محيطا



يستغفر              ثم نفسه يظلم أو سوءا يعمل ومن وكيل عليهم يكون من أم القيامة
الله              وكان نفسه على يكسبه فإنما إثما يكسب ومن رحيما غفورا الله يجد الله
وإثما               بهتانا احتمل فقد بريئا به يرم ثم إثما أو خطيئة يكسب ومن حكيما عليما

يضلون             وما يضلوك أن منهم طائفة لهمت ورحمته عليك الله فضل ولول مبينا
وعلمك            والحكمة الكتاب عليك الله وأنزل شيء من يضرونك وما أنفسهم إل

إل                نجواهم من كثير في خير ل عظيما عليك الله فضل وكان تعلم تكن لم ما
مرضاة              ابتغاء ذلك يفعل ومن الناس بين إصلح أو معروف أو بصدقة أمر من

الهدى              له تبين ما بعد من الرسول يشاقق ومن عظيما أجرا نؤتيه فسوف الله
ل              الله إن مصيرا وساءت جهنم ونصله تولى ما نوله المؤمنين سبيل غير ويتبع

ضل               فقد بالله يشرك ومن يشاء لمن ذلك دون ما ويغفر به يشرك أن يغفر
يملك              الذي الفريد المنهج أنه أل يقول أن النسان يملك ماذا فماذا بعيدا ضلل

   ; في          بها فيرتقي ذاك الجاهلية سفح من البشرية الجماعة يلتقط أن وحده
الزمن   ;           هذا مثل في السامقة القمة تلك إلى بها فيبلغ الصاعد المرتقى ذلك

وقد          سيرها وخط وموضوعاتها للسورة التقدمة بهذه نكتفي والن القصير
التي          والتشريعات والتوجيهات والتصورات الحقائق من الحشد ذلك إلى أشرنا

استعراض            عند التفصيلي بيانها في شيئا نبلغ أن عسى إشارة مجرد تتضمنها
الله         هو والموفق السياق من مكانها في      النصوص

14 - 1 اليات النســاء سورة
ونظام       واليتام والرحام بالقارب الوصية الولى الوحدة

المواريث 
الوحدة   مقدمة

الواحد       بأصلها النسانية تذكير الول الدرس
المسلمة         وللمة للسرة إجتماعية وتوجيهات أحكام الثاني الدرس

والتوزيع        والوصية التوريث في توجيهات الثالث الدرس
الميراث      ومقادير أنصبة الرابع الدرس

وحده        الله من التلقي قاعدة الخامس الدرس

  

  

  

الوحدة   مقدمة

الناس           ترد التي الفتتاح بآية يبدأ السورة في الول الشوط هذا
      ; وأسرة      واحد أصل إلى تردهم كما واحد وخالق واحد رب إلى

هي         المجتمع ووحدة النفس هي النسانية وحدة وتجعل واحدة
لتقيم         الرحم ورعاية الرب تقوى النفس في وتستجيش السرة
السرة          في والتراحم التكافل تكاليف كل الكبير الصل هذا على

التنظيمات         سائر إليه وترد الواحدة النسانية في ثم الواحدة
تلك         من يضم الشوط وهذا السورة تتضمنها التي والتشريعات
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وفي          السرة في بالضعاف يتعلق ما التشريعات هذه ومن التكاليف
أموالهم         وعلى عليهم القيام طريقة وتنظم اليتامى من النسانية
الواحدة         السرة أفراد بين الميراث انتقال طريقة تنظم كما
الحالت       في والجهات الطبقات المتعددي القرباء وأنصباء

آية           تضمنته الذي الكبير الصل إلى كله هذا ترد وهي المتعددة
في           أو اليات بعض مطالع في الصل بهذا التذكير مع الفتتاح

التنظيمات         هذه بين للرتباط توثيقا خواتيمها في أو ثناياها
لها          التي الربوبية وهو منه تنبثق الذي الصل وبين والتشريعات

تشريع           كل ينبثق وحده منه الذي الحق هذا والتنظيم التشريع حق
تنظيم   وكل

الواحد       بأصلها النسانية تذكير الول الدرس

وبث              زوجها منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس أيها يا
كان             الله إن والرحام به تساءلون الذي الله واتقوا ونساء كثيرا رجال منهما
الذي            ربهم إلى جميعا لردهم هذه بصفتهم للناس الخطاب إنه رقيبا عليكم
كثيرا             رجال منهما وبث زوجها منها وخلق واحدة نفس من خلقهم والذي خلقهم

جدا            وعميقة جدا كبيرة حقائق لهي البسيطة الفطرية الحقائق هذه إن ونساء
بإحداث           كفيلة لكانت إليها وقلوبهم أسماعهم الناس القى ولو جدا وثقيلة
المختلفة           الجاهليات من أو الجاهلية من وبنقلهم حياتهم في ضخمة تغييرات

بالنفس           و بالناس اللئقة الحقيقية الحضارة وإلى والهدى والرشد اليمان إلى
والعين             للقلب تجلو الحقائق هذه إن الله هو وخالقه ربه الذي بالخلق واللئقة
صدروا           الذي بمصدرهم الناس تذكر أبتداء إنها شتى لتأملت فسيحا مجال

           ; التي  الحقيقة هذه الرض هذه في أنشأهم الذي خالقهم إلى وتردهم عنه
جاءوا             الناس إن أمر بعدها لهم يستقيم ول شيء كل فينسون الناس ينساها

إليه                يجيئوا لم أنهم بهم جاء الذي فمن فيه يكونوا لم أن بعد العالم هذا إلى
أو                المجيء تقرر له إرادة ل له إرادة ل عدما يجيئوا أن قبل كانوا فقد بإرادتهم

إرادة              هنا إلى بهم جاءت التي هي إرادتهم غير إذن أخرى فإرادة المجيء عدم
هي             إرادتهم غير أخرى إرادة تخلقهم أن قررت التي هي إرادتهم غير أخرى
غير             أخرى إرادة الحياة خط لهم اختارت التي وهي الطريق لهم رسمت التي

ومنحتهم         وجودهم خصائص ومنحتهم وجودهم منحتهم التي هي إرادتهم
جيء           الذي الكون هذا مع التعامل على القدرة ومنحتهم ومواهبهم استعداداتهم

منحتهم             الذي الستعداد إل استعداد غير وعلى يشعرون ل حيث من إليه بهم
التي              البديهية الحقيقة هذه الناس تذكر ولو تريد ما تفعل التي الرادة تلك إياه

بهم              جاءت التي الرادة هذه إن الطريق أول من الرشد إلى لثابوا عنها يغفلون
التعامل            على القدرة ومنحتهم فيه الحياة طريق لهم وخطت العالم هذا إلى

كل              عنهم تعرف التي وحدها وهي شيء كل لهم تملك التي وحدها لهي معه
الحق             صاحبة وحدها لهي وإنها تدبير خير أمرهم تدبر التي وحدها وهي شيء

أنظمتهم          لهم تشرع وأن حياتهم منبع لهم ترسم أن تضع     في وأن وقوانينهم
وشريعتها           منهجها وإلى إليها يرجعون التي وحدها وهي وموازينهم قيمهم لهم

إلى            فيرجعون الشؤون هذه من شأن في الختلف عند وموازينها قيمها وإلى
البشرية             هذه بأن توحي أنها كما العالمين رب الله إراده الذي الواحد النهج

واحدة             وشيجة في وتلتقي واحدة رحم في تتصل واحدة إرادة من صدرت التي
الذي              ربكم اتقوا الناس أيها يا واحد نسب إلى وتنتسب واحد أصل من وتنبثق



ولو             ونساء كثيرا رجال منهما وبث زوجها منها وخلق واحدة نفس من خلقكم
نشأت            التي الطارئة الفروق كل حسهم في لتضاءلت الحقيقة هذه الناس تذكر
الرحم           وشائح ومزقت الواحدة النفس أبناء بين ففرقت متأخرة حياتهم في
وحقها             الرحم مودة على تطغى أن يجوز كان ما طارئة ملبسات وكلها الواحدة
التقوى            في وحقها الربوبية وصلة المودة في وحقها النفس وصلة الرعاية في

منه           ذاقت الذي العنصري الصراع باستبعاد كفيل كان الحقيقة هذه واستقرار
  ; الجاهلية           في الحاضرة اللحظة حتى منه تتجرع تزال وما ذاقت ما البشرية

أساس            على كيانها وتقيم العناصر بين وتفرق اللوان بين تفرق التي الحديثة
النسانية           إلى النسبة وتنسى والقوم الجنس إلى النسبة وتذكر التفرقة هذه
باستبعاد          كذلك كفيل كان الحقيقة هذه واستقرار الواحدة والربوبية الواحدة

فيه           تسيل الذي الطبقي والصراع الهند وثنية في السائد الطبقي الستبعاد
تعتبره           الحديثة الجاهلية تزال ما والذي الشيوعية الدول في أنهارا الدماء
لتسويد          كلها الطبقات تحطيم إلى انطلقها ونقطة المذهبية فلسفتها قاعدة
الواحدة           والربوبية الجميع منها انبثق التي الواحدة النفس ناسية واحدة طبقة

من            أنه إلى الشارة تتضمنها التي الخرى والحقيقة الجميع إليها يرجع التي
عليها             توفر أن البشرية أدركتها لو كفيلة كانت زوجها منها خلق الواحدة النفس

التصورات            شتى المرأة في تتصور وهي فيها تردت التي الليمة الخطاء تلك
النفس           من وهي والبلء الشر وأصل والنجاسة الرجس منبع وتراها السخيفة

ونساء             كثيرا رجال منهما وليبث زوجا لها لتكون الله خلقها وطبعا فطرة الولى
ولقد           والوظيفة الستعداد في الفارق إنما والفطرة الصل في فارق فل

النسانية            خصائص كل من المرأة جردت طويل التيه هذا في البشرية خبطت
أرادت              أن فلما له أصل ل سخيف تصور تأثير تحت الزمان من فترة وحقوقها
العنان           للمرأة وأطلقت الخرى الضفة في اشتطت الشنيع الخطأ هذا معالجة
لشطر           مكمل وشطر لنفس خلقت ونفس لنسان خلقت إنسان أنها ونسيت
القويم           الرباني والمنهج متكاملن زوجان هما إنما متماثلين فردين ليسا وأنهما
توحي            كذلك البعيد الضلل ذلك بعد البسيطة الحقيقة هذه إلى البشرية يرد
النبتة              هذه تبدأ أن الله شاء فقد السرة هي البشرية الحياة قاعدة بأن الية

فكانت            زوجها منها وخلق واحدة نفسا ابتداء فخلق واحدة بأسرة الرض في
أول              في لخلق الله شاء ولو ونساء كثيرا رجال منهما وبث زوجين من أسرة
رحم             ل الطريق أول من شتى أسرا فكانوا وزوجهم ونساء كثيرا رجال النشأة
وهي              الواحد الخالق إرادة عن صدورها إل تربطها رابطة ول المر مبدأ من بينها

يضاعف           أن يقصدها ولحكمة يعلمه لمر شاء سبحانه ولكنه الولى الوشيجة
فيبدأ  يثني            الوشائج ثم الوشائج وأول أصل وهي الربوبية وشيجة من بها

واحدة            نفس من هما وأنثى ذكر من الولى السرة فتقوم الرحم بوشيجة
ونساء            كثيرا رجال يبث الولى السرة هذه ومن واحدة وفطرة واحدة وطبيعة

وشيجة           إلى بعدها يرجعون ثم الربوبية وشيجة إلى ابتداء يرجعون كلهم
أساس           على قيامه بعد النساني المجتمع نظام عليها يقوم التي السرة

بتوثيق            العناية وهذه السلمي النظام في للسرة الرعاية هذه ثم ومن العقيدة
وفي            البناء هذا توهن التي المؤثرات جميع من وحمايتها بنيانها وتثبيت عراها

واستعدادات         الرجل استعدادات وتجاهل الفطرة مجانبة المؤثرات هذه أول
من           السرة لقامة وتكاملها البعض بعضها مع الستعدادات هذه وتناسق المرأة
تلك             مظاهر من حشد السور من غيرها وفي السورة هذه وفي وأنثى ذكر
قوي             بناء للسرة يقوم أن يمكن كان وما السلمي النظام في بالسرة العناية

في           تلقاها التي الهابطة النظرة وتلك الجائرة المعاملة تلك تلقى والمرأة



الجائرة            المعاملة تلك بدفع السلم عناية كانت ثم ومن جاهلية كل الجاهلية
الفراد            خصائص في التنوع إلى نظرة فإن وأخيرا الهابطة النظرة هذه ورفع
الواسع            المدى هذا على واحدة وأسرة واحدة نفس من بثهم بعد واستعداداتهم
يحصى              ل وفيما العصور توالي على التماثل تمام قط فردان فيه يتماثل ل الذي

والملمح           والسمات الشكال في التنوع الجيال جميع في الفراد من عدده
الستعدادات         في والتنوع والمشاعر والخلق والمزجة الطباع في والتنوع

التجمع           ذلك من المنبثق التنوع هذا إلى نظرة إن والوظائف والهتمامات
القلب            وتطلق وحكمة علم عن المدبرة مثال غير على المبدعة بالقدرة لتشي
النماذج            من الحشد ذلك يتمليان العجيب الحي المتحف ذلك في يجولن والعين

على                أحد يجرؤ ول الله إل عليها يقدر ل والتي تتجدد دائما والتي تنفد ل التي
وحدها               هي تريد ما تفعل والتي تريد لما حد ل التي فالرادة الله لغير نسبتها

في              والتأمل الفريد الواحد الصل ذلك من ينتهي ل الذي التنويع هذا تملك التي
زاد              فوق والمتاع النس من زادا القلب يمنح بأن كفيل النحو هذا على الناس
آية            ختام وفي ارتفاع بعد وارتفاع كسب فوق كسب وهو والتقوى اليمان
الله             تقوى إلى الناس يرد الخواطر من الحشود هذه بكل توحي التي الفتتاح

جميعا            إليها يرجعون التي الرحام تقوى وإلى به بعضا بعضهم يسأل الذي
باسمه           تتعاهدون الذي الله واتقوا والرحام به تساءلون الذي الله واتقوا

لبعض          بعضكم ويحلف باسمه الوفاء بعضا بعضكم ويسأل باسمه وتتعاقدون
مفهومة           الله وتقوى والمعاملت والصلت الوشائج من بينكم فيما اتقوه باسمه

ظلله            يلقي عجيب تعبير فهي الرحام تقوى أما القرآن في لتكرارها ومعهودة
اتقوا              الظلل تلك به يشرح ما يجد النسان يكاد ل ثم النفس في الشعورية

وتوقي        بحقها والحساس بوشائجها للحساس مشاعركم أرهفوا الرحام
وأن            تجرحوها وأن تؤذوها أن توقوا ومسها خدشها من والتحرج وظلمها هضمها

ثم           وظلها نداها إلى وحنينكم لها وتوقيركم بها حساسيتكم أرهفوا تغضبوها
الموحية      الية بها يختم الله رقابة          رقابة أهولها وما رقيبا عليكم كان الله إن

الذي              الخبير العليم وهو خلق من يعلم الذي الخالق الرب وهو الرقيب هو والله
القلوب             خفايا في ول الفعال ظواهر في ل خافية عليه تخفى ل

المسلمة         وللمة للسرة إجتماعية وتوجيهات أحكام الثاني الدرس

هذا            ومن البسيطة الفطرية الحقائق هذه ومن المؤثر القوي الفتتاح هذا من
نظام           عليها ينهض التي السس إقامة في يأخذ الكبير الساسي الصل

الضعاف          لحقوق والرعاية والجماعة السرة في التكافل من وحياته المجتمع
في          الجماعة أموال على والمحافظة وكرامتها المرأة لحق والصيانة فيها

والصلح          للفراد العدل يكفل بنظام الورثة على الميراث وتوزيع عمومها
سالمة            كاملة أموالهم لهم يردوا أن اليتامى على الوصياء فيأمر ويبدأ للمجتمع

في            طمعا وصايتهم تحت اللواتي القاصرات ينكحوا وأل الرشد سن بلغوا متى
يعطى             فل تسلموه هم إذا للمال اتلفهم من يخشى الذي السفهاء أما أموالهن

أن              يجوز فل ومصلحة قيام فيه ولها الجماعة مال حقيقته في لنه المال لهم
عامة            للنساء عشرتهم في والمعروف العدل يراعوا وأن فيه يفسد لمن تسلمه
إلى           أموالهم تأكلوا ول بالطيب الخبيث تتبدلوا ول أموالهم اليتامى وآتوا

ما             فانكحوا اليتامى في تقسطوا أل خفتم وإن كبيرا حوبا كان إنه أموالكم
ما              أو فواحدة تعدلوا أل خفتم فإن ورباع وثلث مثنى النساء من لكم طاب

لكم             طبن فإن نحلة صدقاتهن النساء وآتوا تعولوا أل أدنى ذلك أيمانكم ملكت



جعل             التي أموالكم السفهاء تؤتوا ول مريئا هينئا فكلوه نفسا منه شيء عن
وابتلوا           معروفا قول لهم وقولوا واكسوهم فيها وارزقوهم قياما لكم الله

ول             أموالهم إليهم فادفعوا رشدا منهم آنستم فإن النكاح بلغوا إذا حتى اليتامى
فقيرا            كان ومن فليستعفف غنيا كان ومن يكبروا أن وبدارا إسرافا تأكلوها
حسيبا           بالله وكفى عليهم فأشهدوا أموالهم إليهم دفعتم فإذا بالمعروف فليأكل
العربية            الجاهلية في واقعا كان بما قلنا كما المشددة التوصيات هذه وتشي

هذه           خاصة بصفة والنساء واليتام عامة بصفة الضعاف لحقوق تضييع من
المجتمع           من أصل المقتطع المسلم المجتمع في باقية ظلت التي الرواسب
المسلمة          الجماعة في وينشىء ويزيلها يذيبها القرآن جاء حتى الجاهلي

اليتامى          وآتوا جديدة وملمح جديدا وعرفا جديدة ومشاعر جديدة تصورات
كان            إنه أموالكم إلى أموالهم تأكلوا ول بالطيب الخبيث تتبدلوا ول أموالهم
في            الرديء تعطوهم ول أيديكم تحت التي أموالهم اليتامى أعطوا كبيرا حوبا

أو            الرديئة أرضكم من منها وتبدلوهم الجيدة أرضهم تأخذوا كأن الجيد مقابل
ذو             والرديء العالية القيمة ذو الجيد النقد وفي نقودهم أو أسهمهم أو ماشيتهم

ل              وكذلك الرديء وفيه الجيد فيه المال أنواع من نوع أي أو الهابطة القيمة
كبيرا              ذنبا كان كله ذلك إن بعضها أو كلها أموالكم إلى بضمها أموالهم تأكلوا
التي               البيئة في إذن يقع كله هذا كان فلقد الكبير الذنب هذا من يحذركم والله

مخاطبين            إلى موجها كان بأنه يشي فالخطاب مرة أول الية بهذه خوطبت
كل              وفي الجاهلية آثار من مصاحب أثر وهي المور هذه منه تقع من فيهم

والقرى             المدن في الحاضرة جاهليتنا في أمثاله نرى ونحن هذا مثل يقع جاهلية
الطرق       بشتى تؤكل اليتامى أموال تزال الوصياء       وما أكثر من الحيل وشتى

الحكومية          الهيئات رقابة ومن القانونية الحتياطات كل من الرغم على
التشريعات           فيها تفلح ل المسألة فهذه القصر أموال على للشراف المخصصة

التي              فهي التقوى واحد أمر إل فيها يفلح ل كل الظاهرية الرقابة ول القانوينة
بعد            وقع كما وأثره قيمته للتشريع فتصبح الضمائر على الداخلية الرقابة تكفل

مالهم              عن اليتيم مال يعزلوا أن الوصياء من التحرج بلغ إذ الية هذه نزول
الذنب            في الوقوع من والتوقي التحرج في مبالغة طعامهم عن طعامه ويعزلوا

ل               الرض هذه إن كبيرا حوبا كان إنه يقول وهو منه الله حذرهم الذي العظيم
الضمير            في التقوى من رقابة هناك يكن لم ما والتنظيمات بالتشريعات تصلح

التشريعات         تجاه تجيش ل التقوى وهذه والتنظيمات التشريعات لتنفيذ
الرقيبة           السرائر على المطلعة الجهة من صادرة تكون حين إل والتنظيمات

الله             يخون أنه القانون حرمة بانتهاك يهم وهو الفرد يحس عندئذ الضمائر على
وعندئذ    ;          فعله وعلى هذه نيته على مطلع الله وأن إرادته ويصادم أمره ويعصي
وأعرف           بعباده أعلم الله إن تقواه وتجيش مفاصله وترتجف أقدامه تتزلزل
التشريع           جعل ثم ومن خلقهم وهو والعصبي النفسي بتكوينهم وأخبر بفطرتهم
القلوب           في له ليكون منهجه والمنهج نظامه والنظام قانونه والقانون تشريعه

يرتكن              ل شرع أبدا يطاع ل أنه سبحانه علم وقد ومهابته ومخافته وأثره وزنه
خفايا            على مطلعة أنها وتعرف القلوب وترجوها تخشاها التي الجهة هذه إلى

البطش            تأثير تحت العبيد تشريع العبيد أطاع مهما وأنه القلوب وخبايا السرائر
متفلتون            بد ل فإنهم الفئدة على تطلع ل التي الظاهرية والرقابة والرهاب

والكبت            بالقهر دائما شعورهم مع الحيلة واتتهم وكلما الرقابة غافلوا كلما منها
من             لكم طاب ما فانكحوا اليتامى في تقسطوا أل خفتم وإن للنتقاض والتهيؤ

أيمانكم             ملكت ما أو فواحدة تعدلوا أل خفتم فإن ورباع وثلث مثنى النساء
رضي               عائشة سأل أنه عنه الله رضي الزبير بن عروة عن تعولوا أل أدنى ذلك



ابن              يا فقالت اليتامى في تقسطوا أل خفتم وإن تعالى قوله عن عنها الله
وجمالها             مالها ويعجبه ماله في تشركه وليها حجر في تكون اليتيمة هذه أختي

يعطيها             ما مثل فيعطيها صداقها في يقسط أن بغير يتزوجها أن وليها فيريد
في        ;      سنتهن أعلى بهن ويبلغوا اليهن يقسطوا أن إل ينكحوهن أن فنهوا غيره
وإن            عائشة قالت عروة قال سواهن النساء من ينكحوا أن وأمروا الصداق

النساء             في ويستفتونك الله فأنزل الية هذه بعد ص الله رسول استفتوا الناس
ل              اللتي النساء يتامى في الكتاب في عليكم يتلى وما فيهن يفتيكم الله قل

هذه             في الله وقول عائشة قالت تنكحوهن أن وترغبون لهن كتب ما تؤتونهن
قليلة            كانت إذا يتيمته عن أحدكم رغبة تنكحوهن أن وترغبون الخرى الية

إل             النساء من وجمالها مالها في رغبوا من ينكحوا أن فنهوا والجمال المال
عائشة            وحديث والجمال المال قليلت كن إذا عنهن رغبتهم أجل من بالقسط

في            سائدة كانت التي والتقاليد التصورات من جانبا يصور عنها الله رضي
ويمحوها            عنها ينهى القرآن جاء حتى المسلم المجتمع في بقيت ثم الجاهلية

إلى      المر ويكل الرفيعة التوجيهات أل        بهذه خفتم وإن يقول وهو الضمائر
الولي             توقع إذا الله من وخوف وتقوى تحرج مسألة فهي اليتامى في تقسطوا
العدل             مواضع يحدد ل مطلق الية ونص حجره في اليتيمة مع يعدل أل

فيما             سواء الحالة هذه في معانيه وبكل صوره كل في العدل هو فالمطلوب
لن               ل مالها في رغبة ينكحها كأن آخر اعتبار بأي يتعلق فيما أو بالصداق يختص

ينكحها              وكأن لذاتها عشرتها في نفسية رغبة يرغب لنه ول مودة قلبه في لها
في              هي لرغبتها مراعاة دون الحياة معه تستقيم ل السن من كبير فارق وهناك

ضياع               من خوفا أو حياء عنها تفصح ل قد التي الرغبة هذه النكاح هذا إبرام
يتحقق              أل يخشى التي الملبسات تلك آخر إلى إرادته عن خالفت هي إذا مالها

الية            في أسلف وقد رقيبا والتقوى حارسا الضمير يقيم والقرآن العدل فيها
رقيبا             عليكم كان الله إن قوله كلها التوجيهات هذه عليها رتب التي السابقة

اللواتي            اليتيمات مع القسط على قدرتهم من واثقين الولياء يكون ل فعندما
الشبهة           عن للبعد متسع المجال وفي غيرهن النساء فهناك حجورهم في

النساء             من لكم طاب ما فانكحوا اليتامى في تقسطوا أل خفتم وإن والمظنة
أدنى              ذلك أيمنكم ملكت ما أو فواحدة تعدلوا أل خفتم فإن ورباع وثلث مثنى
العدل              عن العجز خوف عند التحفظ هذا مع التعدد في الرخصة وهذه تعولوا أل

هذا             مع الرخصة هذه اليمين ملكت بما أو الحالة هذه في بواحدة والكتفاء
فيه            يتعالمون الناس جعل زمان في فيها والصلح الحكمة بيان يحسن التحفظ

وفطرته          النسان بحياة بصرا لنفسهم ويدعون خلقهم الذي ربهم على
بالهوى           وذاك المر هذا في ويقولون سبحانه خالقهم بصر فوق ومصلحته

هم          يدركونها اليوم جدت وضرورات ملبسات كأن والعمى وبالجهالة والشهوة
للناس             شرع يوم تقديره في ول سبحانه الله حساب في تكن ولم ويقدرونها
التبجح             من فيها ما بقدر والعمى الجهالة من فيها دعوى وهي الشرائع هذه

يرد              من تجد ول تقال ولكنها والضللة الكفر من فيها ما بقدر الدب وسوء
على          يتبجحون وهم عنها الضلل الكفار المتوقحين المتبجحين العمي الجهال
آمنين           ومنهجه الله على ويتوقحون وجلله الله على ويتطاولون وشريعته الله
وهذه            الدين لهذا تكيد أن يهمها التي الجهات من مأجورين غانمين سالمين
يحسن           السلم قرره الذي التحفظ بذلك الزوجات تعدد إباحة مسألة المسألة

التي     ;       والواقعية الحقيقية الملبسات تعرف وأن وحسم ووضوح بيسر تؤخذ أن
عشر             وتحته أسلم الثقفي سلمة بن غيلن أن بإسناده البخاري روى بها تحيط

     <     > أن      بإسناده داود أبو وروى أربعا منهن اختر ص النبي له فقال نسوة



فقال            ص للنبي ذلك فذكرت نسوة ثماني وعندي أسلمت قال السدي عميرة
         < أبي<     ابن سمع من أخبرني مسنده في الشافعي وقال أربعا منهن اختر

بن              عوف عن الرحمن عبد بن سهل ابن عن المجيد عبد أخبرني يقول الزياد
فقال            نسوة خمس وعندي أسلمت قال الديلمي معاوية بن نوفل عن الحارث

السلم    <       >    جاء فقد الخرى وفارق شئت أيتهن أربعا اختر ص الله رسول لي
ليقول               فجاء قيد ول حد بدون أقل أو أكثر أو نسوة عشر الرجال وتحت إذن
إمكان              هو قيدا هناك وإن أربع هو المسلم يتجاوزه ل حدا هناك إن للرجال

فواحدة   وإل ول             العدل ليحدد ولكن ليطلق ل السلم جاء أيمانكم ملكت ما أو
الرخصة           امتنعت وإل بالعدل التعدد ليقيد ولكن الرجل لهوى المر ليترك

واقعي            نظام للنسان نظام السلم إن الرخصة هذه أباح لماذا ولكن المعطاة
وضروراته          واقعه مع ويتوافق وتكوينه النسان فطرة مع يتوافق إيجابي

وشتى           الزمان وشتى البقاع شتى في المتغيرة حياته ملبسات مع ويتوافق
ومن             فيه هو الذي واقعه من النسان يلتقط إيجابي واقعي نظام إنه الحوال

في             السامقة القمة إلى الصاعد المرتقى في به ليرتفع عليه هو الذي موقفه
عنف     ;       ;    غير وفي إهمال أو لواقعه إغفال غير وفي تنكر أو لفطرته إنكار غير
  ; على            ول الجوفاء الحذلقة على يقوم ل نظام إنه اعتساف أو دفعه في
     ;      ; التي   الحالمة المنيات على ول الفارغة المثالية على ول المائع التظرف
وهو           الهواء في تتبخر ثم حياته وملبسات وواقعه النسان بفطرة تصطدم

من            مادي واقع بإنشاء يسمح فل المجتمع ونظافة النسان خلق يرعى نظام
تصطدم          التي الضرورة مطارق تحت المجتمع وتلويث الخلق انحلل شأنه

الخلق            صيانة على يساعد واقعا ينشىء أن دائما يتوخى بل الواقع بذلك
معنا            استصحبنا فإذا المجتمع ويبذله الفرد يبذله جهد أيسر مع المجتمع ونظافة
تعدد           مسألة إلى ننظر ونحن السلمي النظام في الساسية الخصائص هذه
كثيرة            مجتمعات في واقعية حالت هناك أن أول نرى نرى فماذا الزوجات

عدد           على للزواج الصالحات النساء عدد زيادة فيها تبدو وحاضرة تاريخية
بعض          يعتري الذي الختلل لهذا العلى والحد للزواج الصاحلين الرجال

في              دائما يدور وهو واحد إلى أربع نسبة تجاوز أنه تاريخيا يعرف لم المجتمعات
هذا            مختلفة بنسب وقوعه ويتكرر يقع الذي الواقع هذا نعالج فكيف حدودها

نفسه             يعالج نتركه أو الكتفين بهز نعالجه النكار فيه يجدي ل الذي الواقع
أن            كما مشكلة يحل ل الكتفين هز إن والمصادفات الظروف حسب بنفسه

نفسه              يحترم جاد إنسان به يقول ل اتفق حسبما الواقع هذا يعالج المجتمع ترك
نجد               وعندئذ إجراء من إذن بد ول نظام من إذن بد ول البشري الجنس ويحترم

امرأة             للزواج صالح رجل كل يتزوج أن احتمالت ثلثة من احتمال أمام أنفسنا
الواقعة            الختلل درجة حسب أكثر أو واحدة تبقى ثم للزواج الصالحات من

صالح              رجل كل يتزوج أن الرجال تعرف ل حياتهن أو حياتها تقضي زواج بدون
من              أكثر أو واحدة يسافح أو يخادن ثم نظيفا شرعيا زواجا فقط واحدة للزواج

خدينا            الرجل فيعرفن الرجال من المجتمع في مقابل لهن ليس اللواتي هؤلء
أكثر             بعضهم أو كلهم الصالحون الرجال يتزوج أن والظلم الحرام في خليل أو

الرجل       الخرى المرأة تعرف وأن واحدة ل        من النور وضح في شريفة زوجة
الطاقة            وضد الفطرة ضد الول الحتمال والظلم الحرام في خليلة وول خدينة

ما              الحقيقة هذه يدفع ول الرجال حياتها في تعرف ل التي المرأة إلى بالقياس
والكسب          بالعمل الرجل عن المرأة استغناء من المتشدقون به يتشدق

المتظرفون         المتحذلقون السطحيون هؤلء يظنه مما بكثير أعمق فالمسألة
حاجتها             عن المرأة تغني ل كسب وألف عمل وألف النسان فطرة عن الجهال



والغريزة          الجسد مطالب ذلك في سواء الطبيعية الحياة إلى الفطرية
ويجد           العمل يجد والرجل بالعشير والنس السكن من والعقل الروح وماطالب

          ; والمرأة  العشيرة على للحصول يسعى فيروح يكفيه ل هذا ولكن الكسب
السلم            اتجاه ضد الثاني والحتمال واحدة نفس من فهما هذا في كالرجل
   ;       ; المرأة  كرامة وضد العفيف السلمي المجتمع قاعدة وضد النظيف

الذين            أنفسهم هم المجتمع في الفاحشة تشيع أن يحفلون ل والذين النسانية
عن            يردعهم من يجدون ل لنهم شريعته على ويتطاولون الله على يتعالمون

والحتمال            وتقدير تشجيع كل الدين لهذا الكائدين من يجدون بل التطاول هذا
ل            الذي الواقع لمواجهة مقيدة رخصة يختاره السلم يختاره الذي هو الثالث

واقعيته    ;          مع متمشيا يختاره والدعاء الحذلقة فيه تنفع ول الكتفين هز فيه ينفع
رعايته           ومع حياته وظروف بفطرته هو كما النسان مواجهة في اليجابية
السفح           من النسان التقاط في منهجه ومع المتطهر والمجتمع النظيف للخلق
وواقعية             ولين يسر في ولكن السامقة القمة إلى الصاعد الدرج في به والرقي

إلى            والغد واليوم وبالمس وحديثا قديما النسانية المجتمعات في ثانيا نرى ثم
أن               نرى تجاهله أو كذلك إنكاره إلى سبيل ل الناس حياة في واقعا الزمان آخر

تقف              هي بينما فوقها ما أو السبعين سن إلى تمتد الرجل في الخصاب فترة
سنة            عشرون المتوسط في فهناك حواليها أو الخمسين سن عند المرأة في
شك               من وما المرأة حياة في لها مقابل ل الرجل حياة في الخصاب سني من

والنسال           بالخصاب الحياة امتداد التقائهما ثم الجنسين اختلف أهداف من أن
الفطرية           السنة هذه مع يتفق مما فليس والنتشار بالتكاثر الرض وعمران

ولكن            الرجال في الزائدة الخصاب بفترة النتفاع عن الحياة نكف أن العامة
في             البيئات لكافة الموضوع التشريع يسن أن الفطري الواقع هذا مع يتفق مما
على            ولكن الفردي اللزام سبيل على ل الرخصة هذه والحوال الزمان جميع

أن            للحياة ويسمح الفطري الواقع هذا يلبي الذي العام المجال إيجاد سبيل
ملحوظ             التشريع اتجاه وبين الفطرة واقع بين توافق وهو القتضاء عند به تنتفع

الملحظة            لن البشرية التشريعات في عادة يتوافر ل اللهي التشريع في دائما
ول            والبعيدة القريبة الملبسات جميع تدرك ول له تنتبه ل القاصرة البشرية

الواقعية           الحالت ومن الحتمالت جميع تراعي ول الزوايا جميع من تنظر
الوظيفة            أداء في الزوج رغبة من أحيانا نراه ما السالفة بالحقيقة المرتبطة

رغبة             مع المرض من أو السن من لعائق عنها الزوجة رغبة مع الفطرية
نواجه          فكيف النفصال وكراهية الزوجية العشرة استدامة في كليهما الزوجين
      ; رأسه       يخبط الزوجين من كل وترك الكتفين بهز نواجهها الحالت هذه مثل

كما            الكتفين هز إن السخيف والتظرف الفارغة بالحذلقة نواجهها أو الجدار في
النسانية            الحياة جدية مع يتفقان ل والتظرف والحذلقة مشكلة يحل ل قلنا

ثلثة           من احتمال أمام أخرى مرة أنفسنا نجد وعندئذ الحقيقية ومشكلتها
التشريع           بقوة الفطري نشاطه مزاولة عن ونصده الرجل نكبت أن احتمالت

المرأة                حق مع يتفق ول يليق ل هذا إن رجل يا عيب له ونقول السلطان وقوة
من              يشاء من ويسافح يخادن الرجل هذا نطلق أن كرامتها مع ول عندك التي

الزوجة            طلق ونتوقى الحال ضرورات وفق التعدد الرجل لهذا نبيح أن النساء
العصبي           الرجل احتمال وضد الطاقة وفوق الفطرة ضد الول الحتمال الولى

هي           السلطان وقوة التشريع بحكم أكرهناه نحن إذا القريبة وثمرته والنفسي
وهذه            الحياة هذه جحيم ومعاناة العنت هذا تكلفه التي الزوجية الحياة كراهية

ولباسا            أنسا الزوجة ومن سكنا البيت من يجعل الذي السلم يكرهه ما
الحياة           ترقية في منهجه وضد الخلقي السلم اتجاه ضد الثاني والحتمال



الله           كرمه الذي بالنسان لئقة تصبح كي وتزكيتها وتطهيرها ورفعها البشرية
الواقعية           الفطرة ضرورات يلبي الذي وحده هو الثالث والحتمال الحيوان على

ويحقق          الزوجية برعاية الولى للزوجة ويحتفظ الخلقي السلم منهج ويلبي
النسان           على وييسر ذكرياتهما وعلى عشرتهما على البقاء في الزوجين رغبة

الزوجة             عقم حالة في يقع كهذا وشيء وواقعية ويسر رفق في الصاعد الخطو
أن              لهما ثالث ل طريقان أمامه يكون حيث النسل في الفطرية الزوج رغبة مع
أن             أو النسل في الفطرية النسان رغبة تلبي أخرى زوجة بها ليستبدل يطلقها

من            قوم يهذر وقد الولى الزوجة مع عشرته على ويبقي بأخرى يتزوج
زوجة          وتسعين تسعا ولكن الول الطريق بإيثار المتحذلقات ومن المتحذلقين

بهذا             الزوج على يشير من إلى باللعنة سيتوجهن مائة كل من القل على
العقيم            تجد فقلما منظور عوض بل بيوتهن عليهن يحطم الذي الطريق الطريق

واسترواحا             أنسا العاقر الزوجة تجد ما وكثيرا الزواج في راغبا عقمها تبين وقد
الدار            عليهم فيملون زوجها من الخرى الزوجة بهم تجيء الصغار الطفال في
الحياة            نتأمل ذهبنا حيثما وهكذا الخاص لحرمانها ابتئاسها كان أيا وبهجة حركة

ول           للهذر تستجيب ول للحذلقة تصغي ل التي العملية بملبساتها الواقعية
وجدنا          الصارم الجد مواضع في المنحل والتميع السخيف للهزل تستروح

ما            فانكحوا القيد بذلك مقيدة الرخصة هذه سن في العلوية الحكمة مظاهر
فالرخصة             فواحدة تعدلوا أل خفتم فإن ورباع وثلث مثنى النساء من لكم طاب

      ; ضغط      تحت الجنوح من المجتمع وتحمي الحياة وواقع الفطرة واقع تلبي
يحمي          والقيد الملل أو النحلل إلى المتنوعة والواقعية الفطرية الضرورات

; والظلم           الجور من الزوجة ويحمي والختلل الفوضى من الزوجية الحياة
كامل           واحتياط ملجئة ضرورة بدون للمهانة تتعرض أن المرأة كرامة ويحمي
يدرك           أحدا إن المريرة ومقتضياتها الضرورة معه تحتمل الذي العدل ويضمن

من             مبرر بل مستحب لذاته مطلوب التعدد إن يقول ل واتجاهه السلم روح
;           ضرورة بين    التنقل وإل الحيواني التلذذ إل دافع وبل اجتماعية أو فطرية

وحل            ضرورة تواجه ضرورة هو إنما الخليلت بين الخليل يتنقل كما الزوجات
السلمي             النظام في حد ول قيد بل للهوى متروكا ليس وهو مشكلة يواجه

هذه             استخدام في الجيال من جيل انحرف فإذا الحياة واقعيات كل يواجه الذي
الزوجية            الحياة لحالة فرصة الرخصة هذه من يتخذون رجال راح إذا الرخصة

بين            الخليل يتنقل كما الزوجات بين يتنقلون أمسوا إذا الحيوانية للذة مسرحا
السلم            ; شأن ذلك فليس المريبة الصورة هذه في الحريم أنشأوا إذا الخليلت

الدرك             هذا إلى انحدروا إنما هؤلء إن السلم يمثلون الذين هم هؤلء وليس
أنهم           والسبب الكريم النظيف روحه يدركوا ولم السلم عن بعدوا لنهم
تقوم             ل مجتمع شريعته فيه تسيطر ول السلم يحكمه ل مجتمع في يعيشون

    ; السلم       بتوجيهات الناس وتأخذ وشريعته للسلم تدين مسلمة سلطة عليه
شريعته          من المتفلت للسلم المعادي المجتمع إن وتقاليده وآدابه وقوانينه

الحريم            عن الول المسؤول هو الفوضى هذه عن الول المسؤول هو وقانونه
الزوجية           الحياة اتخاذ عن الول المسؤول هو المريبة الهابطة صورته في

السلم             إلى الناس فليرد الحال هذه يصلح أن شاء فمن بهيمية لذة مسرح
     ; والستقامة     والطهارة النظافة إلى فيردهم السلم ومنهج السلم وشريعة

ولكن             الجزئية هذه في ل السلم إلى الناس فليرد الصلح شاء من والعتدال
شامل             كامل وهو إل يعمل ل متكامل نظام فالسلم كلها الحياة منهج في

أما          والمباشرة والمعاشرة والنفقة المعاملة في العدل هو المطلوب والعدل
بني            من أحد به يطالب فل النفوس وأحاسيس القلوب مشاعر في العدل



الية              في عنه الله قال الذي العدل وهو النسان إرادة عن خارج لنه النسان
فل             حرصتم ولو النساء بين تعدلوا أن تستيطعوا ولن السورة هذه في الخرى
أن            الناس بعض يحاول التي الية هذه كالمعلقة فتذروها الميل كل تميلوا

ليست            الله وشريعة كذلك ليس والمر التعدد تحريم على دليل منها يتخذوا
تعطي             التي الصورة بهذه آية في وتحرمه آية في المر تشرع حتى هازلة

  ; يتعين         والذي الولى الية في المطلوب فالعدل بالشمال وتسلب باليمين
      ; والمعاشرة       والنفقة المعاملة في العدل هو يتحقق أل خيف إذا التعدد عدم

شيء          الزوجات إحدى ينقص ل بحيث الظاهرة الوضاع وسائر والمباشرة
ص ;               النبي كان ما نحو على منها بشيء الخرى دون واحدة تؤثر ل وبحيث منها

يجهل              أحد يكن لم الذي الوقت في به يقوم البشرية عرفته إنسان أرفع وهو
قلبية              بعاطفة ويؤثرها عنها الله رضي عائشة يحب أنه نسائه من ول حوله من

بين            هي إنما لصحابها ملكا ليست فالقلوب غيرها فيها تشاركها ل خاصة
ويعرف             دينه يعرف ص كان وقد يشاء كيف يقلبها الرحمن أصابع من أصبعين

أملك   <            ول تملك فيما تلمني فل أملك فيما قسمي هذا اللهم يقول فكان قلبه
إنما>              التعدد ينشىء لم السلم أن النقطة هذه نتجاوز أن قبل فنكرر ونعود

واقعيات             لمواجهة فيه رخص وأنه وقيده فيه رخص إنما بالتعدد يأمر ولم حدده
الواقعيات         وتلك الضرورات هذه النسانية الفطرة وضرورات البشرية الحياة

تظهره              غيرها وراءها يكون وقد منها الن حتى لنا تكشف ما بعض ذكرنا التي
كل             في يقع كما كذلك أخرى ظروف وفي أخرى أجيال في الحياة أطوار

فترات              من فترة في البشر وقصر الرباني المنهج هذا به جاء توجيه أو تشريع
ومصلحة         حكمة من وراءه ما كل استيعاب عن والمصلحة    التاريخ فالحكمة

يدركوهما            لم أم البشر أدركهما سواء إلهي تشريع كل في وواقعتان مفترضتان
البشري           الدراك طريق عن القصير النساني التاريخ فترات من فترة في

من             الخوف عند الية عليه تنص الذي الثاني الجراء إلى ننتقل ثم المحدود
إن               إنه أي أيمانكم ملكت ما أو فواحدة تعدلوا أل خفتم فإن العدل تحقق عدم
ولم             واحدة على القتصار تعين واحدة من بأكثر التزوج في العدل عدم خيف
يحدد              لم فالنص تسريا أو زواجا الماء من أيمانكم ملكت ما أو تجاوزها يجز
أمام             قصيرة وقفة الظلل هذه من الثاني الجزء في وقفنا أن سبق ولقد
خاصة            بالماء الستمتاع بمسألة نلم أن هنا يحسن فلعله إجمال الرق مسألة

من            مؤهل فهو النسانية وكرامتها لعتبارها رد فيه مملوكة من الزواج إن
فهي             الزواج لحظة يعتقها لم ولو حتى سيدها من ولنسلها لها التحرير مؤهلت
  ; حرة             وتصبح بيعها سيدها على ويمتنع ولد أم تسمى فيه تلد الذي اليوم منذ
ولدت               إذا فإنها بها التسري عند وكذلك مولده منذ حر فهو ولدها أما وفاته بعد

منه             ولدها وصار سيدها وفاة بعد حرة وصارت بيعها وامتنع ولد أم أصبحت
كلهما             والتسري فالزواج عادة يحدث كان ما وهذا بنسبه اعترف إذا حرا كذلك

يحيك             قد أنه على كثيرة وهي السلم شرعها التي التحرير طرق من طريق
الرق             قضية أن نتذكر أن فيحسن هذه التسري مسألة من شيء النفس في

السترقاق            إباحة اقتضت التي الضروة وأن هناك بينا كما ضرورة قضية كلها
ذاتها            هي الله لشريعة المنفذ المسلم المام يعلنها التي الشرعية الحرب في

     ; العفيفات      الحرائر المسلمات مصير لن بالماء التسري إباحة اقتضت التي
هؤلء              أن ننسى أل يحسن أنه على المصير هذا من شرا كان يؤسرن حين
حياتهن            في حسابها يحسب أن بد ل فطرية مطالب لهن المسترقات السيرات

تتم             أن فإما وواقعه النسان فطرة يراعي واقعي نظام في إغفالها يمكن ول
ما              السيد تسري طريق عن تتم أن وإما الزواج طريق عن المطالب هذه تلبية



النحلل            من حالة المجتمع في ينشرن ل كي قائما السترقاق نظام دام
عن           الفطرية حاجتهن يلبين حين لها ضابط ل الجنسية والفوضى الخلقي
بعض              في وقع ما أما الجاهلية في الحال كانت كما المخادنة أو البغاء طريق

والنخاسة          والخطف الشراء طريق عن الماء من الستكثار من العصور
وتمضية         البهيمي الجنسي لللتذاذ وسيلة واتخاذهن القصور في وتجميعهن

ما            آخر إلى والغناء والرقص السكر وعربدة الماء قطعان بين الحمراء الليالي
هو             فليس كله هذا أما السواء على فيها والمبالغ الصادقة الخبار الينا نقلته

على             يحسب أن يجوز ول السلم إيحاء ول السلم فعل من وليس السلم
التاريخي           الواقع إن التاريخي واقعه إلى يضاف أن ول السلمي النظام

هذا           وموازينه وشرعته وتصوراته السلم أصول وفق ينشأ الذي هو السلمي
إلى             ينتسب الذي المجتمع في يقع ما أما السلمي التاريخي الواقع هو وحده
عنه             انحراف لنه منه يحسب أن يجوز فل وموازينه أصوله على خارجا السلم

فالمسلمون           جيل أي في المسلمين واقع خارج المستقل وجوده للسلم إن
الصل            هو السلم المسلمين أنشأ الذي هو السلم إنما السلم ينشئوا لم

ما              أو الناس يصنعه ما فإن ثم ومن نتاجه من ونتاج عنه فرع والمسلمون
السلم           مفهوم أو السلمي النظام أصل يحدد الذي هو ليس يفهمونه

واقع           عن المستقل الثابت السلمي للصل مطابقا يكون أن إل الساسي
ليعلم            ومفهومهم جيل كل في الناس واقع إليه يقاس والذي ومفهومهم الناس

الرضية              النظم في كذلك ليس المر إن السلم عن منحرف أو مطابق هو كم
لنفسهم           يضعونها التي المذاهب ومن البشر تصورات من ابتداء تنشأ التي

به            يؤمنون أنهم ادعوا مهما بالله ويكفرون الجاهلية إلى يرتدون حين وذلك
إيمان            ول وشريعته منهجه من النظمة استمداد هو بالله الول اليمان فمظهر

والوضاع           حينئذ للناس المتغيرة المفهومات أن ذلك الكبيرة القاعدة هذه بغير
لنفسهم           وضعوها التي المذاهب مفهوم تحدد التي هي أنظمتهم في المتطورة

الناس           يصنعه لم الذي السلمي النظام في فأما أنفسهم على وطبقوها
هذا            في فأما ومالكهم ورازقهم وخالقهم الناس رب للناس صنعه إنما لنفسهم

الواقع        ;     هو إذن فواقعهم وفقه أوضاعهم ويقيموا يتبعوه أن إما فالناس النظام
واقعا            هذا فليس كلية يجانبوه أو عنه ينحرفوا أن وإما السلمي التاريخي

العتبار              هذا إلى النتباه من بد ول السلم عن انحراف هو إنما للسلم تاريخيا
التاريخية           النظرية تقوم العتبار هذا فعلى السلمي التاريخ في النظر عند

تعتبر           التي الخرى التاريخية النظريات سائر مع تماما تختلف وهي السلمية
عن           وتبحث المذهب أو للنظرية العملي التفسير هو الفعلي الجماعة واقع
وفي            تعتنقه التي للجماعة الفعلي الواقع هذا في المذهب أو النظرية تطور
على           النظرة هذه وتطبيق الجماعة فكر في النظرية لهذه المتغيرة المفهومات

المفهوم           تحديد في كثيرة أخطار إلى ويؤدي المتفردة طبيعته ينافي السلم
اتقاء            إنها كلها الجراءات هذه حكمة عن الية تفصح وأخيرا الحقيقي السلمي

إن             اليتيمات نكاح عن البعد ذلك تعولوا أل أدنى ذلك العدل وتحقيق الجور
ورباع            وثلث مثنى النساء من غيرهن ونكاح اليتامى في تقسطوا أل خفتم

أل              أدنى ذلك أيمانكم ملكت ما أو تعدلوا أل خفتم إن فقط الواحدة ونكاح
العدل              عن البحث أن يتبين وهكذا تجوروا وأل تظلموا أل أقرب ذلك أي تعولوا

أن             أجدر والعدل جزئياته من جزئية كل وهدف المنهج هذا رائد هو والقسط
كله            الجتماعي للبناء الولى اللبنة وهي السرة يضم الذي المحضن في يراعي
لدنة           وهي الجيال تدرج وفيه العامة الجتماعية الحياة إلى النطلق ونقطة

في               ود ول عدل فل والسلم والود العدل على يقم لم فإن للتكيف قابلة رخصة



أفرد             وقد النساء حقوق تقرير في السياق يستطرد ثم سلم ول كله المجتمع
يستكمل         أن قبل باسمهن وسماها السورة هذه صدر رعاية     لهن عن الكلم

منه              شيء عن لكم طبن فإن نحلة صدقاتهن النساء وآتوا فيها بدأ التي اليتامى
في             شخصيا وحقا صريحا حقا للمرأة تنشىء الية وهذه مريئا هنيئا فكلوه نفسا
في              الحق هذا هضم من الجاهلي المجتمع في واقعا كان بما ء وتنبى صداقها

; لنفسه             وأخذه الصداق لهذا الولي قبض في كانت منها واحدة شتى صور
أن              وهو الشغار زواج في كانت منها وواحدة صاحبها هو بيع صفقة هي وكأنما
هي              امرأة يأخذها من يزوجه أن مقابل في وليته في التي المرأة الولي يزوج
كما              للمرأتين فيها حظ ل الوليين بين صفقة بواحدة واحدة الخر هذا ولية في

نفسين        ;     التقاء الزواج وجعل كلية الزواج هذا السلم فحرم ببهيمة بهيمة تبدل
وحتم            الولي يأخذه ول لنفسها تأخذه للمرأة حقا والصداق واختيار رغبة عن

فيه            تخلف ل وواجبا لها فريضة المرأة لتقبضه وتحديده الصداق هذا تسمية
طيب             عن يؤديه وأن لصاحبتها خالصة هبة أي نحلة الزوج يؤديه أن وأوجب

ذلك             بعد الزوجة نفس طابت فإذا والمنحة الهبة يؤدي كما خاطر وارتياح نفس
تفعله             ;  هذا في الشأن صاحبة فهي بعضه أو كله صداقها من شيء عن لزوجها

الزوجة     ;          نفس طابت ما أخذ من حل في والزوج خاطر وراحة نفس طيب عن
على             تقوم أن ينبغي الزوجين بين فالعلقات مريئا هنيئا طيبا حلل وأكله عنه

ل           الذي والود القلب من النابعة والسماحة المطلق والختيار الكامل الرضى
الراسب              ذلك السلم استبعد الجراء وبهذا هناك من أو هنا من حرج معه يبقى

مالها            وفي نفسها في وحقها وصداقها المرأة شأن في الجاهلية رواسب من
صلت             من ورجلها المرأة بين ما يجفف لم ذاته الوقت وفي ومنزلتها وكرامتها

    ; والتراضي        للسماحة ترك بل القانون في الصرامة مجرد على يقمها ولم
هذه             جو بنداوتها تبلل وأن المشتركة الحياة هذه في مجراها تأخذ أن والمودة
من             الزواج عن الحديث إليه دعا الذي الستطراد هذا من انتهى فإذا الحياة

   ; أحكام          في يفصل اليتامى أموال إلى عاد النساء من غيرهن ومن اليتيمات
الجمال               وجه على الرد مبدأ السورة من الثانية الية في قرر أن بعد إليهم ردها

الله               أعطاها الجماعة مال هذا قبل أنه إل اليتامى مال أنه ولو المال هذا إن
         ; الوجوه    أحسن على المال بهذا النتفاع في متكافلة وهي به لتقوم إياه
يملكون           إنما مورثوهم أو واليتامى العام للمال ابتداء المالكة هي فالجماعة
الجماعة           وينفعون به ينتفعون ويظلون الجماعة من بإذن لستثماره المال هذا
    ; وتدبيره        تصريفه في راشدين وتثميره تكثيره على قادرين داموا ما معهم

من           السفهاء أما الطار هذا في قائمة وقيودها بحقوقها الفردية والملكية
ول             لهم يسلم فل وتثميره المال تدبير يحسنون ل الذين المال ذوي اليتامى

تنزع              ل فيه الفردية ملكيتهم لهم بقيت وإن عليه والقيام فيه التصرف لهم يحق
من             فيه التصرف يحسن من إلى الجماعة مال في التصرف يعود إنما منهم
هو           الذي العائلي للتكافل تحقيقا لليتميم القرابة درجة مراعاة مع الجماعة
في           والكسوة الرزق حق وللسفيه الكبرى السرة بين العام التكافل قاعدة

قياما             لكم الله جعل التي أموالكم السفهاء تؤتوا ول معاملته حسن مع ماله
معروفا       قول لهم وقولوا واكسوهم فيها بعد      وارزقوهم والرشد السفه ويتبين

مفهومة            تحديد إلى يحتاج ول عادة يخفى ل والرشد السفه وأمر البلوغ
ذاك           وسفه هذا رشد وتأنس السفيه من الراشد تعرف فالبيئة بالنصوص

    ; البلوغ        لمعرفة يكون فالختبار الجماعة على تخفى ل منهما كل وتصرفات
وابتلوا             البلوغ لها يؤهل التي الوظيفة وهو النكاح بكلمة النص عنه يعبر الذي

ول             أموالهم إليهم فادفعوا رشدا منهم آنستم فإن النكاح بلغوا إذا حتى اليتامى



فقيرا            كان ومن فليستعفف غنيا كان ومن يكبروا أن وبدارا إسرافا تأكلوها
حسيبا           بالله وكفى عليهم فأشهدوا أموالهم إليهم دفعتم فإذا بالمعروف فليأكل

عند             أموالهم اليتامى بها يتسلم التي الجراءات في الدقة النص خلل من ويبدو
إليهم           اليتامى أموال بتسليم المسارعة وجوب في التشديد يبدو كذلك الرشد
عليها           والمحافظة سالمة كاملة لهم وتسليمها البلوغ بعد الرشد تبين بمجرد

أصحابها             يكبر أن قبل بالسراف أكلها إلى المبادرة وعدم عليها القيام أثناء في
كان            إذا عليها القيام مقابل منها شيء أكل عن الستعفاف مع فيتسلموها

وجوب             ومع محتاجا الولي كان إذا الحدود أضيق في منها والكل غنيا الولي
وكفى           وحسابه الله بشهادة التذكير الية وختام التسليم محضر في الشهاد

التذكير            هذا وكل المفصل البيان هذا وكل التشديد هذا كل حسيبا بالله
الضعاف             اليتامى أموال على الجور من البيئة في سائدا كان بما يشي والتحذير

وتوكيد             تشديد من السائد العرف هذا تغيير إليه يحتاج كان وبما المجتمع في
المنهج             كان وهكذا طريق أي عن للتلعب مجال يدع ل وتفصيل بيان ومن

السلم          ; معالم ويثبت والمجتمعات النقوس في الجاهلية معالم ينسخ الرباني
كان           وهكذا السلم ملمح ويثبت المجتمع وجه في الجاهلية سمات ويمحو
تقوى          ظلل في وقوانينه وشرائعه وتقاليده ومشاعره الجديد المجتمع يصوغ

في            تشريع لي ضمان ول التشريع لتنفيذ الخير الضمان ويجعلها ورقابته الله
حسيبا           بالله وكفى الرقابة هذه وبدون التقوى هذه بغير الرض

والتوزيع        والوصية التوريث في توجيهات الثالث الدرس

التافه             إل الغالب في الصبية ول البنات يورثون ل الجاهلية في كانوا ولقد
الله             شريعة فإذا عاديا يردون ول فرسا يركبون ل وهؤلء هؤلء لن القليل

وأنصبتهم           مراتبهم حسب جميعا القربى لذوي حقا أصله في الميراث تجعل
السرة             أفراد بين التكافل في السلم نظرية مع تمشيا وذلك بعد فيما المبينة

فالقريب          بالغرم الغنم قاعدة وحسب العام النساني التكافل وفي الواحدة
القتل            عند الديات دفع في معه والتضامن احتاج إذا قريبه إعالة مكلف
قرابته             درجة بحسب مال ترك إن يرثه أن إذن فعدل الجرح عند والتعويضات

في           واضحا وتناسقه تكامله ويبدو متناسق متكامل نظام والسلم به وتكليفه
نسمع            وقد عامة بصفة الرث في القاعدة هي هذه والواجبات الحقوق توزيع

مع              سبحانه الله على التطاول إل يثيره ل الرث مبدأ حول لغطا وهناك هنا
يقوم           التي السس إدراك إن الواقعية حياته وملبسات النسان بطبيعة الجهل
قاعدة            إن الطلق على اللغط لهذا حدا يضع السلمي الجتماعي النظام عليها
راعى            وطيدة أسس على التكافل هذا يقوم ولكي التكافل هي النظام هذا

هذه            البشرية النفس في الثابتة الفطرية الميول أساس على يقوم أن السلم
في              أساسيا دورا لتؤدي خلقها إنما الفطرة في عبثا الله يخلقها لم التي الميول

النسان  فطرية          حياة روابط والبعيدة القريبة السرة روابط كانت ولما
     ;       ; بطبيعة  الجيال جميع تصطنعها ولم الجيال من جيل يصطنعها لم حقيقية
وصيانتها            الحياة رفع في وأثرها وعمقها الروابط هذه جدية في والجدال الحال

المر              كان لما الحترام يستحق ل مراء يكون أن على يزيد ل كذلك وترقيتها
بناء            في الساس حجر هو السرة محيط في التكافل السلم جعل كذلك
في           التكافل ذلك مظاهر من مظهرا الرث وجعل العام الجتماعي التكافل

والجتماعي            القتصادي النظام في أخرى وظائف من له ما فوق السرة محيط
الحالت           جميع استيعاب عن قصرت أو الخطوة هذه عجزت فإذا العام



المحلية          الجماعة محيط في التالية الخطوة جاءت التكافل إلى المحتاجة
لتتولى           المسلمة الدولة دور جاء هذه عجزت فإذا وتقويها لتكملها المتعارفة

الجماعة           وجهود السرة جهود الكاملة وكفالتهم إعالتهم في قصرت من كل
للدولة            العام الجهاز عاتق على كله العبء يلقى ل وبذلك المحدودة المحلية

يخلق            الصغيرة الجماعة محيط في أو السرة محيط في التكافل لن أول
غير           طبيعيا نموا والتجاوب التعاون فضائل حولها تنمو رحيمة لطيفة مشاعر
نكد             لئيم إل يرفضه ل إنساني كسب المشاعر هذه أن على فضل مصطنع
تلئم            طبيعية آثارا فينشىء خاصة بصفة السرة محيط في التكافل أما خبيث

قرابته           ذوي على أثره سيعود الشخصي جهده بأن الفرد فشعور الفطرة
طريق           عن للجماعة نتاجه فيكون الجهد مضاعفة إلى يحفزه ذريته وبخاصة

يملك             ما فكل والجماعة الفرد بين الفواصل يقيم ل السلم لن مباشر غير
الخيرة            القاعدة وهذه تحتاج عندما كلها للجماعة ملك النهاية في هو الفرد

يبذل            ولم يتعب لم من توريث على السطحية العتراضات كل على تقضي
هذا              كافل هو ثم جهة من للمورث امتداد هو الوارث فهذا يقال كما جهدا

للجماعة               يملك وما هو النهاية في ثم مال ذا وذاك محتاجا هذا كان لو المورث
المورث            بين العلقة إن ثم العام التكافل قاعدة مع تمشيا تحتاج عندما

وراثة           قطعنا نحن فإذا المال على مقصورة ليست الذرية وبخاصة والوارث
بينهما           الخرى والوراثات الخرى الوشائج نقطع أن بمستطيعين نحن فما المال

وأقاربهم          وأحفادهم أبناءهم يورثون ل عامة والقرباء والجداد الوالدين إن
والستعدادات         والشريرة الخيرة الستعدادات كذلك يورثونهم إنما وحده المال

والذكاء        والقبح والحسن والستقامة والنحراف والصحة للمرض الوراثية
من            تتركهم ول حياتهم في وتؤثر الوارثين تلحق الصفات وهذه إلخ والغباء

المرض             من يعفونهم ل وهم المال يورثوهم أن إذن العدل فمن أبدا عقابيلها
الوراثات            هذه من تعفيهم أن وسائلها بكل الدولة تملك ول والغباء والنحراف

غيرها            أجل ومن البشرية الحياة في والعملية الفطرية الواقعيات هذه أجل من
للرجال           الرث قاعدة الله شرع الخرى الجتماعية المصالح من كثير وهو

الوالدان          ترك مما نصيب وللنساء والقربون الوالدان ترك مما نصيب
أعطى              الذي العام المبدأ هو هذا مفروضا نصيبا كثر أو منه قل مما والقربون

من           كالرجال الرث حق قرنا عشر أربعة منذ النساء به المبدأ    السلم ناحية
لن            حقوقهم وتأكل تظلمهم الجاهلية كانت الذين الصغار حقوق به حفظ كما
أما            والنتاج الحرب في العملية قيمتهم حسب الفراد إلى تنظر كانت الجاهلية

النسانية           قيمته حسب أول النسان إلى ينظر الرباني بمنهجه فجاء السلم
بعد              إليه ينظر ثم الحوال من حال في تفارقه ل التي الساسية القيمة وهي
كان            ولما الجماعة محيط وفي السرة محيط في الواقعية تكاليفه حسب ذلك
ذوو            فيوجد بعضا القربى ذوي بعض فيه يحجب سيجيء كما التوريث نظام

السياق             فإن فحجبوهم سبقوهم منهم أقرب هم من لن يرثون ل ولكنهم قرابة
ل             كي لخاطرهم تطييبا القسمة حضروا هم إذا يحدده ل حقا للمحجوبين يقرر

القلبية          والمودات العائلية بالروابط واحتفاظا محرومون وهم يفرق المال يروا
العام            التكافل قاعدة مع تمشيا الحق هذا مثل والمساكين لليتامى يقرر كذلك

وقولوا          منه فارزقوهم والمساكين واليتامى القربى أولو القسمة حضر وإذا
بين              ما السلف عن شتى روايات الية هذه في وردت وقد معروفا قول لهم
إنها          وقولهم للنصبة المحددة الميراث آيات نسختها منسوخة إنها قولهم

ما            مستحب إنه وقولهم مفروض واجب مدلولها إن قولهم بين وما محكمة
وواجبة              محكمة أنها ونرى للنسخ دليل فيها نرى ل ونحن الورثة أنفس به طابت



وعلى             جهة من النص إطلق على معتمدين ذكرنا التي الحالت هذه مثل في
أنصبة             غير آخر شيء وهي أخرى جهة من التكافل في العام السلمي التجاه

في             السياق يأخذ أن وقبل حال كل على التالية اليات في المحددة الورثة
هذه             في إليه يعود اليتامى أموال أكل من ليحذر يعود الورثة أنصبة تحديد

البوية          الرحمة مكمن تمس أولهما قويتين لمستين القلوب ليلمس المرة
والثانية          الرقيب الحسيب الله وتقوى الضعاف الذرية على الفطري والشفاق

مفزع            حسي مشهد في السعير من والخوف النار من الرهبة مكان تمس
الله            فليتقوا عليهم خافوا ضعافا ذرية خلفهم من تركوا لو الذين وليخش
في            يأكلون إنما ظلما اليتامى أموال يأكلون الذين إن سديدا قول وليقولوا

القلوب          شغاف الولى اللمسة تمس وهكذا سعيرا وسيصلون نارا بطونهم
الضعاف          ذريتهم بتصور الصغار ذريتهم تجاه الحساسية المرهفة الباء قلوب

اليتامى             على التصور هذا يعطفهم كي عاصم ول لهم راحم ل الجناح مكسوري
ذريتهم              تكون أن يدرون ل فهم الباء فقدوا أن بعد أقدارهم إليهم وكلت الذين

مع              هؤلء أقدار هم إليهم وكلت كما الحياء من بعدهم من إلى موكولة غدا
يهييء             أن الله لعل الصغار من عليهم الله ولهم فيمن الله بتقوى توصيتهم

بأن          كذلك وتوصيتهم والحنان والتحرج بالتقوى أمرهم يتولى من لصغارهم
يرعون           كما ويرعونهم يربونهم وهم سديدا قول اليتامى شأن في يقولوا

في           النار صورة مفزعة صورة فهي الثانية اللمسة أما ومتاعهم أموالهم
هذه             ليأكلون وإنهم نار المال هذا إن المطاف نهاية في السعير وصورة البطون
النار             هي الجلود وتشوي البطون تشوي النار فهي النار للى مصيرهم وإن النار

وحتى            والجلود البطون تحسها لتكاد حتى مجسمة النار هي وظاهر باطن من
النصوص           هذه فعلت ولقد والجلود البطون تشوي وهي العيون تراها لتكاد

من          خلصتها المسلمين نفوس في فعلها العميقة العنيفة بإيحاءاتها القرآنية
فيها            رواسب وأشاعت الرواسب هذه عنها ألقت عنيفة هزة هزتها الجاهلية

اليتامى          بأموال مساس أي المساس من والحذر والتقوى والتحرج الخوف
العميقة             القوية النصوص هذه في عنها الله حدثهم التي النار فيها يرون كانوا

عطاء            طريق من الجفال هذا في ويبالغون يمسوها أن يجفلون فعادوا اليحاء
نزلت               لما قال عنهما الله رضي عباس ابن عن جبير بن سعيد عن السائب بن
فعزل             يتيم عنده كان من انطلق الية ظلما اليتامى أموال يأكلون الذين إن

حتى            له فيحبس الشيء يفضل فجعل شرابه من وشرابه طعامه من طعامه
الله             فأنزل ص الله لرسول ذلك فذكروا عليهم ذلك فاشتد يفسد أو يأكله
يعلم            والله فإخوانكم تخالطوهم وإن خير لهم إصلح قل اليتامى عن ويسألونك

بطعامهم           طعامهم فخلطوا الية لعنتكم الله شاء ولو المصلح من المفسد
الفق           ذلك إلى الضمائر هذه القرآني المنهج رفع وكذلك بشرابهم وشرابهم

العجيب ;         التطهير ذلك الجاهلية غبش من وطهرها الوضيء

الميراث      ومقادير أنصبة الرابع الدرس

; أولدهم             في للوالدين الله بوصية يبدأ حيث التوارث نظام إلى نجيء والن
مع            الوالدين من وأعدل وأبر أرحم سبحانه أنه على الوصية هذه فتدل

الذي ;            ;   فهو سبحانه الله إلى مرده كله النظام هذا أن على تدل كما أولدهم
يتلقوا            أن إل لهم وليس وأقاربهم القرباء وبين وأولدهم الوالدين بين يحكم

تعنى             الذي الدين معنى هو هذا وأن وحكمه وصيته ينفذوا وأن سبحانه منه
للتوارث            العام المبدأ بتقرير يبدأ كذلك أسلفنا كما وتحديده ببيانه كلها السورة



وتوزيع             التفريع في يأخذ ثم النثيين حظ مثل للذكر أولدكم في الله يوصيكم
هذا             ويستغرق العام المبدأ هذا ظل وفي الكلية الحقيقة تلك ظل في النصبة

خاصة          والثانية والفروع الصول من بالورثة خاصة أولهما آيتين التفصيل
السورة             في آية آخر في الوراثة أحكام بقية تجيء ثم والكللة الزوجية بحالت

في          الله يوصيكم موضعها في وسنعرضها الكللة حالت لبعض استكمال
ترك              ما ثلثا فلهن اثنتين فوق نساء كن فإن النثيين حظ مثل للذكر أولدكم

إن             ترك مما السدس منهما واحد لكل ولبويه النصف فلها واحدة كانت وإن
أخوة                له كان فإن الثلث فلمه أبواه وورثه ولد له يكن لم فإن ولد له كان

أيهم              تدرون ل وأبناؤكم آباؤكم دين أو بها يوصي وصية بعد من السدس فلمه
ترك               ما نصف ولكم حكيما عليما كان الله إن الله من فريضة نفعا لكم أقرب

بعد                من تركن مما الربع فلكم ولد لهن كان فإن ولد لهن يكن لم إن أزواجكم
كان                فإن ولد لكم يكن لم إن تركتم مما الربع ولهن دين أو بها يوصين وصية
رجل                كان وإن دين أو بها توصون وصية بعد من تركتم مما الثمن فلهن ولد لكم
أكثر               كانوا فإن السدس منهما واحد فلكل أخت أو أخ وله امرأة أو كللة يورث

مضار               غير دين أو بها يوصى وصية بعد من الثلث في شركاء فهم ذلك من
في              التي الثالثة الية إليهما مضافا اليتان هاتان حليم عليم والله الله من وصية

ليس             هلك امرؤ إن الكللة في يفتيكم الله قل يستفتونك ونصها السورة نهاية
كانتا                 فإن ولد لها يكن لم إن يرثها وهو ترك ما نصف فلها أخت وله ولد له
حظ             مثل فللذكر ونساء رجال أخوة كانوا وإن ترك مما الثلثان فلهما اثنتين

عليم          شيء بكل والله تضلوا أن لكم الله يبين الثلث     النثيين اليات هذه
السنة            جاءت فقد التفريعات أما الميراث علم أي الفرائض علم أصول تتضمن

هنا            وليس الصول هذه على تطبيقا بقيتها في الفقهاء واجتهد نصا ببعضها
في           فنكتفي الفقه كتب فمكانها والتطبيقات التفريعات هذه في الدخول مجال

أصول           من تتضمنه ما على والتعقيب النصوص هذه بتفسير القرآن ظلل
وهذا           النثيين حظ مثل للذكر أولدكم في الله يوصيكم السلمي المنهج
الجهة             وإلى الفرائض هذه إليه ترجع الذي الصل إلى ذكرنا كما يشير الفتتاح

فإذا              بالولد الوالدين من بالناس أرحم الله أن إلى يشير كما منها صدرت التي
وكل             بالولد الوالدون يريده مما خير هو ما لهم يفرض فإنما لهم فرض
وهو            يفرض الذي وهو يوصي الذي هو الله إن ومتكاملن مرتبطان المعنيين
شيء              كل في ويفرض يوصي الذي هو أنه كما الناس بين الميراث يقسم الذي

والشرائع             التنظيمات ترد الله عند ومن جملة الرزاق يقسم الذي هو أنه وكما
أموالهم            توزيع وهو حياتهم شؤون أخص في الناس يتلقى الله وعن والقوانين

لم             إذا للناس دين هناك فليس الدين هو وهذا وأولدهم ذريتهم بين وتركاتهم
تلقوا        ;       هم إذا إسلم هناك وليس وحده الله من كلها حياتهم شؤون في يتلقوا

أو                الشرك يكون إنما آخر مصدر من حقر أو جل المور هذه من أمر أي في
ما             وإن الناس حياة من جذورها ليقتلع السلم جاء التي الجاهلية وتكون الكفر

بأخص             يتعلق ما ومنه الناس حياة في به ويحكم ويفرضه الله به يوصي
بالناس           أبر لهو وأولدهم ذريتهم بين وتركاتهم أموالهم قسمة وهو شؤونهم

أن           للناس فليس لذرياتهم ويختارونه لنفسهم هم يقسمونه مما لهم وأنفع
هو             باطل أنه فوق فهذا بمصالحنا أعرف نحن وإنما لنفسنا نختار إنما يقولوا

جهول              متوقح إل يزعمه ل وادعاء الله على وتعالم وتبجح توقح ذاته الوقت في
النثيين             حظ مثل للذكر أولدكم في الله يوصيكم عباس ابن عن العوفي قال
والنثى              الذكر للولد فرض ما فيها الله فرض التي الفرائض نزلت لما أنه وذلك
وتعطى            الثمن أو الربع المرأة تعطى وقالوا بعضهم أو الناس كرهها والبوين



يجوز             ول القوم يقاتل أحد هؤلء من وليس الصغير الغلم ويعطى النصف البنة
فيغير              له نقول أو ينساه ص الله رسول لعل الحديث هذا عن اسكتوا الغنيمة

الفرس             تركب وليست أبوها ترك ما نصف الجارية تعطى الله رسول يا فقالوا
ذلك            يفعلون وكانوا شيئا يغني وليس الميراث الصبي ويعطى القوم تقاتل ول

فالكبر            الكبر ويعطونه القوم قاتل لمن إل الميراث يعطون ول الجاهلية في
كان             الذي العربية الجاهلية منطق كان فهذا جرير وابن حاتم أبي ابن رواه

       ; الحكيمة     العادلة وقسمته الله فريضة تواجه وهي الصدور بعض في يحيك
تواجه           وهي اليوم الصدور بعض في يحيك الذي الحاضرة الجاهلية ومنطق
العربية            الجاهلية منطق عن قليل أو كثيرا يختلف لعله وقسمته الله فريضة
المنطق             وهذا الذراري من ويتعب فيه يكد لم لمن المال نعطي كيف فيقول

     ; بين         ثم من يجمع وكلهما الدب يلتزم ول الحكمة يدرك ل كلهما كذاك
إل             وارث للميت يكون ل وحين النثيين حظ مثل للذكر الدب وسوء الجهالة

أن           أساس على التركة جميع يأخذون فإنهم وإناث ذكور من نصيبا    ذريته للبنت
على            لجنس محاباة أمر هذا في المر وليس اثنين نصيبين وللذكر واحدا

في             النثى وأعباء الذكر أعباء بين وعدل توازن أمر المر إنما جنس حساب
ويكلف          امرأة يتزوج فالرجل السلمي الجتماعي النظام وفي العائلي التكوين

فإما               هي أما منه مطلقة وهي معه وهي حالة كل في منه أبنائها وإعالة إعالتها
وليست              سواء وبعده الزواج قبل رجل بها يقوم أن وإما فقط بنفسها تقوم أن

ضعف             القل على مكلف فالرجل حال أي في للبناء ول للزوج نفقة مكلفة
ثم           ومن السلمي الجتماعي النظام وفي العائلي التكوين في المرأة أعباء

ويبدو             الحكيم التوزيع هذا في والغرم الغنم بين التناسق يبدو كما العدل يبدو
أخرى               ناحية من الله مع أدب وسوء ناحية من جهالة التوزيع هذا في كلم كل

التقسيم          ويبدأ حياة معها تستقيم ل والسري الجتماعي للنظام وزعزعة
وإن              ترك ما ثلثا فلهن اثنتين فوق نساء كن فإن الصول عن الفروع بتوريث

فلهن               أكثر أو بنتان وله ذكور ذرية له يكن لم فإذا النصف فلها واحدة كانت
أقرب              إلى التركة بقية ترجع ثم النصف فلها واحدة بنت له كان فإن الثلثان

الصول                أبناء أو العم أو لب الخ أو الشقيق الخ أو الجد أو الب له عاصب
الثلثين              يثبت وهذا ترك ما ثلثا فلهن اثنتين فوق نساء كن فإن يقول والنص
السنة              من جاء فقد فقط للبنتين الثلثين إثبات أما اثنتين فوق كن إذا للبنات

روى              فقد السنة فأما السورة آخر في التي الية في الختين على القياس ومن
عن               عقيل بن محمد بن الله عبد عن طرق من ماجه وابن والترمذي داود أبو
الله               رسول يا فقالت ص الله رسول إلى الربيع بن سعد امرأة جاءت قال جابر

  ; عمهما             وأن شهيدا أحد يوم في معك أبوهما قتل الربيع بن سعد ابنتا هاتان
 >        ; يقضي       فقال قال مال ولهما إل ينكحان ول مال لهما يدع فلم مالهما أخذ

فقال   >           < عمهما إلى ص الله رسول فأرسل الميراث آية فنزلت ذلك في الله
رسول          >    قسمة فهذه لك فهو بقي وما الثمن وأمهما الثلثين سعد ابنتي اعط

هذه              في الثلثان لهما فأكثر البنتين أن على هذا فدل بالثلثين للبنتين ص الله
        ; عن       الخرى الية في ورد لما أنه وهو القسمة لهذه آخر أصل وهناك الحالة
من             الثلثين البنتين إعطاء كان ترك مما الثلثان فلهما اثنتين كانتا فإن الختين

الواحدة           بالخت الواحدة البنت سويت وقد الختين على قياسا الولى باب
نصيب             بيان يجيء الذرية نصيب بيان من النتهاء وبعد الحالة هذه في كذلك
وجودها            عدم ومع الذرية وجود مع المختلفة الحالت في وجودهما عند البوين

ولد                له يكن لم فإن ولد له كان إن ترك مما السدس منهما واحد لكل ولبويه
في             لهما والبوان السدس فلمه إخوة له كان فإن الثلث فلمه أبواه وورثه



منهما            واحد لكل فيفرض الولد مع يجتمعا أن الول الحال أحوال الرث
مثل              للذكر أخواته أو النثى أخته مع الذكر للولد أو الذكر للولد والبقية السدس

لها           فرض واحدة بنت إل للميت يكن لم فإذا النثيين لكل     حظ وللبوين النصف
هذه            في له فيجمع بالتعصيب الخر السدس الب وأخذ السدس منهما واحد

الثلثين            فتأخذان فأكثر بنتان للميت كان إذا أما والتعصيب الفرض بين الحالة
ول             ولد للميت يكون أل الثاني والحال السدس البوين من واحد كل ويأخذ

الب             ويأخذ الثلث للم فيفرض بالميراث البوان وينفرد زوجة ول زوج ول إخوة
زوج              البوين مع كان فلو مرتين الم حظ مثل أخذ قد فيكون بالتعصيب الباقي

التركة              ثلث إما الثلث الم وأخذت الربع الزوجة أو النصف الزوج أخذ زوجة أو
القوال             بين خلف على الزوجة أو الزوج فريضة بعد الباقي ثلث أو كلها

نصيب              عن نصيبه يقل أل على بالتعصيب الم بعد يتبقى ما الب وأخذ الفقهية
من              أو البوين من كانوا سواء الخوة مع البوين اجتماع هو الثالث والحال الم

أقرب               وهو عليهم مقدم لنه شيئا الب مع يرثون ل فإنهم الم من أو الب
السدس    ;          إلى الثلث عن الم يحجبون هذا مع ولكنهم الذكر الولد بعد عاصب

يكن              لم إن التركة من تبقى ما الب ويأخذ فقط السدس معهم لها فيفرض
الثلث               لها فيفرض الثلث عن الم يحجب فل الواحد الخ أما زوجة أو زوج هناك

بعد                تجيء إنما كلها النصبة هذه ولكن إخوة ول ولد هناك يكن لم لو كما معه
في               كثير ابن قال دين أو بها يوصي وصية بعد من الدين أو الوصية استيفاء

الوصية            على مقدم الدين أن على والخلف السلف من العلماء أجمع التفسير
من             استيفائه من بد فل الخرين بحق يتعلق لنه واضح مفهوم الدين وتقديم

لذمة              وتبرئة الدائن بحق توفية مال ترك قد دام ما استدان الذي المورث مال
    ; على          الحياة تقوم كي الدين من الذمة إبراء في السلم شدد وقد المدين

جو            في الطمأنينة ومن المعاملة في الثقة ومن الضمير تحرج من أساس
أبي               عن وفاته بعد حتى ذمته منه تبرأ ل المدين عنق في الدين فجعل الجماعة

سبيل               في قتلت إن أرأيت الله رسول يا رجل قال قال عنه الله رضي قتادة
     > صابر         وأنت قتلت إن نعم ص الله رسول فقال خطاياي عني أتكفر الله

إل    >   <   >    <   نعم فقال عليه فأعاد قلت كيف قال ثم مدبر غير مقبل محتسب
     < والنسائي      والترمذي ومالك مسلم أخرجه بذلك أخبرني جبريل فإن الدين

على            <   صلوا ص فقال عليه ليلصلي برجل ص النبي أتي كذلك قتادة أبي وعن
قلت    >        <  >  بالوفاء قال الله رسول يا علي هو فقلت دينا عليه فإن صاحبكم

جعلت            وقد بها تعلقت الميت إرادة فلن الوصية وأما عليه فصلى بالوفاء
يكون            وقد بعضا الورثة بعض فيها يحجب التي الحالت بعض لتلفي الوصية
         ; بينهم   العلقات توثيق في عائلية مصلحة هناك تكون أو معوزين المحجوبون
          ; وصية   ول تنبت أن قبل والنزاع والحقد الحسد أسباب وإزالة الورثة وبين

في              بالورثة المورث يجحف أل ضمان هذا وفي الثلث غير في وصية ول لوارث
المقاصد         المتنوعة اللمسات هذا تجيء الية نهاية وفي آباءكم   الوصية

عليما              كان الله إن الله من فريضة نفعا لكم أقرب أيهم تدرون ل وأبناؤكم
فهنالك           الفرائض هذه تجاه النفوس لتطييب قرآنية لفتة الولى واللمسة حكيما

الفطري            الضعف لن الباء على البناء إيثار إلى البوية عاطفتهم تدفعهم من
والخلقية           الدبية بالمشاعر الضعف هذا يغالب من وفيهم أكبر البناء تجاه

والشعور            الفطري الضعف بين ويتأرجح يحتار من وفيهم الباء إيثار إلى فيميل
واجه            التي كتلك معينة اتجاهات العرفي بمنطقها البيئة تفرض قد كذلك الدبي

الله              فأراد قبل من بعضها إلى أشرنا وقد نزل يوم الرث تشريع بعضهم بها
ولما            الله لمر والتسليم الرضى راحة كلها القلوب في يسكب أن سبحانه



      ;       ; أقرب   القرباء أي يدرون ل وأنهم لله كله العلم أن بإشعارها الله يفرضه
أقرب              أيهم تدرون ل وأبناؤكم آباؤكم مصلحة لهم أقرب القسم أي ول نفعا لهم

أو            هوى مسألة ليست فالمسألة القضية أصل لتقرير الثانية واللمسة نفعا لكم
هو             فالله الله من فريضة الشريعة ومسألة الدين مسألة هي إنما قريبة مصلحة

الذي             هو والله والموال الرزاق أعطى الذي هو والله والبناء الباء خلق الذي
ول             لنفسهم يشرعوا أن للبشر وليس يشرع الذي وهو يقسم الذي وهو يفرض

وهي              حكيما عليما كان الله إن مصلحتهم يعرفون ل أنهم كما هواهم يحكموا أن
مع             للناس الله قضاء بأن القلوب لتشعر تجيء التعقيب هذا في الثالثة اللمسة

العلم              على المبنية المصلحة كذلك فهو غيره لهم يحل ل الذي الصل هو أنه
وهم             حكيم لنه يفرض والله يعلمون ل وهم عليم لنه يحكم فالله والحكمة

لرد            الميراث أحكام من النتهاء قبل التعقيبات هذه تتوالى وهكذا الهوى يتبعون
فهو           الدين معنى يحدد الذي العتقادي محوره الصيل محوره إلى المر

الله             إن الله من فريضة بحكمه والرضى منه الفرائض وتلقي الله إلى الحتكام
أزواجكم             ترك ما نصف ولكم الفرائض بقية يبين يمضي ثم حكيما عليما كان

وصية                بعد من تركن مما الربع فلكم ولد لهن كان فإن ولد لهن يكن لم إن
ولد                 لكم كان فإن ولد لكم يكن لم إن تركتم مما الربع ولهن دين أو بها يوصين

واضحة             والنصوص دين أو بها توصون وصية بعد من تركتم مما الثمن فلهن
فأما              أنثى أو ذكرا ولد لها وليس ماتت إذا الزوجة تركة نصف فللزوج ودقيقة

البنين               وأولد التركة ربع فللزوج أكثر أو واحدا أنثى أو ذكرا ولد لها كان إذا
آخر            زوج من وأولدها كأولدها الربع إلى النصف من الزوج يحجبون للزوجة

ثم             بالدين الوفاء بعد التركة وتقسم الربع إلى النصف من كذلك الزوج يحجبون
كان               فإن ولد بل عنها مات إن الزوج تركة ربع ترث والزوجة سبق كما الوصية

الصلب                ابن أبناء وكذلك غيرها من أو منها متعددا أو واحدا أنثى أو ذكرا ولد له
في             مقدم الوصية ثم بالدين والوفاء الثمن إلى الربع من يحجبها هذا فإن

الورثة   على كلهن        التركة الواحدة كالزوجة والربع والثلث والزوجتان
يورث             من حكم الثانية الية في الخير والحكم الثمن أو الربع في شريكات
منهما               واحد فلكل أخت أو أخ وله امرأة أو كللة يورث رجل كان وإن كللة
يوصى              وصية بعد من الثلث في شركاء فهم ذلك من أكثر كانوا فإن السدس

من              ل حواشيه من الميت يرث من بالكللة والمقصود مضار غير دين أو بها
والفروع             الصول صلة مثل ليست به ضعيفة صلة عن فروعه من ول أصوله

يكن               فإن برأيي فيها أقول فقال الكللة عن عنه الله رضي بكر أبو سئل وقد
منه             بريئان ورسوله والله الشيطان ومن فمني خطأ يكن وإن الله فمن صوابا

أبا                أخالف أن لستحيي إني قال عمر ولي فلما والد ول له ولد ل من الكللة
التفسير               في كثير ابن قال الشعبي عن وغيره جرير ابن رواه رآه رأي في بكر

ابن              وزيد عباس ابن عن واحد غير عن وصح مسعود وابن علي قال وهكذا
وبه            والحكم زيد بن وجابر وقتادة والحسن والنخعي الشعبي يقول وبه ثابت

والئمة           السبعة الفقهاء قول وهو والبصرة الكوفة وأهل المدينة أهل يقول
واحد            غير عليه الجماع حكى وقد جميعهم بل والخلف السلف وجمهور الربعة

السدس               منهما واحد فلكل أخت أو أخ وله امرأة أو كللة يورث رجل كان وإن
فلو                 الم من أي أخت أو أخ وله الثلث في شركاء فهم ذلك من أكثر كانوا فإن
من               الخيرة الية في ورد ما وفق لورثا وحده الب من أو البوين من كانا
أنثى              أم ذكرا كان سواء منهما لكل السدس ل النثيين حظ مثل للذكر السورة

من             لكل السدس بالفرض يرثون أنهم إذ الم من بالخوة خاص الحكم فهذا
الفرائض               بعد منها يفضل ما أو كلها التركة أخذ وهو بالتعصيب ل النثى أو الذكر



ونوعهم             عددهم بلغ مهما الثلث في شركاء فهم ذلك من أكثر كانوا فإن
هناك             كان وإن التساوي على الثلث في يرثون أنهم هو به المعمول والقول
أظهر             الول ولكن النثيين حظ مثل للذكر الثلث في يرثون حينئذ بأنهم قول
فلكل             بالنثى الذكر تسوية في نفسها الية قررته الذي المبدأ مع يتفق لنه
أحدها             وجوه من الورثة بقية ثم من يخالفون لم والخوة السدس منهما واحد
ميتهم              يكون أن إل يرثون ل أنهم والثاني سواء الميراث في وإناثهم ذكورهم أن
يزادون                 ل أنهم والثالث ابن ولد ول ولد ول جد ول أب مع يرثون فل كللة يورث

مضار               غير دين أو بها يوصى وصية بعد من وإناثهم ذكورهم كثر وإن الثلث على
مع            والمصلحة العدل على لتقام بالورثة للضرار الوصية تكون أن من تحذيرا

يجيء            ثم أسلفنا كما الورثة على معا وتقديمهما الوصية على الدين تقديم
عليم              والله الله من وصية الولى الية في جاء كما الثانية الية في التعقيب

وصية            حليم الفرائض فهذه وتقريره لتوكيده التعقيب هذا مدلول يتكرر وهكذا
           ; عن     صادرة الهوى تتبع ول هوى من تنبع ل إليه ومردها منه صادرة الله من

التشريع             حق له الذي الوحيد المصدر من صادرة لنها الطاعة واجبة فهي علم
العلم            عنده الذي الوحيد المصدر من صادرة لنها القبول واجبة وهي والتوزيع

الكيد 

وحده        الله من التلقي قاعدة الخامس الدرس

الله            من التلقي قاعدة العقيدة هذه في الساسية للقاعدة توكيد بعد توكيد
اليتان             تقرره ما وهذا الدين هذا من والخروج والعصيان الكفر فهو وإل وحده

الله            يسميها حيث والفرائض الوصايا تلك على نهائيا تعقيبا السورة في التاليتان
تحتها             من تجري جنات يدخله ورسوله الله يطع ومن الله حدود تلك بالحدود
حدوده            ويتعد ورسوله الله يعص ومن العظيم الفوز وذلك فيها خالدين النهار

التي            التشريعات وتلك الفرائض تلك مهين عذاب وله فيها خالدا نارا يدخله
في           العائلية العلقات ولتنظيم وحكمته علمه وفق التركات لتقسيم الله شرعها

حدود          الله حدود تلك المجتمع في والجتماعية القتصادية والعلقات السرة
في             الحكم هي ولتكون العلقات تلك في الفيصل هي لتكون أقامها التي الله

والفوز           والخلود الجنة فيها ورسوله الله طاعة على ويترتب والتقسيم التوزيع
والخلود           النار فيها ورسوله الله وعصيان تعديها على يترتب كما العظيم

أو            طاعة على الضخمة النتائج هذه كل تترتب لماذا لماذا المهين والعذاب
وحد      ;       التشريع هذا من جزئية وفي الميراث كتشريع جزئي تشريع في معصية
المر              هذا حقيقة يعرف ل لمن الفعل من أضخم تبدو الثار إن حدوده من

وقد             ستجيء السورة في كثيرة نصوص بيانه تتولى المر هذا إن العميق وأصله
معنى            تبين التي النصوص وهي السورة بهذه التعريف مقدمة في إليها أشرنا
المر             هذا بيان نستعجل أن بأس ل ولكن السلم وحد اليمان وشرط الدين
على           التعقيب هذا في الخطيرتين اليتين هاتين بمناسبة الجمال وجه على

أن               منذ كله الله دين في بل السلم الدين هذا في المر إن المواريث آيتي
لمن              هو كله الله دين في المر إن التاريخ فجر منذ للناس رسله أرسل

هذا             عن الجابة وعلى الناس هؤلء على الربوبية ولمن الرض هذه في اللوهية
في              شيء وكل الدين هذا أمر في شيء كل يترتب هاتين صيغتيه في السؤال

خلقه             من شريك بل وحده لله الربوبية ولمن اللوهية لمن أجمعين الناس أمر
من              لشركاء أو معه خلقه من لشركاء الدين وهو السلم وهو إذن اليمان فهو
لله              والربوبية اللوهية تكن إن وأما المبين الكفر أو إذن الشرك فهو دونه خلقه



وحده             لله الناس من العبودية وهي وحده لله العباد من الدينونة فهي وحده
فالله              شريك بل وحده الله لمنهج التباع وهي وحده لله البشر من الطاعة وهي

للناس             يسن الذي هو وحده والله حياتهم منهج للناس يختار الذي هو وحده
حياتهم           وأوضاع وقيمهم موازينهم للناس يضع الذي هو وحده والله شرائعهم

إل            الحق هذا من شيء جماعات أو أفرادا لغيره وليس مجتمعاتهم وأنظمة
والربوبية           اللوهية مقتضى هو الحق هذا لن الله شريعة إلى بالرتكان

الربوبية           أو اللوهية تكن أن وأما المميزة لخصائصها المحدد البارز ومظهرها
العباد               من الدينونة فهي دونه من أصالة أو الله مع شركة الله خلق من لحد

الله              لغير البشر من الطاعة وهي الله لغير الناس من العبودية وهي الله لغير
ناس          يضعها التي والموازين والقيم والشرائع والنظمة للمناهج بالتباع وذلك

إلى          ;    يستندون إنما وسلطانه الله كتاب إلى وضعها في يستندون ل البشر من
إنما              إسلم ول إيمان ول دين فل ثم ومن السلطان منها يستمدون أخرى أسناد

حقيقته            وفي جملته في المر هو هذا والعصيان والفسوق والكفر الشرك هو
الشريعة               في أو واحد أمر في الله حدود على الخروج يكون أن يستوي ثم ومن

الدين             هي كلها والشريعة المعنى ذلك على الدين هو الواحد المر لن كلها
والربوبية           اللوهية إخلص أهي الناس أوضاع إليها تستند التي بالقاعدة فالعبرة

دونه             خلقه استقلل أو معه خلقه من أحد إشراك أو خصائصها بكل لله
في           الدخول من لنفسهم ادعوا مهما بعض على بعضهم والربوبية باللوهية

الحقيقة           هي هذه مسلمون أنهم واقعهم دون ألسنتهم رددت ومهما الدين
التركة             من أنصبة توزيع بين يربط الذي التعقيب هذا إليها يشير التي الكبيرة
تجري             جنة وبين ورسوله الله معصية أو ورسوله الله طاعة وبين الورثة على

       ; الحقيقة      هي وهذه مهين وعذاب خالدة ونار فيها خالدين النهار تحتها من
عرضا           وتعرضها السورة هذه في كثيرة نصوص عليها تتكىء التي الكبيرة

التي            الحقيقة هي وهذه التأويل يقبل ول المماحكة يقبل ل حاسما صريحا
أين             ليروا الرض هذه في السلم إلى أنفسهم ينسبون الذين يتبينها أن ينبغي

نظام             طبيعة الوحدة خاتمة الدين هذا من حياتهم وأين السلم هذا من هم
في               الرث نظام عن مجملة كلمة إضافة من كذلك بد ل ثم السلم في الرث

            ; المبدأ  تقرر التي للية تعرضنا عندما النظام هذا عن ذكرناه ما بعد السلم
ذكرناه           وما اكتسبن مما نصيب وللنساء اكتسبوا مما نصيب للرجال العام
النظام              هو التوريث في النظام هذا إن النثيين حظ مثل للذكر مبدأ عن كذلك

     ; والنسانية      العائلية الحياة واقعيات ومع ابتداء الفطرة مع المتناسق العادل
في              البشرية عرفته آخر نظام بأي نوازنه حين واضحا هذا يبدو حال كل في

على            الرض بقاع من بقعة أية في الحديثة جاهليتها أو القديمة جاهليتها
قدر            على النصبة ويوزع كامل العائلي التكافل معنى يراعي نظام إنه الطلق
يرثه              من أولى هم الميت فعصبة التكافل هذا في السرة في فرد كل واجب
ومن             به يتكفل من أقرب كذلك هم لنهم والوالدة كالوالد الفروض أصحاب بعد

يراعي            نظام وهو ومتكامل متناسق نظام فهو والمغارم الديات في عنه يؤدي
لمجرد             صغيرا ول امرأة يحرم فل واحدة نفس من البشرية السرة تكوين أصل
الولى              الفقرة في بينا كما العملية للمصالح رعايته مع لنه صغير أو امرأة أنه

إل             جنس على جنسا يميز فل الواحدة النفس في الوحدة مبدأ كذلك يرعى
والجتماعي      العائلي التكافل في أعبائه الفطرة       بقدر طبيعة يراعي نظام وهو

على            الرث في الذرية فيقدم خاصة بصفة النسان وفطرة عامة بصفة الحية
النوع            وحفظ المتداد أداة هو الناشىء الجيل لن القرابة بقية وعلى الصول

الصول             يحرم فلم هذا ومع الحية الفطرة نظر وجهة من بالرعاية أولى فهو



الصيل             الفطرة منطق مراعاة مع نصيبه لكم جعل بل القرابات بقية يحرم ولم
الحي            الكائن رغبة تلبية في كذلك الفطرة طبيعة مع يتمشى نظام وهو

ومن              النسل هذا في يمتد وأن بنسله صلته تنقطع ل أن في النسان وبخاصة
في             جهده بذل الذي النسان ويطمئن الرغبة هذه يلبي الذي النظام هذا ثم
وأن               العمل هذا ثمرة من يحرم لن نسله أن إلى عمله ثمرة من شيء ادخار
للمة             يضمن ومما الجهد مضاعفة إلى يدعوه مما بعده من أهله سيرثه جهده
بمبدأ            الخلل عدم مع المضاعف الجهد هذا من مجموعها في والفائدة النفع
نظام           فهو وأخيرا النظام هذا في القوي الصريح العام الجتماعي التكافل

فل             جديد من توزيعها وإعادة جيل كل رأس على المتجمعة الثروة تفتيت يضمن
التي              النظمة في يقع كما ثابتة قليلة أيد في وتكدسها الثروة لتضخم مجال يدع

الناحية              هذه من وهو قليلة طبقات في تحصره أو ذكر ولد لكبر الميراث تجعل
إلى           ورده الجماعة في القتصادي التنظيم إعادة في الفاعلية متجددة أداة
إليه            تستريح ل الذي التدخل هذا السلطات من مباشر تدخل دون العتدال

التفتيت            هذا فأما والشح الحرص من فيها ركب ما بطبيعة البشرية النفس
       ; فطرتها    يماشي لنه راضية به والنفس فيتم المتجدد والتوزيع المستمر
وتشريع            النفس لهذه الله تشريع بين الصيل الفارق هو وهذا وشحها وحرصها

     الناس 

23   - 15  اليات النســـاء سورة
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المحرمات   وتحديد
الوحدة   مقدمة

الفواحش      مرتكبي عقوبة الول الدرس
التوبة    الثاني الدرس

عنها          الظلم ورفع المرأة لنصاف وتشريعات توجيهات الثالث الدرس
النساء       من المحرمات بيان الرابع الدرس

  

  

  

الوحدة   مقدمة

الجاهلية        رواسب من واستنفاذه المسلم المجتمع حياة تنظيم
المجتمع         حياة تنظيم يعالج السورة من الول الشوط مضى

لليتامى        الضمانات بإقامة الجاهلية رواسب من واستنقاذه المسلم
يعالج         الجماعة محيط وفي السرة محيط في وأنفسهم وأموالهم
وهذا         الضمانات تلك ويرد العائلي المحيط في التوارث نظام

وربوبيته         للبشر الله الوهية وهو الساسي مصدرهما إلى النظام
المجتمع          وإقامة واحدة نفس من جميعا خلقهم من وإرادته للناس

في         وردهم التكافل أساس وعلى السرة قاعدة على النساني
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على          ومجازاتهم وحكمته وعلمه الله حدود إلى حياتهم شؤون كل
الثاني           الشوط هذا فأما معصيته أو كله هذا في طاعته أساس
رواسب         من واستنقاذه المسلم المجتمع حياة تنظيم في فيمضي
الملوثة         العناصر وعزل الفاحشة من المجتمع هذا بتطهير الجاهلية

من            يشاء لمن التوبة باب فتح مع والنساء الرجال من تقارفها التي
عفيفا          نظيفا المجتمع إلى ويرجع ويتطهر يتوب أن العناصر هذه
خسف           من الجاهلية في تحته ترزح كانت مما المرأة باستنقاذ ثم
سليم          أساس على السرة تقوم حتى وظلم عسف ومن وهوان
صلبة          أرض على السرة وقاعدته المجتمع يقوم ثم ومن ركين
ببيان           السرة حياة من جانبا ينظم وأخيرا عفيف نظيف جو وفي

الحلل         من وراءهن ما وبيان السلمية الشريعة في المحرمات
كذلك          الجزء هذا وينتهي الشوط هذا ينتهي البيان وبهذا

الفواحش      مرتكبي عقوبة الول الدرس

شهدوا           فإن منكم أربعة عليهن فاستشهدوا نسائكم من الفاحشة يأتين واللتي
واللذان            سبيل لهن الله يجعل أو الموت يتوفاهن حتى البيوت في فأمسكوهن

رحيما             توابا كان الله إن عنهما فأعرضوا وأصلحا تابا فإن فآذوهما منكم يأتيانها
  ; اختار           وقد وتنظيفه المجتمع تطهير في طريقه على هنا يمضي السلم إن

ثبت            متى المجتمع عن وإبعادهن النسوة من الفاحشات عزل المر أول في
ويعملون          الشاذة الفاحشة يأتون الذين الرجال وإيذاء الفاحشة ارتكاب عليهن

هؤلء              عقاب بعد فيما اختار ثم ومداه اليذاء نوع يحدد ولم لوط قوم عمل
آية              النسوة في ورد كما الزنا حد هي واحدة عقوبة أيضا الرجال وعقاب

        ; والهدف     الرجم وهي أيضا السنة بها جاءت وكما الجلد وهي النور سورة
نظيفا             عليه والمحافظة التلوث من المجتمع صيانة هو تلك أو هذه من الخير

الضمانات            السلمي التشريع يوفر عقوبة كل وفي حالة كل وفي شريفا عفيفا
   ; خطيرة         عقوبات في والشبهة بالظن والخذ والخطأ الظلم معها يتعذر التي
نسائكم           من الفاحشة يأتين واللتي خطيرا تأثيرا الناس حياة في تؤثر

حتى          البيوت في فأمسكوهن شهدوا فإن منكم أربعة عليهن فاستشهدوا
فهو             بالغان واحتياط دقة النص وفي سبيل لهن الله يجعل أو الموت يتوفاهن
نوع            ويحدد المسلمات أي نسائكم من الحد عليهن ينطبق اللواتي النساء يحدد

فحسب           المسلمين أي رجالكم من الفعل وقوع على يستشهدون الذين الرجال
تطلب             من ويتعين الفعل ثبت إذا العقوبة عليهن توقع من يتعين النص هذا

يقعن            حين المسلمات على يستشهد ل السلم إن وقوعه على الشهادة إليهم
من              منكم مسلمين رجال أربعة من بد ل بل مسلمين غير رجال الخطيئة في

ويهمهم          قيادته ويتبعون لشريعته ويخضعون فيه يعيشون المسلم المجتمع هذا
لنه               المسلم غير شهادة المر هذا في تجوز ول فيه ومن فيه ما ويعرفون أمره

ول             له مصلحة ول وتقواه بأمانته موثوق وغير المسلمة عرض على مأمون غير
وقد             فيه العدالة إجراء على ول وعفته المجتمع هذا نظافة على كذلك غيرة

الرجم             أو الجلد هو وأصبح الحكم تغير حين الشهادة في الضمانات هذه بقيت
يتزوجن            ول يلوثنه ول بالمجتمع يختلطن ل البيوت في فأمسكوهن شهدوا فإن

الحال            هذه على وهن أجلهن فينتهي الموت يتوفاهن حتى نشاطا يزاولن ول
عقوبتهن               يغير أو بهن ما فيغير سبيل لهن الله يجعل أو البيوت في المساك من

الدائم              النهائي الحكم ليس هذا أن يشعر مما يشاء بما أمرهن في يتصرف أو



صدور            يتوقع وأنه خاصة المجتمع في وملبسات معينة فترة حكم هو وإنما
في               ورد كما الحكم فتغير ذلك بعد وقع الذي هو وهذا دائم ثابت آخر حكم
في             المشددة الضمانات تتغير لم وإن ص الله رسول حديث وفي النور سورة

قتادة             عن سعيد حدثنا جعفر بن محمد حدثنا أحمد المام قال الجريمة تحقيق
كان              قال الصامت بن عبادة عن الرقاشي الله عبد بن حطان عن الحسن عن

فأنزل              وجهه وتغير لذلك وكرب عليه أثر الوحي عليه نزل إذا ص الله رسول
لهن          <       الله جعل قد عني خذوا قال عنه سري فلما يوم ذات وجل عز عليه الله
جلد            والبكر بالحجارة ورجم مائة جلد الثيب بالبكر والبكر بالثيب الثيب سبيل
عن    >           قتادة عن طرق من السنن وأصحاب مسلم رواه وقد سنة نفي ثم مائة
عني           <   خذوا ولفظه ص النبي عن الصامت بن عبادة عن حطان عن الحسن

والثيب              عام وتغريب مائة جلد بالبكر البكر سبيل لهن الله جعل قد عني خذوا
ماعز     >         حادث في العملية السنة عن ورد وقد بالحجارة ورجم مائة جلد بالثيب

وكذلك             يجلدهما ولم رجمهما ص النبي أن مسلم صحيح في ورد كما والغامدية
ولم           برجمهما فقضى قضيتهما في حكم اللذين واليهودية اليهودي حادث في

يأتيانها             يجلدهما واللذان الخير الحكم هو هذا أن على العملية سنته فدلت
رحيما            توابا كان الله إن عنهما فأعرضوا وأصلحا تابا فإن فآذوهما منكم
يأتيان           الرجلن هما منكم يأتيانها واللذان تعالى بقوله المقصود أن والوضح

بن             وسعيد عباس ابن وقال عنه الله رضي مجاهد قول وهو الشاذة الفاحشة
وأصلحا           تابا فإن بالنعال والضرب والتعيير الشتم هو فآذوهما وغيرهما جبير

الشخصية          في أساسي تعديل سيأتي كما والصلح فالتوبة عنهما فأعرضوا
وتكف          العقوبة تقف ثم ومن والسلوك والعمل والطريق والوجهة والكينونة

هذا            في عنهما العراض هو وهذا الشاذين المنحرفين هذين إيذاء عن الجماعة
توابا            كان الله إن العميقة اللطيفة واليماءة اليذاء عن الكف أي الموضع

والصلح             التوبة عند عنها بالكف يأمر الذي وهو العقوبة شرع الذي وهو رحيما
الخيرة              في شيء المر من لهم وليس الولى في شيء المر من للناس ليس
ويرحم            التوبة يقبل رحيم تواب وهو وتوجيهه الله شريعة ينفذون هم إنما

من            للقتباس العباد قلوب توجيه هي اليماءة هذه في الثانية واللمسة التائبين
لهم              فينبغي رحيما توابا الله كان وإذا الخلق بهذا بينهم فيما والتعامل الله خلق

     ; وأعقبه        سلف الذي الذنب أمام رحماء متسامحين بينهم فيما هم يكونوا أن
ل            فهنا بالفاحشين رحمة وليس الجريمة في تسامحا ليس إنه والصلح التوبة

المصلحين         المتطهرين بالتائبين ورحمة سماحة ولكن رحمة ول تسامح
تابوا            ذنب من منهم كان بما وتعييرهم تذكيرهم وعدم المجتمع في وقبولهم

استئناف           على مساعدتهم حينئذ فينبغي بعده حالهم وأصلحوا منه وتطهروا عنه
التأذي            نفوسهم في تثير ل حتى جريمتهم ونسيان كريمة نظيفة طيبة حياة

       ; والرتكاس     النتكاس على بعضهم يحمل قد مما بها المجتمع واجهوا كلما
الرض           في والفساد والخرة الدنيا في أنفسهم وخسارة الخطيئة في واللجاج

كذلك            العقوبة هذه عدلت وقد الوان ذات في عليه والنقمة المجتمع وتلويث
قال              عنهما الله رضي عباس ابن عن مرفوعا حديثا السنن أهل فروى بعد فما

        > الفاعل     فاقتلوا لوط قوم عمل يعمل رأيتموه من ص الله رسول قال
المجتمع  >          بتطهير السلمي المنهج عناية الحكام هذه في وتبدو به والمفعول

حتى   ;          ينتظر لم فالسلم مبكرة العناية هذه جاءت ولقد الفاحشة من المسلم
فقد             بالتنفيذ وتتولها الله شريعة على تقوم وسلطة المدينة في دولة له تكون

فاحشة              كان إنه الزنا تقربوا ول المكية السراء سورة في الزنا عن النهي ورد
في             هم الذين المؤمنون أفلح قد المؤمنون سورة في ورد كما سبيل وساء



ملكت            ما أو أزواجهم على إل حافظون لفروجهم هم والذين خاشعون صلتهم
السلم            ولكن المعارج سورة في القول هذا وكرر ملومين غير فإنهم إيمانهم

    ; لهذه            العقوبات يسن فلم سلطة فيها له تكن ولم دولة مكة في له تكن لم
في             والسلطة الدولة له استقامت حين إل مكة في عنه نهى التي الجريمة

كافية       وحدها والتوجيهات النواهي يعتبر ولم وصيانة     المدينة الجريمة لمكافحة
والتوجيهات           النواهي أن يدرك واقعي دين السلم لن التلوث من المجتمع

الدين              وإن سلطة وبدون دولة بدون يقوم ل الدين أن ويدرك تكفي ل وحدها
مشاعر             مجرد وليس العملية الناس حياة عليه تقوم الذي النظام أو المنهج هو
ودستور            محدد منهج وبل تشريع وبل سلطة بل الضمير في تعيش وجدانية

أخذت            مكة في القلوب بعض في السلمية العقيدة استقرت أن ومنذ معلوم
أن           فلما وتزكيها وتطهرها القلوب هذه في الجاهلية تكافح العقيدة هذه

وتحقق           معلومة شريعة على تقوم وسلطة المدينة في دولة للسلم أصبحت
المجتمع             صون في سلطته يزاول أخذ محددة صورة في الله منهج الرض في

والموعظة          التوجيه جانب إلى والتأديب العقوبة طريق عن الفاحشة من
جانب             إلى هو إنما الضمير في وجداني اعتقاد مجرد ليس قلنا كما فالسلم

على             أبدا يقوم ول الوجداني العتقاد ذلك الحياة واقع في ينفذ سلطان ذلك
خطأ               رسخ ما عكس على الله عند من جاء دين كل كان وكذلك واحدة ساق
نظام             وبغير شريعة بغير جاءت سماوية أديانا هناك أن من الذهان بعض في

لله             فيه الناس يدين عملي واقعي منهج للحياة منهج فالدين كل سلطان وبغير
الخلقية           والقيم العتقادي التصور يتلقون وحده الله من فيه ويتلقون وحده
الشرائع           هذه على وتقوم العملية حياتهم تنظم التي الشرائع يتلقون كما
وتعاقبهم           عليها الخارجين وتؤدب الناس حياة في السلطان بقوة تنفذها سلطة

الدين           ويكون وحده لله الدينونة لتكون الجاهلية رجس من المجتمع وتحمي
للناس               تشرع آلهة الصور من صورة في غيره آلهة هناك تكون ل أي لله كله

كله            هذا يصنع الذي هو فالله والنظمة والشرائع والموازين القيم لهم وتضع
اللوهية             لنفسه ادعى فقد هذا من شيء في الحق لنفسه ادعى مخلوق وأيما

يدعي               وأن إلها يكون أن لبشر يسمح الله عند من دين من وما الناس على
يجيء              الله عند من دين من ما فإنه ثم ومن ويباشرها الدعوى هذه لنفسه

الشريعة            هذه به ينفذ سلطان وبل عملية شريعة بل صرفا وجدانيا اعتقادا
   ; عن         المجتمع بتطهير الحقيقي وجوده يزاول المدينة في السلم أخذ وهكذا

الحكام            هذه في رأينا ما نحو على والتأديب والعقوبة والتنفيذ التشريع طريق
ذلك            على استقرت ثم بعد فيما عدلت والتي السورة هذه تضمنتها التي

من             المجتمع بتطهير الظاهرة العناية هذه في عجب ول الله أرادها كما التعديل
        ; الولى   فالسمة وسيلة بكل مكافحتها في الظاهر والتشدد الفاحشة هذه
الرض             وجه تعم التي الحاضرة جاهليتنا في نرى كما زمان كل في للجاهلية
واعتبار            قانون أو خلق من ضابط بل البهيمي والنطلق الجنسية الفوضى هي

يقف           ل الشخصية الحرية مظاهر من مظهرا الفوضوية الجنسية التصالت هذه
في             الجاهليون يتسامح ولقد متزمت إل عليها يخرج ول متعنت إل وجهها في

يتنازلون           وقد هذه البهيمية حريتهم في يتسامحون ول كلها النسانية حرياتهم
حريتهم              لهم ينظم أن يريد من وجه في يهبون ولكنهم كلها تلك حرياتهم عن
تحطيم          على الجهزة جميع تتعاون الجاهلية المجتمعات وفي ويطهرها البهيمية

وعلى          النسانية النفس في الفطرية الضوابط إفساد وعلى الخلقية الحواجز
السعار          إهاجة وعلى لها البريئة العناوين ووضع البهيمية الشهوات تزيين

توهين           وعلى ضابط بل العملي الفضاء إلى ودفعه الوسائل بشتى الجنسي



المشاعر         ترذيل وعلى ورقابته المجتمع وضوابط ورقابتها السرة ضوابط
هذه          تمجيد وعلى العارية الشهوات من تشمئز التي السليمة الفطرية

سمات          من هذا كل والتعبيري والجسدي العاطفي العري وتمجيد الشهوات
والمجتمعات         البشرية المشاعر ليطهر السلم جاء التي الهابطة الجاهلية

امرىء            إشعار يراجع والذي جاهلية كل سمة بعينها هي وهي منها البشرية
الغريقية           الجاهلية إشعار في نظائر لها يجد العرب جاهلية في القيس

في           المعاصرة والفنون الداب في نظائر لها يجد كما الرومانية والجاهلية
تقاليد           يراجع الذي أن كما أيضا المعاصرة الخرى والجاهليات العرب جاهلية

الجاهليات          جميع في الختلط وفوضى العشاق ومجون المرأة وتبذل المجتمع
واحدة            تصورات من تنبع ويجدها ورابطة شبها كلها بينها يجد وحديثها قديمها
بتدمير            دائما ينتهي البهيمي النطلق هذا أن ومع متقاربة شعارات لها وتتخذ

الغريقية           الحضارة في وقع كما فيها يشيع التي المة وتدمير الحضارة
الحضارة          في اليوم يقع وكما قديما الفارسية والحضارة الرومانية والحضارة

من           الرغم على تتهاوى أخذت وقد كذلك المريكية الحضارة وفي الوروبية
العقلء           يفزع الذي المر الصناعية الحضارة في الساحق التقدم مظاهر جميع

في             الوقوف من أعجز بأنهم أقوالهم من يبدو كما يشعرون كانوا وإن هناك
وفي              زمان كل في الجاهليين فإن العاقبة هي هذه أن مع المدمر التيار وجه
كلها           النسانية حرياتهم يفقدوا أن ويقبلون الهاوية إلى يندفعون مكان كل

أن             ويرضون البهيمية حريتهم طريق في واحد حاجز يقف أن يقبلون ول أحيانا
انطلقا           ليس وهو الحيواني النطلق حق يفقدوا ول العبيد استعباد يستعبدوا

بل            البهيمة عالم إلى والنتكاس الحيواني للميل العبودية هي إنما حرية وليس
للوظيفة           تجعل التي الفطرة بقانون هذا في محكوم فالحيوان أضل هم
الخصاب           بحكمة دائما مقيدة وتجعلها الحيوان في تتعداها ل مواسم الجنسية

النثى             الذكر يهاجم ول الخصاب موسم في إل الذكر النثى تقبل فل والنسال
بعقيدته          ;    عقله وضبط لعقله الله تركه فقد النسان أما استعداد على وهي إل

كبح             على قادرا يصبح ولم الضغط أمام عقله ضعف العقيدة من انطلق فمتى
وتطهير            الندفاع هذا ضبط يستحيل ثم ومن كيانه في المنطلقة النزوة جماح

من            يستمد وسلطان بالزمام تمسك بعقيدة إل الرجس هذا من المجتمع وجه
الكائن          وترد والعقوبة بالتأديب المتبجحين الخارجين تأخذ وسلطة العقيدة هذه

الله            على الكريم النسان مقام إلى البهيمة درك من ترفعه بل البشري
تقوم             سلطة بل تعيش كما عقيدة بل تعيش البشرية فيها تعيش التي والجاهلية

يستجيب            ول الغربية الجاهليات في العقلء يصرخ ثم ومن العقيدة هذه على
سلطة  ;            وراءها ليس الهواء في طائرة لكلمات يستجيب ل أحدا لن أحد لهم

لهم           يستجيب ول الدين رجال ويصرخ الكنيسة وتصرخ تأديبية وعقوبات تنفيذية
           ; وتنفذ  تحميها سلطة وراءها ليس ضائعة لعقيدة يستجيب ل أحدا لن أحد

التي           الفطرة من ضابط بغير الهاوية إلى البشرية وتندفع وشرائعها توجيهاتها
الله           أعطاها التي والشريعة العقيدة من ضابط وبغير الحيوان الله أودعها

تجارب            كل بها توحي التي المؤكدة العاقبة هو الحضارة هذه وتدمير النسان
تقوم            التي السس وضخامة الحضارة هذه متانة من بدا مهما السابقة البشرية

ومتى         السس هذه أضخم هو شك بل فالنسان تقوم      عليها فلن النسان دمر
الحقيقة            هذه عمق ندرك وحين النتاج على ول وحدها المصانع على الحضارة
لحماية           الفاحشة على عقوباته تشديد في السلم عظمة من جانبا ندرك
الصيل   ;         النساني أساسها على النسانية الحياة تقوم كي التدمير من النسان
بتمجيد            النسانية الحياة أسس تدمر التي الجهزة جريمة من جانبا ندرك كما



أحيانا          ذلك وتسمية عقالها من البهيمية الشهوات وإطلق وتزيينها الفاحشة
النسان           تدمير وسائل من وسيلة وكل بالتقدمية وأحيانا بالحرية وأحيانا بالفن

وجه           في والعقوبة بالنصح الوقوف ينبغي كما جريمة باسمها تسميتها ينبغي
  ; الكامل         بمنهجه وحده والسلم السلم يصنعه ما وهذا الجريمة هذه

القويم   المتكامل

التوبة    الثاني الدرس

يطردهم            ول والخاطئات الخاطئين وجه في البواب يغلق ل السلم أن على
الطريق             لهم يفسح بل تائبين متطهرين إليه يعودوا أن أرادوا إن المجتمع من

متى            توبتهم قبول الله يجعل أن التشجيع من ويبلغ سلوكه على ويشجعهم
هذا             وراء وليس الكريم بقوله نفسه على يكتبه سبحانه عليه حقا فيها أخلصوا

ثم            بجهالة السوء يعملون للذين الله على التوبة إنما لمستزيد زيادة الفضل
وليست            حكيما عليما الله وكان عليهم الله يتوب فأولئك قريب من يتوبون

الن             تبت إني قال الموت أحدهم حضر إذا حتى السيئات يعملون للذين التوبة
هذا              في سبق ولقد اليما عذابا لهم اعتدنا أولئك كفار وهم يموتون الذين ول

إذا              والذين عمران آل سورة في تعالى قوله ظلل في التوبة عن حديث الجزء
بجملته           وهو لذنوبهم فاستغفروا الله ذكروا أنفسهم ظلموا أو فاحشة فعلوا

بيان             يستهدف آخر غرضا يستهدف السورة هذه في التعبير ولكن هنا نقله يصح
على            فكتب تفضل والتي الله يقبلها التي التوبة إن وحقيقتها التوبة طبيعة

أنشئت              قد النفس هذه أن على فتدل النفس من تصدر التي هي قبولها نفسه
استفاقت            حتى شديدا رجا ورجها العماق من الندم هزها قد أخرى نشأة

رغبة            واستجدت المل من وبحبوحة العمر من فسحة في وهي وأنابت فثابت
الله             على التوبة إنما جديد طريق سلوك في حقيقية ونية التطهر في حقيقية

عليهم            الله يتوب فأولئك قريب من يتوبون ثم بجهالة السوء يعملون للذين
يرتكبون           الذين هم بجهالة السوء يعلمون والذين حكيما عليما الله وكان

الهدى             عن الضللة معناها هنا الجهالة أن على الجماع يشبه ما وهناك الذنوب
يتوبون              والذين الحلقوم الروح تبلغ حتى تستمر ل دامت ما قصر أم أمدها طال

في              ويدخلوا الموت لهم يتبين أن قبل الله إلى يثوبون الذين هم قريب من
والنخلع            الندم توبة هي حينئذ التوبة فهذه عتباته على أنهم ويحسوا سكراته

للنفس            جديدة نشأة إذن وهي والتكفير الصالح العمل على والنية الخطيئة من
يتصرف            حكيما عليما الله وكان عليهم الله يتوب فأولئك للضمير جديدة ويقظة
الطاهر            الصف إلى العودة فرصة الضعاف عباده ويمنح حكمة وعن علم عن

المن            الحمى في حقيقية رغبة راغبون وهم السوار وراء أبدا يطردهم ول
الرحيم  متى            والكنف يطردهم ول الضعاف عباده يطارد ل سبحانه الله إن

هم             تنفعهم ولكن توبتهم تنفعه وما عنهم غني سبحانه وهو وأنابوا إليه تابوا
لهم            يفسح ثم ومن فيه يعيشون الذي المجتمع وحياة حياتهم وتصلح أنفسهم

السيئات           يعملون للذين التوبة وليست متطهرين تائبين الصف إلى العودة في
المضطر              توبة هي التوبة فهذه الن تبت إني قال الموت أحدهم حضر إذا حتى

متسع              لديه يعد لم لنه يتوب الذي توبة الخطيئة به وأحاطت الغواية به لجت
تنشىء             ل لنها الله يقبلها ل وهذه الخطيئة لمقارفة فسحة ول الذنوب لرتكاب

تغير               ول الطبع في تبدل على تدل ول الحياة في صلحا ول القلب في صلحا
إلى            الشاردون يلجه الذي المفتوح الباب لنها تقبل إنما والتوبة التجاه في
من          البشرية وتستردهم الضلل تيه من أنفسهم فيستردون المن الحمى



امتداد             لهم الله قدر إن صالحا عمل ليعملوا الشيطان راية تحت الضال القطيع
كان             إن الغواية على الهداية انتصار القل على ليعلنوا أو المتاب بعد العمر

الذين            ول بالوصيد لهم أنه يشعرون ل حيث من ينتظرهم المحدود الجل
وشيجة             من التوبة وبين بينهم ما كل قطعوا قد وهؤلء كفار وهم يموتون

أليما             عذابا لهم أعتدنا أولئك فرصة من المغفرة وبين بينهم ما كل وضيعوا
أو             إعداد إلى يحتاج ل النتظار في حاضر فهو وهيأناه أعددناه أي اعتدناه

يفتح            ذاته الوقت في ولكنه العقوبة في الرباني المنهج يشتد وهكذا إحضار
الفريد           الرباني المنهج هذا في التوازن فيتم للتوبة مصراعيه على الباب

والجديد               القديم في يفعل أن آخر منهج يملك ل كما الحياة في آثاره وينشىء

عنها          الظلم ورفع المرأة لنصاف وتشريعات توجيهات الثالث الدرس

الجاهلية           كانت ولقد المرأة موضوع هو الدرس هذا في الثاني والموضوع
ل            سيئة معاملة المرأة تعامل حولهم من الجاهليات سائر كانت كما العربية

يدعها            شنيعا نزول الرجل منزلة عن بها فتنزل النسانية حقوقها لها تعرف
ومتعة            تسلية منها تتخذ الذي الوقت في وذلك بالنسان منها بالسلعة أشبه
العاري          والغزل للتشهي ومادة للغرائز وإغراء للنفوس فتنة وتطلقها بهيمية

في            الطبيعي مكانها إلى ويردها كله هذا عنها ليرفع السلم فجاء المكشوف
يتفق            الذي المكان البشرية الجماعة نظام في الجدي دورها وإلى السرة كيان
نفس             من خلقكم الذي السورة هذه مفتتح في قرره الذي العام المبدأ مع

مستوى            ليرفع ثم ونساء كثيرا رجال منهما وبث زوجها منها وخلق واحدة
إلى          الهابط الحيواني المستوى من الزوجية الحياة في النسانية المشاعر

والتعاطف        والمودة الحترام بظلل ويظللها الرفيع النساني المستوى
         ; وعند  الولى الصدمة عند تنقطع فل والوشائج الروابط وليوثق والتجمل

ول              كرها النساء ترثوا أن لكم يحل ل آمنوا الذين أيها يا الول النفعال
وعاشروهن           مبينة بفاحشة يأتين أن إل آتيتموهن ما ببعض لتذهبوا تعضلوهن

كثيرا            خيرا فيه الله ويجعل شيئا تكرهوا أن فعسى كرهتموهن فإن بالمعروف
شيئا             منه تأخذوا فل قنطارا إحداهن وآتيتم زوج مكان زوج استبدال أردتم وإن

وأخذن            بعض إلى بعضكم أفضى وقد تأخذونه وكيف مبينا وإثما بهتانا أتأخذونه
نكح       ما تنكحوا ول غليظا ميثاقا إنه          منكم سلف قد ما إل النساء من آباؤكم

ينتشل             أن قبل العربية الجاهلية في بعضهم كان سبيل وساء ومقتا فاحشة كان
الرجل            مات إذا الكريم مستواه إلى ويرفعهم الوهدة هذه من العرب السلم

شاء           إن والمتروكات البهائم يرثون كما يرثونها بامرأته أحق فأولياؤه منهم
البهائم          يبيعون كما مهرها وأخذوا زوجوها شاءوا وإن تزوجها بعضهم

تفتدي           حتى تزويج دون البيت في وأمسكوها عضلوها شاءوا وإن والمتروكات
عليها             فألقى وليه جاء زوجها المرأة عن توفي إذا بعضهم وكان بشيء نفسها
جميلة            كانت فإن والغنيمة السلب يحوز كما وحازها الناس من فمنعها ثوبه

بمال ;             منه نفسها تفتدي أو فيرثها تموت حتى حبسها دميمة كانت وإن تزوجها
فقد              ثوبه عليها فيلقي يدركها أن قبل أهلها بيت إلى فانطلقت فاتته إذا فأما

أل            عليها ويشترط المرأة يطلق بعضهم وكان منه نفسها وحمت وتحررت نجت
وكان    ;            بعضه أو كله أعطاها كان بما منه نفسها تفتدي حتى أراد من إل تنكح

فيأخذها            يكبر حتى فيهم الصبي على امرأته حبسوا الرجل مات إذا بعضهم
يكبر             حتى الزواج عن فيحبسها أمرها يلي حجره في اليتيمة تكون الرجل وكان

الكريمة             النظرة مع يتفق ل مما وهكذا وهكذا مالها ويأخذ ليتزوجها الصغير إبنه



    ; المرأة        بإنسانية يهبط ومما الواحدة النفس لشقي السلم بها ينظر التي
علقة            أو تجار علقة الجنسين بين العلقة ويحيل السواء على الرجل وإنسانية

المستوى            ذلك إلى العلقة تلك السلم رفع الهابط الدرك هذا ومن بهائم
من             كثير على وفضلهم الله كرمهم الذين آدم بني بكرامة اللئق الكريم العالي

الحياة           إلى السلم نظرة ومن النسان عن السلم فكرة فمن العالمين
الكريم             المصدر هذا من إل البشرية تعرفه لم الذي الرتفاع ذلك كان النسانية

الذي            العضل حرم كما والبهيمة السلعة تورث كما المرأة وراثة السلم حرم
قبل             وذلك بالفاحشة التيان حالة في إل بها للضرار أداة ويتخذ المرأة تسامه

ابتداء             تعاشره من اختيار في حريتها للمرأة وجعل المعروف الزنا حد يتقرر أن
بالمعروف             العشرة وجعل زوجها عنها متوفى أو مطلقة ثيبا أم بكرا استئنافا أو

العشرة             تصبح لم ما لزوجته الزوج كراهية حالة في حتى الرجال على فريضة
ل               كي الله علم وفي الله غيب في الرجاء نسمة الحالة هذه في ونسم متعذرة

هنالك            أن يدريه فما العزيزة الزوجية وشيجة فيبت الول انفعاله المرء يطاوع
واستبقى              انفعاله كظم إن لعله كامنا مخبوءا خيرا يدريه ل هو يكره فيما خيرا

ول              كرها النساء ترثوا أن لكم يحل ل آمنوا الذين أيها يا سيلقيه زوجة
وعاشروهن           مبينة بفاحشة يأتين أن إل آتيتموهن ما ببعض لتذهبوا تعضلوهن

كثيرا            خيرا فيه الله ويجعل شيئا تكرهوا أن فعسى كرهتموهن فإن بالمعروف
الغضب            فورة من وتهدىء بالله النفس تعلق الية في الخيرة اللمسة وهذه

الكره    حدة من ;      وتفثأ تكون       ل وحتى هدوء في نفسه النسان يعاود حتى
الوثقى           بالعروة العرى مربوطة فهي الرياح مهب في ريشة الزوجية العلقة

العرى            أوثق وهي وربه المؤمن قلب بين تربط التي العروة الدائمة العروة
إلى            وينظر وسلما وأمنا سكنا بوصفه البيت إلى ينظر الذي والسلم وأبقاها
على           الصرة هذه ويقيم وأنسا ورحمة مودة بوصفها الزوجين بين العلقة

ذاته           السلم هو والتحاب والتعاطف التجاوب على تقوم كي المطلق الختيار
فيه            الله ويجعل شيئا تكرهوا أن فعسى كرهتموهن فإن للزواج يقول الذي

يستمسك            وكي خاطر لول تفصم فل الزوجية بعقدة يستأني كي كثيرا خيرا
النسانية           المؤسسة لهذه يحفظ وكي نزوة لول تنفك فل الزوجية بعقدة

الطائر           الميل وحماقة المتقلبة العاطفة لنزوة عرضة يجعلها فل جديتها الكبرى
أن              أراد لرجل عنه الله رضي الخطاب بن عمر قول أعظم وما وهناك هنا

الرعاية              فأين الحب على إل البيوت تبن ألم ويحك يحبها ل لنه زوجه يطلق
الحب            باسم المتحذلقون به ينعق الذي الرخيص الكلم أتفه وما التذمم وأين

الزوجين           انفصال ل باسمه ويبيحون المتقلبة العاطفة نزوة به يعنون وهم
وخيانة           تحبه ل أليست لزوجها الزوجة خيانة بل الزوجية المؤسسة وتحطيم

الصغيرة             التافهة النفوس هذه في يهجس وما يحبها ل أنه أليس لزوجته الزوج
الحيواني          الميل ونزوة المتقلبة الصغيرة العاطفة نزوة من أكبر معنى

والنبل             المروءة من الحياة في أن لهم يخطر ل أنه المؤكد ومن المسعور
تصور             في به يتشدقون الذي هذا من وأعظم أكبر هو ما والحتمال والتجمل

في               عنه بعيدون فهم الله خاطر لهم يخطر ل أنه طبعا المؤكد ومن هزيل هابط
فإن          للمؤمنين الله يقوله ما قلوبهم تستشعر فما المزوقة جاهليتهم

العقيدة            إن كثيرا خيرا فيه الله ويجعل شيئا تكرهوا أن فعسى كرهتموهن
الحياة          وترفع الهتمامات وترفع النفوس ترفع التي وحدها هي اليمانية

الصبر            بعد تبين فإذا الفارغ وتفاهة التاجر وطمع البهيمة نزوة عن النسانية
النفصال            من بد ل وأنه مستطاعة غير الحياة أن والرجاء والمحاولة والتجمل

وما            صداق من أخذت بما المرأة تنطلق فعندئذ زوج مكان زوج واستبدال



فأخذ              ذهب من قنطارا كان ولو منه شيء استرداد يجوز ل مال من ورثت
زوج              مكان زوج استبدال أردتم وإن فيه شبهة ل ومنكر واضح إثم منه شيء

ثم             ومن مبينا وإثما بهتانا أتأخذونه شيئا منه تأخذوا فل قنطارا إحداهن وآتيتم
موح            تعبير في وريف الزوجية الحياة ظلل من وظل عميقة وجدانية لمسة
غليظا            ميثاقا منكم وأخذن بعض إلى بعضكم أفضى وقد تأخذونه وكيف عجيب
ويلقي             معانيه كل يشع مطلقا اللفظ يدع محدد مفعول بل أفضى الفعل ويدع

بل            وإفضاءاته الجسد حدود عند يقف ول إيحاءاته كل ويسكب ظلله كل
والهموم       والسرار والتصورات والوجدانات والمشاعر العواطف يشمل

الصور            عشرات يرسم اللفظ يدع التجاوب صور من صورة كل في والتجاوب
لتلك          الذكريات وعشرات النهار وأطراف الليل إناء المشتركة الحياة لتلك
وفي            إفضاء حب اختلجة كل وفي الزمان من فترة ضمتهما التي المؤسسة

أو               ألم في اشتراك كل وفي إفضاء جسم لمسة كل وفي إفضاء ود نظرة كل
إلى              شوق كل وفي إفضاء مستقبل أو حاضر في تفكر كل وفي إفضاء أمل

التصورات              خلف من الحشد هذا كل إفضاء وليد في التقاء كل وفي إفضاء
العجيب         الموحي التعبير ذلك يرسمه والعواطف والمشاعر والنداء والظلل

الصغير            المادي المعنى ذلك جواره إلى فيتضاءل بعض إلى بعضكم أفضى وقد
وجدانه             وفي خياله في يستعرض وهو دفع ما بعض يطلب أن الرجل ويخجل

ثم            السيف الفراق لحظة في العشرة وذكريات الماضي صور من الحشد ذلك
آخر             لون من آخر عامل والمشاعر والذكريات الصور من الحشد ذلك إلى يضم
وهو             الله سنة وعلى الله باسم النكاح ميثاق هو غليظا ميثاقا منكم وأخذن

ويدعوهم       ;      آمنوا الذين يخاطب وهو مؤمن قلب بحرمته يستهين ل غليظ ميثاق
يحرم            الفقرة هذه نهاية وفي الغليظ الميثاق هذا يحترموا أن الصفة بهذه

وقد              النساء من آباؤهم نكح ما البناء ينكح أن والتبشيع التفظيع مع باتا تحريما
حتى             أحيانا النساء عضل أسباب من سببا وكان حلل الجاهلية في ذلك كان
يورث             كما بالوراثة تزوجها كبيرا كان إن أو أبيه امرأة فيتزوج الصبي يكبر
آباؤكم             نكح ما تنكحوا ول التحريم أشد المر هذا يحرم السلم فجاء الشيء

من               لنا ويبدو سبيل وساء ومقتا فاحشة كان إنه سلف قد ما إل النساء من
حكمة             بكل نحيط ل البشر نحن كنا وإن اعتبارات ثلثة التحريم هذا حكمة

عدم             أو إدراكنا على إياه ورضاؤنا به وتسليمنا له خضوعنا يتوقف ول التشريع
وأن             حكمة وراءه أن لنستيقن شرعه قد الله أن فحسبنا الحكمة لهذه إدراكنا

أن             الول اعتبارات ثلثة التحريم هذا حكمة من لنا يبدو نقول المصلحة فيه
له          ;      ندا خياله في فيصبح أباه البن يخلف أل والثاني الم مكان في الب امرأة

ويمقته            أباه فيكره وطبعا فطرة الول امرأته زوج الزوج يكره ما وكثيرا
في             سائدا كان الذي المر الب لزوجة الرث شبهة هناك تكون أل والثالث

نفس            من وهما سواء والرجل المرأة بإنسانية يهبط كريه معنى وهو الجاهلية
ولغيرها           الظاهرة العتبارات لهذه مراء بل للخر مهانة أحدهما ومهانة واحد
فاحشة             جعله الشناعة غاية شنيعا العمل هذا جعل لنا يتبين لم يكون مما

في               منه سلف قد كان ما إل سيئا سبيل وجعله وكراهية بغضا أي مقتا وجعله
لله             أمره متروك عنه معفو فهو تحريمه السلم في يرد أن قبل الجاهلية

سبحانه 

النساء       من المحرمات بيان الرابع الدرس



وهي            النساء من المحرمات أنواع سائر تتناول الدرس هذا في الثالثة والفقرة
عليكم           حرمت السواء على المجتمع تنظيم وفي السرة تنظيم في خطوة
الخت         وبنات الخ وبنات وخالتكم وعماتكم وأخواتكم وبناتكم أمهاتكم

وربائبكم         نسائكم وأمهات الرضاعة من وأخواتكم أرضعنكم اللتي وأمهاتكم
بهن             دخلتم تكونوا لم فإن بهن دخلتم اللتي نسائكم من حجوركم في اللتي

إل             الختين بين تجمعوا وإن أصلبكم من الذين أبنائكم وحلئل عليكم جناح فل
ملكت              ما إل النساء من والمحصنات رحيما غفورا كان الله إن سلف قد ما

يحرم             اللواتي أي والمحارم ذلكم وراء ما لكم وأحل عليكم الله كتاب أيمانكم
وقد           السواء على والمترقية البدائية المم جميع في معروفة منهن الزواج

في           دائرتها واتسعت المم شتى عند المحارم وطبقات التحريم أسباب تعددت
السلم          في والمحرمات المترقية الشعوب في ضاقت ثم البدائية الشعوب

بعدها             التي والية قبلها التي والية الية هذه في المبينة الطبقات هذه هي
بسبب          وبعضها مؤقتا تحريما محرمة وبعضها مؤبدا تحريما محرمة وبعضها
السلم          الغى وقد المصاهرة بسبب وبعضها الرضاعة بسبب وبعضها النسب

التي           كالقيود الخرى البشرية المجتمعات عرفتها التي الخرى القيود أنواع كل
إلى           ترجع التي والقيود وقومياتها وألوانها البشرية الجناس اختلف إلى ترجع

الواحد         والوطن الواحد الجنس في الجتماعية ومقاماتها الطبقات اختلف
علوا           مهما أصوله أولها طبقات أربع السلم شريعة في بالقرابة والمحرمات
علون               مهما أمه جهة من أو أبيه جهة من وجداته أمه من التزوج عليه فيحرم
ببناته           التزوج عليه فيحرم نزلوا مهما فروعه وثانيتها أمهاتكم عليكم حرمت
نزلوا            مهما أبويه فروع وثالثتها وبناتكم نزلوا مهما وإناثهم ذكورهم أولده وبنات

وأخواته           إخوته أولد وببنات وأخواته إخوته وببنات بأخته التزوج عليه فيحرم
فيحرم          لجداده المباشرة الفروع ورابعتها الخت وبنات الخ وبنات وأخواتكم

وعمة              أمه وعمة أمه أو لبيه جده وعمة أبيه وعمة وخالته بعمته التزوج عليه
فيحل            للجداد المباشرة غير الفروع أما وخالتكم وعماتكم أمه أو لبيه جدته

الخوال           وأولد والعمات العمام أولد بين التزاوج يباح ولذلك بهم الزواج
فيحرم         علون مهما الزوجة أصول خمس بالمصاهرة والمحرمات والخالت

مهما              أمها جهة من أو أبيها جهة من وجداتها زوجته بأم الزواج الرجل على
أم             الزوج بها دخل سواء الزوجة على العقد بمجرد التحريم هذا ويسري علون

الزواج            الرجل على فيحرم نزلن مهما الزوجة فروع نسائكم وأمهات يدخل لم
هذا             يسري ول نزلوا مهما إناثا أم كانوا ذكورا أولدها وبنات زوجته ببنت

نسائكم           من حجوركم في اللتي وربائبكم بالزوجة الدخول بعد إل التحريم
الب             زوجات عليكم جناح فل بهن دخلتم تكونوا لم فإن بهن دخلتم اللتي

وزوجة            أبيه بزوجة الزواج الرجل على فيحرم علوا مهما الجهتين من والجداد
ما                إل النساء من آباؤكم نكح ما تنكحوا ول علوا مهما أمه أو لبيه أجداده أحد

زوجات              تجيزه كانت وقد النكاح هذا من الجاهلية في سلف ما أي سلف قد
صلبه             من ابنه بامرأة الزواج الرجل على فيحرم نزلوا مهما الولد وأبناء البناء
وذلك              أصلبكم من الذين أبنائكم وحلئل نزل مهما بنته ابن أو ابنه ابن وامرأة

الجاهلية   لعادة الصلب          إبطال بابن وتحديده المتبني البن زوجة تحريم في
وهذه             الزوجة أخت الحزاب سورة في جاء كما آبائهم إلى التبني أبناء ودعوة

هو            والمحرم الرجل عصمة وفي حية الزوجة دامت ما مؤقتا تحريما تحرم
أي               سلف قد ما إل الختين بين تجمعوا وأن واحد وقت في الختين بين الجمع
ما              الرضاعة من ويحرم تجيزه كانت وقد الجاهلية في النكاح هذا من سلف ما

وأصولها            الرضاع من الم محارم تسع تشمل وهذه والصهر النسب من يحرم



نزلن           مهما وبناتها الرضاع من البنت أرضعنكم اللتي وأمهاتكم علون مهما
من             الخت عصمته في وهي زوجته أرضعتها من هي الرضاع من الرجل وبنت

الرضاع           من والخالة العمة الرضاعة من وأخواتكم نزلن مهما وبناتها الرضاع
أم             زوجها أخت هي الرضاع من والعمة المرضع أخت هي الرضاع من والخالة

الم            هذه وأصول طفولتها في الزوجة أرضعت التي وهي الرضاع من الزوجة
بنت             النسب في كما المرأة على العقد بمجرد التحريم هذا ويسري علون مهما

بالرجل             تتزوج أن قبل أرضعتها قد الزوجة كانت من وهي الرضاع من الزوجة
زوجة             بالزوجة الدخول بعد إل التحريم هذا يسري ول نزلوا مهما أولدها وبنات

من               الطفل رضع من هو الرضاع من والب عل مهما الرضاع من الجد أو الب
من             أمه وهي فحسب أرضعته بمن الزواج الطفل هذا على يحرم فل زوجته

الرضاع             من أبيه زوجة تعتبر التي بضرتها الزواج كذلك عليه يحرم بل الرضاع
أو             الرضاع من وأختها المرأة بين الجمع نزل مهما الرضاع من البن زوجة

ناحية               من منها محرم رحم ذات أخرى امرأة أية أو الرضاع من خالتها أو عمتها
الية            في نصا تحريمهما ورد المحرمات هذه من والثالث الول والنوع الرضاع

ما        <     الرضاعة من يحرم النبوي للحديث تطبيق فهي المحرمات هذه سائر أما
       < الشريعة    في المحرمات هي هذه الشيخان أخرجه النسب من يحرم

من              يذكر ما فكل خاصة ول عامة ل للتحريم علة النص يذكر ولم السلمية
هناك              تكون وقد عامة علة هناك تكون فقد وتقدير ورأي استنباط هو إنما علل

بين             مشتركة علل هناك تكون وقد المحارم أنواع من نوع بكل خاصة علل
يقال      المثال سبيل وعلى المحارم الذرية        بعض يضوي القارب بين الزواج إن

وتتأصل           تتركز قد الوراثية الضعف استعدادات لن الزمن امتداد مع ويضعفها
جديدة             أجنبية بدماء الدائم للتلقيح الفرصة تركت إذا ما عكس على الذرية في

إن          يقال أو واستعداداتها الجيال حيوية فتجدد الممتازة استعداداتها تضاف
وبنات         والخالت والعمات والخوات والبنات كالمهات المحرمة الطبقات بعض
وبنات          النساء وأمهات الرضاعة من نظائرهن وكذلك الخت وبنات الخ
وعطف           رعاية علقة بهن العلقة تكون أن يراد والحجور الربائب الزوجات

تؤدي             خلفات من الزوجية الحياة في يجد قد لما تتعرض فل وتوقير واحترام
يراد           التي المشاعر فتخدش النفصال هذه رواسب مع والنفصال الطلق إلى

مع             والخت الحجور في كالربائب الطبقات هذه بعض إن يقال أو الدوام لها
فيها             الخوية أو البنوية المشاعر خدش يراد ل الب وزوجة الزوجة وأم الخت

ل             كذلك والخت والبنت زوجها في تزاحمها قد ابنتها أن تحس التي فالم
بها             تتصل التي أختها أو حياتها تشاركها التي بنتها تجاه البريئة عاطفتها تستبقي

والبن               زوجته على يخلفه قد إبنه أن يشعر الذي الب وكذلك أمها وهي أمها أو
ومثله              زوجته على سبقه لنه له غريم المطلق أو الراحل أباه أن يشعر الذي

من             والب البن بين لما بالنسبة الصلب من الذين البناء حلئل في يقال
السرة              نطاق التوسيع جعلت الزواج علقة إن يقال أو تشاب أن يجوز ل علقة
القربين              القارب بين لها ضرورة فل ثم ومن القرابة رابطة وراء ما إلى ومدها

لنتفاء            هؤلء من الزواج حرم ثم ومن القريبة القرابة آصرة تضمهم الذين
من               يفلت أن ليكاد حتى صلته بعدت من إل القريبات من يبح ولم فيه الحكمة

حكمة               وراءه بد ل الله اختيار بأن نسلم فنحن العلة كانت ما وأيا القرابة رباط
ول                شيئا المر في يؤثر ل هذا فإن جهلنا أو علمنا وسواء مصلحة فيه بد ول
في            يتحقق ل فاليمان والقبول الرضى مع والتنفيذ الطاعة وجوب من ينقص

بها                ويسلم منها حرجا صدره في يجد ل ثم الله شريعة إلى يحتكم لم ما قلب
القرآني            التشريع ونص المحارم هذه عن عامة أخيرة كلمة تبقى ثم تسليما



عدا            فيما الجاهلية عرف في محرمة كانت المحرمات هذه إن لها المبين
جائزتين             كانتا فقد الختين بين والجمع النساء من الباء نكح ما اثنتين حالتين

كلها            المحارم هذه يحرم وهو السلم ولكن الجاهلي المجتمع من كراهة على
إلى            مستندا ابتداء حرمها إنما تحريمها في الجاهلية عرف إلى يستند لم
ليس            هذا في والمر إلخ أمهاتكم عليكم حرمت النص وجاء الخاص سلطانه

            ; هو   المر هذا في العقدة وإدراك كله الدين هذا أمر هو إنما شكليات أمر
لله            وإخلصها اللوهية أصل عليه يقوم الذي وللصل كله الدين لهذا إدراك

لنهما              وحده الله شأن من هو والتحريم التحليل أن يقرر الدين هذا إن وحده
وحده             فالله الله من سلطان بغير تحليل ول تحريم فل اللوهية خصائص أخص

أن               غيره لحد وليس يحرم ما الناس على ويحرم يحل ما للناس يحل الذي هو
تماما              مرادف هذا لن الحق هذا يدعي أن لحد وليس وذاك هذا في يشرع

اللوهية  التحريم            لدعوى هذا فيصدر تحلل أو تحرم الجاهلية فإن ثم ومن
البتداء              منذ له وجود ل لنه للتصحيح قابل غير أصليا بطلنا باطل عنها والتحليل

كلية              ببطلنه ابتداء يحكم فهو حرمت أو الجاهلية أحلت ما إلى السلم جاء فإذا
لنها               إصداره تملك ل جهة من صادر أنه بما قائم غير كله ويعتبره أصليا بطلنا

الجاهلية              كانت شيئا أحل فإذا إنشاء أحكامه إنشاء في هو يأخذ ثم إلها ليست
يعتبر             ول ابتداء الحكام هذه ينشيء فهو تحرمه الجاهلية كانت شيئا حرم أو

من              تصدر ثم باطلة هي لنها كلها أبطلها التي الجاهلية لحكام اعتمادا منه هذا
السلمية            النظرية هذه الله وهي الحكام هذه إصدار وحدها تملك التي الجهة

نطاقها             عن يخرج ول النسانية الحياة في شيء كل تشمل والحرمة الحل في
في                 ول نكاح في يحرم أو يحل أن الله غير لحد ليس إنه الحياة هذه في شيء
ول                 عقد في ول عمل في ول حركة في ول لباس في ول شراب في ول طعام
من                سلطانه يستمد أن إل وضع في ول عرف في ول ارتباط في ول تعامل في

البشر              حياة في شيئا تحلل أو تحرم أخرى جهة وكل الله شريعة حسب الله
المستأنف            للتصحيح قابل غير أصليا بطلنا باطلة أحكامها تصدر صغر أم كبر

كان           لما واعتمادا تصحيحا السلمية الشريعة في الحكام هذه مجيء وليس
الذي             المصدر إلى مستند الحكام لهذه مبتدأ إنشاء هو إنما الجاهلية في منها

وهكذا           والحرمة الحل في أحكامه السلم أنشأ وهكذا الحكام إنشاء يملك
مستندا          وتقاليده شعائره السلم نظم وهكذا وأنظمته أوضاعه السلم أقام

وكرر            النظرية هذه بتقرير القرآن عني لقد الخاص سلطانه إلى إنشائها في
فكان             المبدأ بتقرير عني حللوه وما حرموه ما كل في الجاهليين مع الجدل

من             والطيبات لعباده أخرج التي الله زينة حرم من قل استنكار في يسأل
محرما               إلي أوحي فيما أجد ل قال عليكم ربكم حرم ما أتل تعالوا قل الرزق

وكان               إلخ خنزير لحم أو مسفوحا دما أو ميتة يكون أن إل يطعمه طاعم على
حق            يملك الذي أن وهو الساسي المبدأ ذلك إلى الستنكارات بهذه يردهم

ول               طبقة ول فرد ل البشر من لحد ذلك وليس وحده الله هو والتحليل التحريم
والتحليل            الله شريعة وفق الله من بسلطان إل أجمعين الناس ول أمة

هو            ويحرم يحلل فالذي الدين وهو الشريعة هو والباحة الحظر أي والتحريم
فالناس             الله هو ويحلل يحرم الذي كان فإن الناس يدين الذي الدين صاحب

غير                أحدا يحلل أو يحرم الذي كان وإن الله دين في إذن وهم لله يدينون إذن
        ; الله       دين في ل دينه في إذن وهم الحد لهذا يدينون إذن فالناس الله
الدين           مسألة وهي وخصائصها اللوهية مسألة هي الوضع هذا على والمسألة

أين           الرض أنحاء في المسلمون فلينظر وحدوده اليمان مسألة وهي ومفهومه



يزالون                ما كانوا إن السلم من هم وأين الدين من هم أين المر هذا من هم
للسلم    ادعائهم على    يصرون

بقوله        مبدوءا الخامس الجزء ويليه الرابع الجزء انتهى
من   والمحصنات  النساء تعالى


