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 املقدمة
 

احلمد هلل الذي خلق كل شيء إبتداء من عنده , وهو الغين بذاته عن 
اخلالئق, احلمد هلل مدبر األمور الذي ليس من حد لقدرته, وعظيم 

واألرض عرضًا وسعة للجنة سلطانه, احلمد هلل الذي جعل السموات 
وأخرب بأنها دار اخللود للمتقني الذين خيشون اهلل, فيبادرون إىل أداء 

ِباْلحِكَْمِة َواْلَمْوِعظَِة الوظائف العبادية وجيذبون الناس إليها]

 .(6)[اْلحَسََنةِ 
احلمد هلل الذي إستوى على العرش ووسع كرسيه السموات 

ة أفراد الزمان الطولية على إطالق واألرض, يف شاهد تفنى فيه موضوعي
 ربوبيته على املعدوم واملوجود من الكائنات .

احلمد هلل الذي ال تنفد كلماته ولو صارت البحار مدادا هلا , احلمد  
 هلل الذي ليس من حد لعلمه.

احلمد هلل الذي أنعم على اخلالئق بأن جعل اإلنسان خليفة يف 
, (2)[ِفي األَْرِض خَِليَفة  ِإنِّي جَاِعٌل األرض, قال تعاىل]

ليكون تتويج اخلالفة بنزول القرآن دستورًا خالدًا ألهل األرض, فيصبح 
خَيَْر ُأمَّةٍ هذا النزول علة إلستدامة احلياة يف األرض بوجود]

, تتعاهد أحكام الشريعة, ومتتنع عن الوهن (3)[ُأخِْرجَْت ِللنَّاسِ 
صلى اهلل عليه وآله وسلم الذي والضعف بتصديقها وإنقيادها للنيب حممد 

                                                           

 .621سورة النحل (6)
 .30البقرة  سورة(2)
 .660سورة آل عمران (3)
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, وزاد من فضله تعاىل فأذهب (6)[َرحَْمة  ِلْلَعاَلِمينَ جعله اهلل]
الرجس عنه وعن أهل بيته يف نعمة دائمة على أهل األرض وجتلي دوام 

 معاني العبودية التامة هلل سبحانه واإلمامة يف سبل التقوى والصالح.
احلمد هلل الذي تواضع وذل لعظمته كل شيء وانقادت اخلالئق 

َلْو ملشيئته وقرب من عباده فجعل  القرآن مرآة لسلطانه , فقال تعاىل ]

َأْنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى جَبٍَل َلَرَأْيَتُه خَاِشع ا 

 . (2)[ُمَتَصدِّع ا ِمْن خَشْيَِة ّللاَِّ 
ريم حممدًا صلى اهلل عليه وآله وسلم احلمد اهلل الذي جعل رسوله الك

واحلمد هلل الذي تواضع إمام الناس يف احلمد والثناء عليه سبحانه  وقال :)
 .(3)(لعظمته كل شيء واحلمد هلل الذي خشع مللكه كل شيء

احلمد هلل الذي جعل كل شطر آية من آيات القرآن مناسبة للحمد 
 والثناء عليه واحلمد على ثالثة أقسام:

الشكر باجلنان والقلب بأن يدرك اإلنسان يف قرارة نفسه نعمة  ل :األو
اهلل ويستحضر ذكرها بالشكر هلل والثناء عليه واإلقرار بأنها من فضله 

 تعاىل.
الشكر القولي, وهو بيان الشكر باللسان سواء على حنو  الثاني :

ْعَمةِ َو َأمَّا ِبنِ املناجاة أو الدعاء أو احلديث بني الناس قال تعاىل]

, وتدل اآلية أعاله على أولوية احلديث بالنعمة وأن (4)[َربَِّك َفحَدِّثْ 
 اإلقرار بها يف القلب وحدة غري كاف.

 ويتجلى الشكر القولي مبصاديق كثرية منها:
                                                           

 .601سورة األنبياء (6)
 .  26سورة احلشر (2)

 .21/62املعجم الكبري (3)
 .66سورة الضحى (4)
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 التصديق بنزول القرآن من عند اهلل. األول :
 إتباع النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم. الثاني :

 تالوة آيات القرآن. الثالث :
 العمل باألوامر الواردة يف القرآن. الرابع :

 إجتناب ما  تضمنت آيات القرآن النهي عنه. اخلامس :
 الصرب يف مرضاة اهلل. السادس :

ولو تلى املسلم اآليات اليت تتضمن الشكر هلل عز وجل فهل حيتسب 
الشكر  من الشكر القولي أم البد من اإلتيان بكلمات خمصوص مع قصد

 هلل سبحانه.
 اجلواب هو األول وإن كانت التالوة بقصد القرآنية.

الشكر العملي ويسمى أيضًا شكر األركان, ويتجلى باإلمتثال  الثالث :
 لألوامر اإلهلية وإجتناب ما نهى عنه سبحانه.

ومن اإلعجاز يف آية البحث أن كاًل من عدم الوهن وعدم احلزن من 
ثة املتقدمة كلها, لينال املسلمون األجر املتعدد مصاديق وجوه الشكر الثال

 .(6)[اْعَمُلوا آَل َداُووَد شُكْر اعلى الفعل املتحد, قال تعاىل]
ِإنَّ ِفي َذِلكَ آلَياتٍ ِلكُلِّ َصبَّاٍر فان قلت إن قوله تعاىل ]

هذا صحيح ,  . يدل على املغايرة بني الصرب والشكر  واجلواب(2)[شَكُور
 وجيوز أن يكون من عطف العام على اخلاص بنحو جهيت .

وبني الصرب والشكر عموم وخصوص من وجه , فيصرب املؤمن شكرًا  
هلل عز وجل على اإلبتالء وعلى نعمة الصرب , ويتجدد الشكر عند االمتناع 
عن الوهن والضعف واحلزن , بتقريب أن اهلل عز وجل يأمرنا بعدم الوهن 

                                                           

 .63سورة سبأ (6)
 .1سورة إبراهيم (2)
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شكره سبحانه على هذا األمر والتوفيق لإلستجابة , وإذا كان عدم كي ن
الوهن واخلور سببًا لشكرنا هلل عز وجل , فإن الشكر له سبحانه حيتمل يف 

 أثره وجوهًا:
 إنه سبب لعدم الوهن. األول :
 ال يكون سببًا لعدم الوهن ألنه يلزم الدور. الثاني :

 وهن واحلزن .الشكر هلل  سبب وعلة لعدم ال الثالث :
 الشكر هلل ليس سببًا لدفع أو رفع احلزن . الرابع :

والصحيح هو الثالث, من غري أن يلزم الدور بينهما للتباين املوضوعي 
اْلحَْمُد ّلِلَِِّ الَِّذي يف األثر وتلك آية يف بديع صنع اهلل, قال تعاىل]

 .(6)[َأْذَهَب َعنَّا اْلحََزنَ 
نهي عن املنكر , ومن رشحاته التوقي األمر باملعروف وال السابع :

اخلاص والعام من الضعف والوهن واحلزن , وعن اإلمام الباقر عليه 
إن االمر باملعروف والنهي عن املنكر سبيل االنبياء, ومنهاج السالم قال )

الصلحاء, فريضة عظيمة بها تقام الفرائض, وتأمن املذاهب, وحتل 
ض, وينتصف من االعداء, ويستقيم املكاسب, وترد املظامل, وتعمر االر

 . (2)(االمر
وتتضمن آية البحث النهي الصريح عن حال الوهن واجلنب يف مستقبل 

 األيام, ومن اإلعجاز أن هذا اإلسقبال متجدد من جهات: 
 زمان تالوة آية البحث وما بعده. األوىل :
 أوان نزول آية البحث يوم أحد واأليام الالحقة له.  الثانية :
 واقعة أحد واملعارك اليت أعقبتها. الثالثة :

                                                           

 .34سورة فاطر (6)
 .210الوسائل (2)
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 الوقائع اليت تؤدي إىل دبيب الوهن يف نفوس املسلمني. الرابعة :
 املصائب اليت تطرأ على املسلمني.  اخلامسة :

وال تعارض بني هذه اجلهات , وكلها من مصاديق اآلية الكرمية ومن 
فيه اهلداية إىل  إعجاز القرآن, وإقرتن مع حدوث الوقائع واملصائب ما

اإلنتفاع منها وسبل النجاة من آثارها والتوقي من ضررها, كما يف قوله 
الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيبٌَة َقاُلوا ِإنَّا ّلِلَِِّ تعاىل]

 .(6)[َوِإنَّا ِإَليِْه َراجُِعونَ 
وتدل آية البحث يف مفهومها على عدم حصول الوهن واحلزن عند  

نزوهلا, إذ أن منطوقها ال يدل على الدعوة لرفعهما متفرقني املسلمني قبل 
وجمتمعني بل تدعو اىل الوقاية منهما , ألن كاًل من الوهن واحلزن آفة تنخر 

َواَل َتِهُنوا َوالَ يف صرح العزائم ونوايا الدفاع فقوله تعاىل]

 .(2)[َتحَْزُنوا
على عدم ومن فضل اهلل تعاىل أن اإلسالم إبتدأ ونشأ وقام صرحه 

الوهن واحلزن , و فيه مدح وثناء على النيب حممد صلى اهلل عليه وآله 
وسلم وأهل بيته وأصحابه يف حسن اجلهاد والتفاني يف طاعة اهلل وقتال 

 الكفار واملشركني .
ويؤكد كل فرد من الشواهد الوجدانية والتاريخ وعلم املغازي إنتفاء 

إذن ملاذا جاء النهي عن الوهن الوهن والضعف عند املسلمني , فان قلت 
والضعف مع عدم وجودهما يف الواقع القتالي عند املسلمني , واجلواب 

 من وجوه:
 إرادة إستدامة السالمة من الوهن واحلزن. األول :

                                                           

 .611سورة البقرة  (6)

 .631سورة آل عمران  (2)
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: مقابلة إزدياد هجوم الكفار على عاصمة الدولة اإلسالمية  الثاني
جوم على الثغر واألطراف املدينة املنورة , وهناك تباين يف الضرر بني اهل

واهلجوم على العاصمة, وهو األمر الذي إلتفتت إليه قريش بدهائها 
ومكرها فأرادوا اإلجهاز على اإلسالم يف بداية نشوئه وإستحضروا 
اإلستعانة باملنافقني وغريهم يف املدينة هلدم أركان دولة اإلسالم على حنو 

َمكَُروا َوَمكََر ّللاَُّ وَ السالبة الكلية وهو من مصاديق قوله تعاىل]

 .(6)[َوّللاَُّ خَيُْر اْلَماِكِرينَ 
بلوغ املسلمني حال األمن من الوهن واخلوف بفضل ومدد  الثالث :

من اهلل فهذا الفضل سابق هلذا اآلية ومقارن هلا ومتأخر عليها ومن فضله 
تعاىل أن عدة آيات تأتي خبصوص غاية محيدة واحدة , وأول كلمة نزلت 

اْقَرْأ ِباسِْم النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وهي] على

 , إىل عدم الوهن واخلوف . (2) [َربِّكَ 
فمن مصاديق اإلمتثال هلذا األمر اإلهلي قراءة آية البحث والعمل 
مبضامينها , ومنها أن القراءة تأتي يف حال الطمأنينة وإنتفاء الضعف 

املسلمون القرآن يف الصالة  واحلزن, لذا فان آية البحث جاءت ليقرأ
وغريها ,من دون أن يلزم الدور بني اآليتني , فكل آية من القرآن بلغة 

 للعمل مبضامني اآلية األخرى.
لقد أراد اهلل سبحانه للمسلمني أن يكونوا أقوياء لنشر مبادئ اإلسالم, 

املؤمن القوى خري وعن رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم: 

                                                           

 .14سورة ال عمران (6)
 .6سورة العلق (2)
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أي سواء كان املؤمن  (6)( اهلل من املؤمن الضعيف وفى كل خريوأحب إىل
 قويا أو ضعيفا فان فعله صالح وفيه األجر والثواب .

َفضََّل ّللاَُّ اْلُمجَاِهِديَن وهذا احلديث مرآة وبيان لقوله تعاىل ]

ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرجَة  َوُكًّلا 

 . (2)[اْلحُسَْنى َوَعَد ّللاَُّ 
 وحيتمل عدم الوهن واحلزن بلحاظ اآلية أعاله وجوهًا:

 إنه من اجلهاد يف سبيل اهلل باألنفس. األول :
كل من عدم الوهن وإنتفاء احلزن مقدمة للجهاد باملال  الثاني :

 والنفوس.
التباين املوضوعي بني اجلهاد وبني عدم الوهن واحلزن ,  الثالث :

بلحاظ أن اجلهاد فعل وجودي يتجلى باخراج الزكاة وبذل األموال 
للمقاتلني وبناء دولة اإلسالم وهذا هو اجلهاد املالي وباإلندفاع يف سوح 
املعارك والعزم على الفداء والتفاني دفاعًا عن اإلسالم, اما عدم الوهن 

 فهو كيفية نفسانية.واحلزن 
والصحيح هو األول والثاني بإرادة املعنى األعم للجهاد باألنفس 
مشوله إلصالحها بذكر اهلل وترشح الثواب على املسلم من إختيار حال 

 وهيئة عدم الوهن واحلزن وحلاظ أنه أمر وجودي وليس عدميًا.   
ًا كليًا ومع أن اآلية جاءت بصيغة النهي املتعدد فانها تضمنت قانون

وصفة ثابتة للمسلمني هي أعظم ما نالته أمة من أهل األرض وهي شهادة 
[ وفيه داللة َوَأْنُتْم األَْعَلْونَ اهلل عز وجل للمسلمني بقوله تعاىل ]

 على سبق مرتبة العلو للمسلمني قبل نزول اآلية وبعدها.

                                                           

 .60/81السنن الكربى (6)
 .11سورة النساء  (2)
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يف  ولو تنزلنا وقلنا أن دبيب الوهن واحلزن أصاب املسلمني فهل يبقون
ذات مرتبة العلو , اجلواب نعم ألن اآلية جاءت لبيان حكم إهلي مستديم 
ومتجدد , واخبار عن فضل اهلل تعاىل على الناس مجيعًا بوجود أمة هي 
األعلى من بينهم , ال تربط أفرادها قومية خمصوصة أو موضع للسكن أو 

 قارة معينة.
جيتمعون يف وإذا رجعت يف نسب املسلمني واملسلمات ستجدهم ال 

النسب إال عند آدم أبي البشر, وهو من وجوه تفضيل النيب حممد صلى اهلل 
عليه وآله وسلم على األنبياء السابقني بتعدد نسب وفروع املسلمني وتعذر 
إحتاد شجرة نسبهم إال عند آدم وحواء , ليكون كل فرع من بين آدم له 

, وفيه حجة على باقي نصيب يف مرتبة العلو وهو من اجلود والكرم اإلهلي
الناس ودعوة لعدم التخلف عن الفوز بهذه املرتبة, وقال رسول اهلل صلى 

 إني بعثت إىل االسود واالبيض واالمحر, إن اهللاهلل عليه وآله وسلم)
أمرني أن انذر عشريتي االقربني, وإني ال أملك لكم من اهلل شيئا إال أن 

 .(6)(إله إال اهلل( تقولوا: )ال
عدد هذا اجلزء حني الشروع بكتابته هو الثاني بعد املائة , وكان 

وتفضل اهلل عز وجل وأنعم علّي بالتوسعة يف تفسري اآلية السابقة اليت جاء 
َهَذا َبيَاٌن ِللنَّاسِ اجلزء الواحد بعد املائة خاصًا بها وهي]

, بأن أذكر شذرات مباركة من (2) [َوُهد ى َوَمْوِعظٌَة ِلْلُمتَِّقينَ 
وجوه البيان يف كل آية من آيات القرآن إذ أن اآلية أعاله إحناللية, وتقدير 

 خصوص كل آية قرآنية هو)هذه بيان للناس(.
[ اْلحَْمُد ّلِلَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمينَ وقد بدأت بالبسملة ثم آية]

وأسال اهلل عز وجل التوفيق يف ذكر وجوه من بيان كل آية من آيات القرآن 
                                                           

 .38/226البحار (6)
 .638سورة آل عمران (2)



 601معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 66

الف ومائتني وست وثالثني آية وإىل سورة الناس وقوله البالغة ستة آ
, لتتجلى كنوز من علوم القرآن, (6) [ِمْن اْلجِنَِّة َوالنَّاسِ تعاىل]

 وصفحة مشرقة من علم التفسري مل تطرأ يف التصور الذهين.
وأسال اهلل املدد, وأتطلع إىل جهاد ومداد العلماء يف األجيال الالحقة 

َفِرحِيَن ِبَما آَتاُهْم إلرتقاء فيه, قال تعاىل]إلمتام هذا السفر وا

ّللاَُّ ِمْن َفْضِلِه َوَيسَْتبِْشُروَن ِبالَِّذيَن َلْم َيْلحَُقوا 

 . (2)[ِبِهمْ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َوالَ َتِهُنوووا َوالَ َتحَْزُنوووا ]قولههت الهه ى

[اآليـة  َوَأْنُتْم األَْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُموِْْمِنينَ 
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 واللغةاألعراب 

 وال تهنوا بكسر اهلاء , وهو املرسوم يف املصاحف.
وال تهنوا : الواو: حرف إستئناف, ال: ناهية جازمة, تهنوا: فعل 

 مضارع جمزوم, وعالمة جزمه حذف النون, الواو : فاعل.
 وال حتزنوا : الواو , حرف عطف, ال حتزنوا : معطوفة على ال تهنوا.

 : ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ.وانتم : الواو  : حالية, أنتم 
 األعلون : خرب مرفوع , وعالمة رفعه الواو.

إن كنتم : إن حرف شرط جازم, كنتم : فعل ماض ناقص مبين على 
 السكون يف حمل جزم فعل الشرط, والضمري اسم كان.

مؤمنني : خرب كان منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مذكر سامل, 
  حمل نصب حال.ومجلة)انتم األعلون( يف

الوهن : الضعف واجلنب والرتدد يف العزم والنية يقال وهن يهن وهنا 
ووهونًا, ومن معانيه يف املقام إختيار الضعف واإلستضعاف عند لقاء العدو 

. (6) [َوالَ َتِهُنوا ِفي اْبِتَغاِء اْلَقْومِ ومطلقًا, قال تعاىل]
 وقيل تهنوا تضعفوا بلغة قريش.

باب وعد, ووهنه غريه, يتعدى وال يتعدى , ويكـون  ويقال وهن من 
 الوهن على وجوه:

َقاَل َربِّ يف البدن كما ورد يف التنزيل حكاية عـن زكريـا]   األول :

, ومل يـرد لفـا العظـم يف القـرآن     (2)[ِإنِّي َوَهَن اْلَعظُْم ِمنِّوي
 بصيغة املفرد إال يف اآلية أعاله.

 .(6) ويقال)اصابه وجع الواهنة(
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َوالَ َتِهُنوا ِفوي الوهن يف العمل كما يف قولـه تعـاىل ]   ي :الثان

 .(2)[اْبِتَغاِء اْلَقْومِ 
 يف األمر والعزم. الثالث :
حََمَلْتوُه يف اجلهد والعناء وهو من عمومـات قولـه تعـاىل]    الرابع :

 .(3)[ُأمُُّه َوْهن ا َعَلى َوْهنٍ 
لليل؛ وامَلْوِهُن والَوْهُن: حنٌو من نصف ايف األوان والوقت ) اخلامس :

مثلــه. قــال األصــمعّي: هــو حــني ُيــدبر الليــل. وقــد َأْوَهن ــا: صــرنا يف تلــك  
 .(4)الساعة

 الوهن نوع تسويف وتفريط. السادس :
واحلزن ضد السرور, واحلزن أشـد اهلـم , وكأنـه يتكـاثف ويغلـا يف      

 النفس , مأخوذ من األرض احلزنة, واألذى يف النفس على مراتب:
 اهلّم. األول :
 احلزن, وهو أشد من اهلم. الثاني :

 الكرب وهو إجتماع الغم مع ضيق الصدر. الثالث :
البث وهـو إظهـار الشـت وتفريقـه, ومنـه إظهـار احلـزن, ويف         الرابع :

التنزيل خبصوص يعقوب عليه السالم وما أصابه من أمل فراق يوسف عليه 
 .(1)[ّللاَِّ  ِإنََّما َأشْكُو َبثِّي َوحُْزِني ِإَلىالسالم]

الكآبة : وهو األثر املرتشح على الوجه بسبب احلزن , فيقال  اخلامس :
 عليه كآبة , وال يقال عليه حزن, قال النابغة:
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 .(6)إذا حّل باألرض الربيئة أصبحت ... كئيبة وجٍه غّبها غري طائل
, وكان النيب صلى (2) وحزنه لغة قريش وأحزنه لغة متيم وقد قرئ بهما

, ويف لفـا  (3)عليه وآله وسلم إذا أحزنه أمر اسـتعان بالصـالة والصـرب   اهلل 
 .(4)إبن كثري: إذا أحزنه أمر صلى

واألعلون مجع للعاقل , واملفرد أعلى, وجيمع مجع املقصور فتحذف 
 األلف وتبقى الفتحة على العني )األعَلون( وفيه ثالثة وجوه:

 واألعلني. إنه مجع مذكر سامل, وجيمع على األعلون األول :
 ملحق جبمع املذكر السامل. الثاني :

 مجع تكسري  الثالث :
 والصحيح هو الثاني .

حد املثنى ما بـه   مجع على  قال إبن عقيل: وأحذف من املقصور يف  
 .(1)إن مجعته بتاء وألف والفتح أبق مشعرا مبا حذف تكمال

األلف  أي أن مجع املقصور مجعا مذكرا ساملا بصيغة املثنى حتذف منه
 إللتقاء الساكنني , ويدل الفتح على األلف احملذوفة, ويكون األعلون .

وعن اإلمام علي عليه السالم يف الثناء على أوليـاء اهلل : اولئـك واهلل   
 .(1)األقلون عددًا واألعظمون عند اهلل قدرًا

 سي ق اآلي ت
 هذه اآلية باآليات اجملاورة على شعبتني: صلة
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 صلة اآلية باآليات السابقة وفيها وجوه: الشعبة األوىل:
َوالَِّذيَن ِإَذا َفَعُلوا صلة هذه اآلية بقوله تعاىل] األول :

 , وفيه مسائل :(6)...[َفاحِشَة  
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهلل وال  األوىل :

 تهنوا وال حتزنوا.
 فاستغفروا لذنوبهم وال تهنوا وال حتزنوا. الثانية :
 وال تهنوا وال حتزنوا ومن يغفر الذنوب إال اهلل. الثالثة :

 وال تهنوا وال حتزنوا ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الرابعة :
 ومن يغفر الذنوب إال اهلل وأنتم األعلون. اخلامسة :

 ومن يغفر الذنوب إال اهلل إن كنتم مؤمنني. السادسة :
 ومل يصروا على ما فعلوا إن كنتم مؤمنني. السابعة :

جاءت آية البحث بصيغة اخلطاب, أما آية السياق فوردت  الثانية :
 بصيغة اجلملة اخلربية مع إحتاد املوضوع وإرادة املسلمني واملسلمات.

 وتلك آية من وجوه :
  بتعدد لغة اخلطاب.تأديب املسلمني األول :

إكرام املسلمني بتخصيص آيات متجاورة لبيان حاهلم  الثاني :
 وصالحهم.

اللطف اإلهلي باملسلمني بالعناية بهم يف حال احلرب والسلم,  الثالث :
 وإقالة عثرتهم.

دعوة املسلمني للجوء إىل ذكر اهلل لدفع الوهم واخلوف من  الرابع :
 .(2)[ْكِر ّللاَِّ َتطَْمِئنُّ اْلُقُلوبُ َأالَ ِبذِ العدو, قال تعاىل]

تنهى آية البحث عن الوهن والضعف واحلزن عند مالقاة  الثالثة :
العدو, أما آية السياق فأنها تدعو بالداللة اإللتزامية إىل الوهن والضعف 
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يف أمور الفاحشة مبا جيعل املسلم ميتنع عنها وخيشى عواقبها, وتقدير اجلمع 
 نوا عن فعل الفاحشة وحزنوا عند فعلها وجلأوا لإلستغفار.بني اآليتني: وه

تضمنت آية السياق األمر بذكر اهلل وهو واقية وعالج بلحاظ  الرابعة :
 آية البحث من وجوه:

 ذكر اهلل عون ومدد للمسلمني يف مواجهة العدو. األول :
التضاد والتنايف بني ذكر اهلل وحال الوهن واحلزن فعندما يذكر  الثاني :

 املؤمن اهلل عز وجل يذهب عنه الضعف واحلزن.
من معاني ذكر اهلل التوكل عليه سبحانه, وهو كيفية نفسانية  الثالث :

تتقوم باإلستعانة باهلل يف السعي لبلوغ الغايات احلميدة, ومن أوىل املواطن 
 إلنسان التوكل على اهلل حال احلرب.اليت حيتاج فيها ا

قد حيصل الوهن واحلزن عند املسلم فيأتي الذكر عالجًا  الرابع :
 وسببًا لدفعها والتخلص منها, ويكون علة للصفاء بعد الكدورة.

ملا نهت آية البحث عن الوهن واحلزن جاءت آية السياق  اخلامسة :
هو من مصاديق اآلية مددًا للمسلمني لإلمتثال ملضامني هذا النهي, و

َهَذا َبيَاٌن ِللنَّاِس َوُهد ى َوَمْوِعظٌَة السابقة]

 .(6)[ِلْلُمتَِّقينَ 
ذكرت آية البحث قانونًا كليًا وهو أن املسلمني هم األعلون  السادسة :

 ويتجلى بلحاظ آية البحث من وجوه:
 عدم مغادرة املسلمني مواطن ذكر اهلل. األول :
 ع للمسلمني.الذكر سور جام الثاني :

مواظبة املسلمني على الذكر سبب لقوتهم ومنعتهم, والقوة  الثالث :
 عصمة وبرزخ من الوهن واحلزن.

مدرسة الذكر إرتقاء يف سَلم الكماالت األخالقية وتعاهد  الرابع :
 ملنزلة العلو والرفعة اليت يتحلى بها املسلمون.
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ضَا على القلب, ذكر اهلل إزاحة للصدأ الذي قد يطرأ عر السابعة :
وصفاء وطرد للكدورات الظلمانية وسالح ملواجهة األعداء بقلوب يقظة, 

 ونفوس مستقرة.
ذكر اهلل عز وجل طريق للفوز باحملبة اإلهلية وهو من مصاديق  الثامنة :

 التوثيق يف الدنيا وباعث للقوة واملنعة عند الفرد واجلماعة من املسلمني.
أمرًا باإلستغفار, أما آية البحث فجاءت  تضمنت آية السياق التاسعة :

بنهيني, وكل فرد منهما متوجه إىل املسلمني مجيعًا, وحتتمل النسبة بني 
 األمر والنهي يف املقام وجوهًا:

 اإلستغفار قبل حال الوهن والضعف.األول : 
 اإلستغفار عند اإلصابة حبال الوهن واحلزن. الثاني :

 عد حصول الوهن والضعف.التدارك باإلستغفار ب الثالث :
ِإْذ اإلستغفار عند اهلم بالوهن واجلنب واخلور, قال تعاىل] الرابع :

َهمَّْت طَاِئَفَتانِ ِمْنكُْم َأْن َتْفشًّلَ َوّللاَُّ َوِليُُّهَما َوَعَلى 

 .(6)[ّللاَِّ َفْليََتَوكَّْل اْلُمِْْمُنونَ 
إختاذ اإلستغفار واقية من الوهن ومانعًا من طرو احلزن على  اخلامس :

 النفس.
 اللجوء إىل اإلستغفار سالحًا حاضرًا عند مواجهة األعداء. السادس :

املبادرة إىل اإلستغفار عند تذكر حال الوهن اليت وقعت  السابع :
 للفرد واجلماعة من املسلمني.

 حمض, ومواضيعه وال تعارض بني هذه الوجوه, فاإلستغفار خري
وأسبابه وآثاره احلميدة ومنافعه أكثر من أن حتصى, وعن إبن عباس عن 

َمْن َلِزَم ااِلْسِتْغَفاَر َجَعَل اللَُّه َلُه  رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال:
 .(2)ُبِمْن ُكلِّ ِضيٍق َمْخَرًجا َوِمْن ُكلِّ َهمٍّ َفَرًجا َوَرَزَقُه ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِس
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اإلستغفار ذكر هلل عز وجل , وتسليم بالعبودية له سبحانه,  العاشرة :
 وإقرار بأن مغفرة الذنوب ال يقدر عليها إال هو سبحانه.

ويتقوم اإلستغفار بكلمتني : أستغفر اهلل, ويستحب تعدده وتكراره 
كان رسول اهلل صلى اهلل  ثالث مرات يف اجمللس الواحد, وعن ثوبان قال:

وسلم إذا انصرف من صالته استغفر اهلل ثالثًا ثم قال: اللهم أنت وآله  عليه
 .(6)السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإِلكرام

قيدت آية السياق اإلستغفار بأنه حملو الذنوب وحيتمل  احلادية عشرة :
 بلحاظ آية البحث وجوهًا:

موضوع  خروج الوهن واحلزن بالتخصص أو التخصيص عن األول :
 الذنوب.

جاءت آية البحث بالنهي عن الوهن واخلوف من العلو واحلزن  الثاني :
 على اخلسارة, والتقييد بهذا النهي ليس ذنبًا.

الوهن واحلزن من الذنوب وهما جمتمعني ومتفرقني خالف  الثالث :
 األصل وما جيب أن يكون عليه املسلمون من العزة واملنعة.

ثالث واإلستغفار حسن على كل حال , ومن والصحيح هو الثاني وال
ــذي   اللجــوء         ــل ال ــن ذات الفع ــة م ــذ احلائط ــة وأخ ــث الفطن ــه بع منافع
لإلستغفار منه, نعم هذه احلائطة ال متنع من العودة إىل ذات الفعل, بذات 
الكيفيــة أو أدنــى أو أكثــر منهــا فيــأتي الرتغيــب مــن عنــد اهلل باإلســتجارة  

 باإلستغفار.
عـز وجـل بالنـاس مجيعـًا واملسـلمني خاصـة إتصـاف        ومن لطـف اهلل  

 اإلستغفار خبصائص:
 السهولة واليسر إذ يتألف من كلمتني: أستغفر اهلل. األوىل :
 صحة اإلستغفار جهرة وخفية, وبني املأل وعلى إنفراد. الثانية  :
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ــة : ــة      الثالث ــات اخلاص ــذا اآلي ــتغفار, وك ــن اإلس ــياق م ــة الس ــالوة آي ت
 اءت بصيغ متعددة منها:باإلستغفار واليت ج

َوّلِلَِِّ ُمْلكُ التعليق على املشيئة اإلهلية , مثل قوله تعاىل] األوىل :

السََّمَواِت َواألَْرِض َيْغِفُر ِلَمْن َيشَاُء َوُيَعذُِّب َمْن 

 .(6)[َيشَاءُ 
ِإنَّ ّللاََّ َكاَن َعُفواا صيغة اجلملة اخلربية, قـال تعـاىل ]    الثانية :

 .(2)[َغُفور ا
َواْعُف لغة الدعاء والتضرع إىل اهلل عز وجل, ويف التنزيل] الثالثة :

, وفيه تلقني للمسلمني لصيغ (3)[َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرحَْمَنا
سؤال حمو السيئات وسرت العيوب وحمو الكبائر والصغائر من الذنوب, ولو 

هلل إستغفارًا تال املسلم هذه اآليات بقصد القرآنية وحدها فهل حتتسب عند ا
 مستقاًل, اجلواب نعم, واهلل واسع كريم.

حتبيب اإلستغفار إىل النفس, ورجاء الثواب العاجل واآلجل  الرابعة :
َمْن أحـب   يف الدنيا واآلخرة, وعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: 

 .شيئًا أكَثَر من ذكره
ته واحلاجة إليه, جمت اإلستغفار مبعنى الصالة لبيان موضوعي اخلامسة :

 قــال تعــاىل]
ِّ
ِإنَّ ّللاََّ َوَمًّلَِئكََتووُه ُيَصوولُّوَن َعَلووى النَّبِووي

َلُِّموا  ِْه َوس لُّوا َعَلي وا َص ا الَِّذيَن آَمُن َياَأيَُّه

, وصــالة اهلل نــزول رمحتــه, وصــالة املالئكــة إســتغفار  (4)[َتسْووِليم ا
 وتزكية, وصالة املسلمني دعاء.

شائية, واألمر الصريح باإلستغفار, وهذا األمر اجلملة اإلن السادسة :
َفاْصبِْر ِإنَّ َوْعَد ّللاَِّ هداية إىل كنز من ذخائر اآلخـرة, قـال تعـاىل]   
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, وجـاء األمـر باإلسـتغفار املقـرون     (6)[حَقٌّ َواسْوَتْغِفْر ِلوَذْنبِكَ 
ُثمَّ َأِفيُضوا ِمْن حَيُْث َأَفاضَ النَّاسُ بالعبـادة, قـال تعـاىل]   

 .(2)[ِفُروا ّللاََّ َواسَْتغْ 
جمت السنة النبوية القولية والفعلية باحلـث علـى اإلسـتغفار,     السابعة :

وهي وحدها مدرسة تبعث على املواظبة عليه واللجوء إليه يف حال الرخاء 
والشدة, والرجاء واألمل بالعفو وقبول العمـل الصـاو وسـرعة إسـتجابة     

 الدعاء .
إنا كنا لنعـد لرسـول اهلل صـلى اهلل عليـه      وعن عبد اهلل بن عمر قال: 
رب اغفر لي وتـب علـّي إنـك أنـت التـواب        وسلم يف اجمللس يقول:وآله 

 .(3) الرحيم مائة مرة
جمت اإلستغفار يف القرآن بصيغة الفعل املاضي واألمر وصيغة  الثامنة :

َوَمووا َكوواَن ّللاَُّ ُمَعووذَِّبُهمْ َوُهوومْ املضــارع مثــل قولــه تعــاىل]

 .(4)[ْغِفُرونَ َيسْتَ 
مدرسة اإلستغفار النبوية واآليات اليت ورد فيها على لسان  التاسعة :

األنبياء ألنفسـهم وذويهـم وقـومهم, واإلسـتغفار سـالح مـالزم لكـل نـيب         
ومظهر من مظاهر التقوى, ومن األنبياء من إسـتغفر ألبيـه كمـا يف موعـدة     

ــه الســالم إذ ورد يف التنزيــل]  ٌم َعَليْووكَ َقوواَل سَووًّلَ إبــراهيم علي

 .(1)[سََأسَْتْغِفُر َلكَ َربِّي
تعــيني بعــض األوقــات لإلســتغفار نــدبًا لــه وتنبيهــًا ودعــوة   العاشــرة :

ــادات وأداء       ــات العب ــوص أوق ــل وخص ــار واللي ــاعات النه ــتثمار س لإلس
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ُثمَّ َأِفيُضووا املناسك منها لإلستغفار , كما يف احلج يف قوله تعاىل]

, ومنهـا قولـه   (6)[النَّاسُ َواسَْتْغِفُروا ّللاََّ ِمْن حَيُْث َأَفاضَ 
 .(2)[ََِباألَسْحَاِر ُهمْ َيسَْتْغِفُرونَ تعاىل]و

اإلستغفار شكر هلل عز وجـل وتثبيـت لـدعائم الـدين      احلادية عشرة :
َوَرَأْيووَت  ِإَذا جَوواَء َنْصووُر ّللاَِّ َواْلَفووْت ُ  قــال تعــاىل]

َفسَبِّ ْ ِبحَْمِد  َأْفَواج ا  النَّاسَ َيْدخُُلوَن ِفي ِدينِ ّللاَِّ 

 .(3)[َربِّكَ َواسَْتْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن َتوَّاب ا
 لغة الشرط وهو على أقسام منها: الثانية عشرة :

ــاىل]   األول : ــال تع ــرط ال, ق ــل وش ُقووْل ِللَّووِذيَن إرادة األص

 .(4)[َكَفُروا ِإْن َينَتُهوا ُيْغَفْر َلُهمْ 
َوِإنِّي غ مرتبة التوبة النصوح , قال تعاىل]شرط املغفرة ببلو الثاني :

َلَغفَّوواٌر ِلَمووْن َتوواَب َوآَمووَن َوعَِمووَل َصوواِلح ا ُثوومَّ 

 .(1)[اْهَتَدى
الشرط على حنـو املوجبـة اجلزئيـة , ويف التنزيـل حكايـة عـن        الثالث :

فريق من اجلن إستمعوا إىل القرآن, فلمـا حيـل بـني اجلـن وصـعودهم إىل      
حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم وعجـزوا عـن معرفـة         السماء بربكة نبوة 

أخبــار الســماء, والشــهب ترســل علــيهم لزجــرهم وصــدهم ومــنعهم مــن  
الصعود فيها, أخذوا يتشاورون يف األمر وأدركوا حصول حدث عظيم من 
اإلرادة التكوينية ترشح عنه منعهم من الصعود يف السماء, فاشـار علـيهم   

ض ومغاربها ملعرفة احلـدث الـذي أدى   كرباؤهم بالضرب يف مشارق األر
 إىل حجبهم عن السماء .
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النفر الذين ذهبوا إىل تهامة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآلـه   فجاء 
وســلم وهــو بنخلــة عامــدًا إىل ســوق عكــاظ وهــو يصــلي بأصــحابه صــالة 
الفجر, فقالوا هذا واهلل الذي حال بينكم وبني خرب السـماء. فرجعـوا إىل   

َياَقْوَمَنا َأجِيبُوا قومهم وأخربوهم, ويف التنزيل حكاية عـنهم] 

 .(6)[ َوآِمُنوا ِبِه َيْغِفْر َلكُمْ ِمْن ُذُنوِبكُمْ َداِعي ّللاَِّ 
وجاءت اآلية بالتبعيض يف املغفرة بداللة حرف اجلر ) من( أعاله, وفيه 

 وجوه:
نواميس وصيغ حساب اجلن أمر خمتلـف عـن النـاس, فـاجلن      األول :

يغفر هلم بعض ذنوبهم وليس كلها, ألن ما يكشف هلم من دالئل التوحيد 
 وأعظم مما يكشف للناس. أكرب

ــاني : اإلميــان طريــق للفــوز بــاملغفرة الــيت تتعلــق بالعمــل الصــاو    الث
 واإلستغفار.
اإلحتاد بني الناس واجلن يف مسألة تبعيض املغفرة, بدليل قوله  الثالث :

َقاَلْت ُرسُُلُهْم َأِفي ّللاَِّ شَوكٌّ َفواِطِر السَّوَمَواتِ تعاىل]

يَْغِفووَر َلكُوومْ ِمووْن ُذُنوووِبكُمْ َواألَْرِض َيووْدُعوُكمْ لِ 

 . (2)[َوُيَْخَِّرُكمْ ِإَلى َأجٍَل ُمسَماى
والصحيح هو الثاني والثالث لبيان لـزوم جهـاد الـنفس , وإسـتدامة      

 فعل اخلريات.
وملا جاءت املغفـرة مـرة مطلقـة وأخـرى مقيـدة بـالتبعيض فهـل يعتمـد         

ألصـل يف املقـام هـو    األصل حبمل املطلـق علـى املقيـد , اجلـواب ال, ألن ا    
ــام ورد     ــيض يف املق ــن التبع ــرة اهلل, ولك ــل ومغف ــة وفض ــالق يف رمح اإلط

 ألمور:
 اإلميان بداية العفو واملغفرة. األول :
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ــاني : ــان    الثـ ــب باتيـ ــة اهلل وإرادة الرتغيـ ــاد يف طاعـ ــوب اإلجتهـ وجـ
 الطاعات.

عن سهل بن عبد اهلل قال : كنت يف ناحية ديار عاد إذ رأيت وأخرج 
ة من حجر منقورة يف وسطها قصر من حجارة تأويه اجلن , فـدخلت  مدين

فإذا شيخ عظيم اخللق يصلي حنو الكعبة وعليه جبة صـوف فيهـا طـراوة ,    
فلم أتعجب من عظم خلقته كتعجيب من طراوة جبته , فسلمت عليه فـرد  
علّي السالم , وقال : يا سـهل إن األبـدان ال ختلـق الثيـاب , وإلـا خيلقهـا       

الذنوب ومطاعم السحت , وإن هذه اجلبة علي  منذ سـبعمائة سـنة   روائح 
فقلـت لـه : ومـن    , لقيت بها عيسى وحممدًا عليهما السالم , فآمنـت بهمـا   

قل أوحي إلي  أنـه اسـتمع نفـر مـن      }أنت؟ قال : أنا من الذين نزلت فيهم 
 .(2)قال : كانوا من جن نصيبني (6){اجلن

 أمر اإلستغفار قلة وكثرة على وجوه: الثالث :
لو دار األمر بني مغفرة كبائر الذنوب أو صغائرها فان اهلل عز  األول :

 وجل يغفر الكبائر.
 أمر املغفرة من جهة مقدارها على شعب: الثاني :

 يغفر اهلل أكثر الذنوب. األوىل :
ــة : ــا      الثاني ــطر األكــرب منه ــاج الش ــذنوب, وحيت ــل ال ــرة بأق ــق املغف تتعل

 اإلستغفار وإىل عمل صاو مستحدث.
ليس من تعيني ملقدار الذنوب اليت املغفرة, فمنهم من يغفر له  الثالثة :

 الشطر األكرب وبعضهم يغفر له أقل الذنوب.
 تكون املغفرة لشطر من كبائر الذنوب وشطر من صغائرها. الثالث :
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إرادة املغفرة على دفعات, والبعـث علـى اإلسـتغفار وجعلـه      الرابع :
صاحبًا ورفيقًا مالزمًا يف أيام احلياة الدنيا, ومن خصائص الفعل املصاحب 
يف الدنيا حضوره يف اآلخـرة, فهـل حيضـر ذات اإلسـتغفار اجلـواب نعـم,       
 ولكنه ال حيضـر جمـردًا بـل حيضـر وقـد حمـى اهلل الـذنوب الـيت نـزل عليهـا          

اإلستغفار, ومن الشواهد على عظمة اإلستغفار وبـديع نفعـه, أن معاشـر    
 اجلن جاءوا مرتني أو أكثر:

عندما مسعوا النيب حممـدًا صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم يتلـو        األوىل :
القرآن ويؤدي صالة الصبح يف طريقه إىل عكاظ, وقيل إلا مسعوا وهو يف 

آذوه, ثم أن رسول اهلل صلى اهلل طريقه من الطائف وبعد أن اعياه أهلها و
انصرف من الطائف راجعًا إىل مّكة حّتـى يـئس مـن خـري     عليه وآله وسلم 

فمّر به نفـر مـن     حّتى إذا كان بنخلة, قام من جوف الليل يصّلي,  ثقيف,
وكان سبب ذلك أّن اجلّن كانت تسرتق السمع,   جّن أهل نصيبني اليمن,

. قال إبليس : إّن هذا الذي حـدث  فلّما حرست السماء ورمجوا بالشهب
فبعث سراياه لتعرف اخلرب, فكان أّول بعث   يف السماء لشيء يف األرض,

فبعـثهم إىل    ُبعث ركب من أهل نصـيبني وهـم أشـراف اجلـّن وسـاداتهم,     
فوجـدوا رسـول اهلل صـّلى اهلل      فاندفعوا حّتى بلغـوا وادي للـة,    تهامة,

فاستمعوا إليه, وقالوا:   لة ويتلو القرآن,ببطن ل  عليه يصّلي صالة الغداة,
أنصتوا. هذا معنى قول سعيد بن جبري ومجاعة , ورواية العويف عـن ابـن   

 .(6)عباس
مـنكم  كـان  من   سألت عبداهلل بن مسعود, وعن علقمة قال: الثانية :

فقــال : مل  اجلــّن؟ ليلــةوســلم أحــد وآلــه مــع رســول اهلل صــلى اهلل عليــه 
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أو اغتيــل,  ,(6)فقلنــا اســتطري  ولكّنــا فقــدناُه ذات ليلــة,يصــحبه مّنــا أحــٌد. 
فلّمـا أصـبحنا رأينـاه مقـباًل مـن حنـو         فتفّرقنا يف الشعاب واألودية نلتمسه,

نقول : استطري أو   بتنا بشرِّ ليلة بات بها قوم,  فقلنا : يا رسول اهلل, حراء.
قال : وأراني  ,رآنفقال : إّنه أتاني داع من اجلّن, فذهبت ُأقرئهم الق اغتيل.

فقال : فكّل عظم مل يذكر , آثارهم وآثار نريانهم. قال : فسألوه ليلتيئذ الزاد
فقـال  , والبعـر لـدوابكم    اسم اهلل عليه يقع يف أيديكم أوفر ما كان حلمـًا, 

ال تستنجوا بالعظام وال بالبعر فإّنـه  , وسلموآله رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 .(2)زاد إخوانكم من اجلّن

وتسمى هذه الليلة ليلة اجلن, ومنهم من جعل األمر مرددًا بينهما أي 
 أنه ليس مكررًا.

وأختلف يف عدد اجلن الذين استمعوا إىل النيب حممد صلى اهلل عليـه  
َوِإْذ َصوَرْفَنا ِإَليْوكَ َنَفور ا ِموْن وآله وسلم بقوله تعاىل]

 , على وجوه :(3)[اْلجِنِّ َيسَْتِمُعوَن اْلُقْرآنَ 
نهم كانوا سبعة نفر من جن نصيبني فجعلهم قال إبن عباس : إ األول :

 .(4)وسّلم رسال إىل قومهم وآله رسول اهلل صلى اهلل عليه
مـا قـرأ رسـول اهلل     عن سعيد بن جبري عـن إبـن عبـاس قـال:     الثاني :

, أي أن اهلل عز وجـل  (1)وسلم على اجلن , وما رآهموآله صلى اهلل عليه 
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َّ َأنَّوُه ماع اجلـن لتالوتـه القـرآن]   أخرب نبيه باست
 ِإَلوي

َ
ُقْل ُأوحِي

 . (6)[اسَْتَمَع َنَفٌر ِمْن اْلجِنِّ 
 .(2)كان عددهم تسعة أحدهم زوبعة, عن زر بن حبيش الثالث :
كانوا سبعة, ثالثة من أهل جنـران وأربعـة مـن أهـل نصـيبني,       الرابع :

 .(3)نسبه القرطيب إىل القيل
ــاش        ــنش وم ــر وم ــر وماص ــم شاص ــنهم ه ــة م ــاء مس ــرت أمس وذك

 واألحقب, ومنهم زوبعة وعمروا بن جابر.
وعن إبن سالم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن اشياخه عـن عبـد   

آلـه  أنه كـان يف نفـر مـن أصـحاب الـنيب صـلى اهلل عليـه و       اهلل بن مسعود: 
حيـة قتيـل    سلم ميشون فرفع هلم إعصار ثم جاء إعصار أعظـم منـه فـإذا   و

فعمد رجل منا إىل ردائه فشقه وكفن احلية ببعضه ودفنها فلما جـن الليـل   
إذا امرأتان تسأالن أيكم دفن عمرو بن جابر ؟ فقلنا : ما ندري من عمرو 
بن جابر ! فقالتا : إن كنتم ابتغيتم األجر فقد وجدمتوه إن فسقة اجلن اقتتلوا 

رأيــتم وهـو مـن النفـر الــذين    مـع املـؤمنني فقتـل عمــرو ! وهـو احليـة الـيت       
وسـلم ثـم ولـوا إىل قـومهم     وآلـه  استمعوا القرآن من حممد صلى اهلل عليه 

منــذرين وذكــر ابــن ســالم روايــة أخــرى أن الــذي كفنــه هــو صــفوان بــن   
 .(4)املعطل

وتتجلى بركات اإلستماع إىل القرآن يف تنمية ملكة اإلستغفار والندب 
إلصالح النفوس وتهذيب األخالق فهو إىل تكراره, واإلقرار باحلاجة إليه 

مطلوب بذاته وهو ضياء ينري دروب العمل الصاو وبلغة يف النشأتني لـذا  
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جـــاءت آيـــة الســـياق بـــاألمر باإلســـتغفار واملســـارعة إىل اجلنـــة, قـــال        
َوسَاِرُعوا ِإَلوى َمْغِفوَرٍ  ِموْن َربِّكُوْم َوجَنَّوٍة تعاىل]

 .(6)[دَّْت ِلْلُمتَِّقينَ َعْرُضَها السََّمَواُت َواألَْرضُ ُأعِ 
ذكرت آية السياق إحتمال إرتكاب وفعل املؤمن  املسألة الثالثة عشرة :

الفاحشة وإقدامه على ظلم نفسه سهوًا أو جهـاًل أو يف حـال غلبـة الـنفس     
الشهوية والغضـبية وقـد تكـون هلـذا الفعـل موضـوعية يف حـدوث الـوهن         

آية البحث بأمور متنـع مـن   واحلزن فجاءت آية السياق باإلستغفار وجاءت 
 أثره وهي:

نهي املسلمني عـن الـوهن والضـعف وإظهـار حـال الـرتدد يف        األول :
 مواجهة الكفار.

منع دبيب اخلوف واحلزن إىل نفوس املسلمني, وظهوره على  الثاني :
 قرارهم.

حتذير املسلمني من إجتماع الوهن واحلزن يف آن واحد لشدة  الثالث :
 .وطأتها على النفوس

 إخبار املسلمني بأن احلق معهم وأنهم يقهرون عدوهم . الرابع :
 بعث املسلمني على اإلميان بأن النصر حليفهم . اخلامس :

كل من آية البحث والسياق برزخ دون اليأس والقنوط  الرابعة عشرة :
واإلحباط, وهل يغين هذا املدد عن املدد امللكوتي مـن السـماء, اجلـواب    

ل ذو الفضل العظيم الذي ينعم مبصاديق من املدد ظاهرة ال, فاهلل عز وج
 وخفية أرضية ومساوية نزواًل كاملالئكة, وتنزياًل كآية البحث والسياق.

قد يرمي املسلم نفسه يف محيم املعركة من غـري تـدبر    اخلامسة عشرة :
ومكيدة وخدعة ألنه يريد أن يتقرب إىل اهلل ويكفر عن ذنوبه اليت فعلها يف 
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حياته, فجاءت آية السياق باإلخبار بـأن اإلسـتغفار هـو الكفـارة عـن      أيام 
َوالَ تلك الذنوب, فال جيوز له أن يفرط يف اإلندفاع يف القتال, قال تعاىل]

 .(6)[ُتْلُقوا ِبَأْيِديكُمْ ِإَلى التَّْهُلكَةِ 
ذكرت آية السياق قانونًا بصيغة اإلستفهام والتحدي  السادسة عشرة :

َوَموْن وهو أن اهلل وحده هو الذي يعفو عن السـيئات ويغفـر الـذنوب ]   

[ وفيه بعث للمسلمني لعدم الوهن واحلزن َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإالَّ ّللاَُّ 
 يف مالقاة األعداء من وجوه :

اذه وسيلة عبادية عملية اإلمتثال لألوامر والنواهي اإلهلية وإخت األول :
 حملو الذنوب.
بعث السكينة يف نفس املسـلم مـن تبعـات ذنوبـه, فهـو يتوجـه        الثاني :

 ملالقاة العدو, ونفسه مطمئنة بأن اهلل غفر له ذنوبه.
مل ينل املسلمون مرتبة )األعلون( اليت ذكرتها آية البحث إال  الثالث :

 بعد فوزهم باملغفرة من عند اهلل.
املالزمة بني اإلميان واملغفرة, فمن  يصدق إميانه يواظب على  الرابع :

اإلســتغفار واهلل عــز وجــل يــنعم عليــه بــاملغفرة, وهــو مــن مصــاديق قولــه  
, بتقريـب أن مرتبـة   (2) [ِإنَّ َأْكَرَمكُْم ِعْنَد ّللاَِّ َأْتَقاُكمْ تعاىل]

 اإلكرام تعين العفو واملغفرة من عند اهلل.
َََلمْ آية السياق الثناء علـى املـتقني بـأنهم ]    تضمنت السابعة عشرة :

[ والـوهن واحلـزن عنـد مالقـاة العـدو      ُيِصرُّوا َعَلى َما َفَعُلوا
خلق مذموم, وفعل ضار للذات والغري, فلذا جاءت آية السياق بالنهي عنه 

 وعن مقدماته واإلقامة عليه.
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يف  ويفيــد اجلمــع بــني اآليــتني التأكيــد بــأن املســلمني إذا جــاءهم نهــي  
الكتاب أو السنة فانهم ال يبقون على احلال املنهي عنها, وعدم البقاء هـذا  

, إذ أن (6)[َوَأِطيُعوا ّللاََّ َوَأِطيُعوا الرَّسُوولَ من مصـاديق] 
الطاعة هنا مطلقة ويف األوامر والنـواهي, ويف إتيـان الواجبـات وإجتنـاب     

 احملرمات.
فريـق وطائفـة مـن    قد حيـدث الـوهن أو الضـعف عنـد      الثامنة عشرة :

املؤمنني, كما يف بين سلمة من اخلزرج, وبين حارثة من األوس, إذ هّموا 
باإلنصراف يوم أحـد فوقـاهم اهلل, وثبـتهم يف مقامـات الـدفاع واجلهـاد ,       

ِإْذ َهمَّووْت طَاِئَفَتووانِ ِمووْنكُمْ َأْن وفــيهم نــزل قولــه تعــاىل]

َفْليََتَوكَّوووْل  َتْفشَوووًّلَ َوّللاَُّ َوِليُُّهَموووا َوَعَلوووى ّللاَِّ 

 .(2)[اْلُمِْْمُنونَ 
جاء عدم اإلصرار على الفعل القبيح بصيغة الغائب,  التاسعة عشرة :

أما آية البحث فوردت بصيغة اخلطاب بلحاظ أن املسلمني بلغوا مرتبة عدم 
اإلصرار على الذنب واإلقامة على اخلطيئة, وإبتدأوا جهـادًا آخـر يتجلـى    

 لوهن واحلزن .التوفيق فيه بالتنزه عن ا
وآية عدم اإلصرار سابقة يف نظم اآليات آليـة البحـث ممـا يـدل علـى       

موضوعية نظم وسياق اآليات يف إصالح املسلمني ألداء الفرائض العبادية, 
 واجلهاد يف سبيل اهلل, وتثبيت دعائم الدين, وحيتمل نظم اآليات وجوهًا:

 موضوعية مضامني اآلية السابقة يف العمل باآلية الالحقة. األول :
 أثر وموضوعية اآلية الالحقة باآلية السابقة. الثاني :

 أثر وتعضيد كل من اآليتني لألخرى. الثالث :
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ــع : ــتني يف موضــوعها علــى حنــو احلصــر     الراب إســتقالل كــل مــن اآلي
 والتعيني.

َهوَذا َبيَواٌن سـابقة] وتعدد املعنى يف املقام من مصاديق اآلية ال

 .(6)[ِللنَّاسِ َوُهد ى َوَمْوِعظٌَة ِلْلُمتَِّقينَ 
ويدل عليـه أيضـَا إحتـاد إسـم اإلشـارة يف اآليـة أعـاله )هـذا( وعـودة          
الضمري للقرآن وأنه من سنخية واحدة, وأن آياته تتحـد يف األثـر وأسـباب    

حـد  األصالح, ويتجلى بالتـداخل بـني األوامـر والنـواهي , وكـأن كـل وا      
 منهما مدد لآلخر يف حتصيل اإلمتثال له.

وكل آية تدعو املسلمني  إىل إجتناب الضـعف واخلـوف والـوهن عنـد     
مالقاة العدو سواء مبنطوقها أو مفهومهـا, ولكـن آيـة البحـث جـاءت نصـًا       
صرحيًا وزجرًا واضحًا بوجوب العزم على مالقاة األعداء بثبـات, ليكـون   

ــة   ــأتي آي ــان أن ت ــد املســلمني    مــن مصــاديق البي ــزوم تقي ــالنهي ول صــرحية ب
مبضامينه, وقد سبقتها وتعقبتها يف تأريخ النزول أو نظم القرآن وكلها تفيد 
ذات معنى النهـي, وتبعـث النفـرة يف نفـوس املسـلمني مـن اإلصـرار علـى         
املخالفة والقعود عن مواجهة الكفار الذين يسعون يف حماربة اإلسالم, قال 

ــاىل] كُمْ اْلكُْفوووَر َواْلُفسُووووَ  َوَكووورََّه ِإَلووويْ تعـ

 .(2)[َواْلِعْصيَانَ 
[ َوُهْم َيْعَلُموونَ أختتمت آية السياق بقولـه تعـاىل]   العشرون :

ومن معاني اآلية أنهم يعلمون بأن اهلل عز وجل يغفر الذنوب, ومنها متييز 
املسلمني بـني احلـق والباطـل, والعمـل الصـاو والعمـل القبـيح والسـيت,         

[ َوالَ َتِهُنوا َوالَ َتحَْزُنوواي يف آيـة البحـث]  وحينما جاء النهـ 
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واملسلمون يعلمون أن الوهن واحلزن سبب لإلنكسار واخلسارة الفادحة يف 
 األفراد والعدة وأن العصمة منهما مقدمة للنصر والغلبة.

جاءت آية السـياق بـاألمر بـذكر اهلل واإلسـتغفار      احلادية والعشرون :
ما عند فعل الفاحشة أو ظلم النفس, أمـا آيـة   واإلخبار عن جلوء املسلم هل

البحث فانها أخربت عن إستدامة حال العلو عند املسلمني وأنها مصـاحبة  
ألوان تلقيهم النهي عن الوهن واحلزن, وفيه شاهد بأن مرتبـة العلـو الـيت    
بلغهــا املســلمون تزيــدهم خضــوعًا وخشــوعًا هلل عــز وجــل وجتــذبهم إىل   

 العفو من عند اهلل سبحانه .مقامات اإلستغفار وسؤال 
وفعل املسلم الفاحشة ال خيرج األمة عن مقامات العلو بني الناس من 

 جهات:
 ينال املسلم هذه املرتبة باإلنتماء لإلسالم. األوىل :
مرتبة العلو رشحة من رشحات صبغة التقوى اليت يتصف بها  الثانية :

خلطـاب املتحـد فيهـا    املسلمون ألمر اهلل عـز وجـل يف نظـم هـذه اآليـات وا     
 .(6) [ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقينَ باملسارعة إىل اجلنة اليت ]

جلوء املسلم إىل اإلستغفار وذكر اهلل عند فعل الفاحشة, فليس  الثالثة :
مـــن فـــرتة بينهمـــا, وهـــو مقتضـــى صـــيغة الشـــرط الـــيت جـــاءت بهـــا آيـــة 

 . (2)[َوالَِّذيَن ِإَذا َفَعُلوا َفاحِشَة  السياق]
وقد يأتي اإلستغفار مركبًا يف أثره بأن يغفر املظلوم للظامل ما إرتكبـه   

أزاءه طمعًا برمحة اهلل وتقربًا إليه سبحانه وتعاهدًا لألخوة اإلميانية, وهذا 
اللجوء وتعـدد اإلسـتغفار مـن مصـاديق إسـتدامة حـال العلـو بـني النـاس          
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احة للموانع اليت للمسلمني ومتلكهم ألسباب الظفر باألعداء بلحاظ أنه إز
 حتول دون نزول املدد والنصر من عند اهلل .

ويفيد اجلمع بني اآليتني أن هناك مالزمة بني اإلستغفار والنصـر وأن   
 أحدهما سبب لآلخر .

وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم وابن جرير وابن املنذر وابـن مردويـه ,   
م يكثـر مـن   وسـل وآلـه  عن عائشة قالت :  كان رسول اهلل صـلى اهلل عليـه   

 قول: سبحان اهلل وحبمده وأستغفر اهلل وأتوب إليه , فقلت يا رسول اهلل: 
 
 

أراك تكثر من قول : سبحان اهلل وحبمده وأستغفر اهلل وأتوب إليه , فقال: 
أني سأرى عالمة يف أميت فإذا رأيتها أكثرت من قول سـبحان  ربي  خربني

إذا جــاء نصــر اهلل  }رأيتهــا اهلل وحبمــده وأســتغفر اهلل وأتــوب إليــه , فقــد 
ورأيت الناس يدخلون يف دين اهلل أفواجًا فسبح حبمد  }فتح مكة  {والفتح 

ِإَذا جَاَء َنْصوُر ّللاَِّ َواْلَفوْت ُ ]ربك واستغفره إنـه كـان توابـاً   

ينِ ّللاَِّ َأْفَواج ا  ي ِد ْدخُُلوَن ِف َت النَّاسَ َي  َوَرَأْي

َتْغِفْرُه ِإنَّووُه َكوواَن  َفسَووبِّ ْ ِبحَْمووِد َربِّووكَ َواسْوو

 .(2)(6)[َتوَّاب ا
َوُهوومْ أختتمــت آيــة الســياق بقولــه تعــاىل]     الثانيــة والعشــرون : 

[ واملراد املسلمون واملسلمات إىل يوم القيامة, وتقدير مضمون َيْعَلُمونَ 
 هذه اخلامتة بلحاظ آية البحث على وجوه:

مالقـاة  يعلم املسـلمون بوجـوب عـدم الـوهن والضـعف عنـد        األول :
 العدو.
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علم املسلمني بلزوم إجتناب إستحواذ احلزن على النفوس عند  الثاني :
 التعرض خلسارة .

 يعلم املسلمون بالنهي الوارد يف اآلية. الثالث :
: يعلم املسلمون أن الوهن واخلوف تثبيط للعزائم وضرب من  الرابع  

 ضروب الضعف اليت تدب إىل النفس والفعل.
البحـث علـم قـائم بذاتـه تفضـل اهلل عـز وجـل ورزقـه         : آيـة  اخلامس 

املسلمني, ومن أفراده بيان القبح الذاتي للوهن والكآبة اليت تنعكس على 
 الفعل وصيغ اجلهاد.

 : يعلم املسلمون بأنهم األعلى بأدائهم العبادات.السادس 
: املســلمون أمــة واحــدة يف تلقــي األوامــر والنــواهي, والعلــم الســابع 

سواء ينتفعون منه مجيعًا , وهو مـن مصـاديق املعنـى األعـم     عندهم شرع 
َفاسْووَأُلوا َأْهووَل الووذِّْكِر ِإْن ُكْنووُتمْ الَ لقولــه تعــاىل]

 ,  ومن معاني أهل الذكر يف اآلية أعاله وجوه :(6)[َتْعَلُمونَ 
: أهل بيت النبوة , إذ نزل الكتاب يف بيتهم , ورد عـن اإلمـام   األول 

, وكــذا ورد عــن اإلمــام (2)قــال)حنن أهــل الــذكر(علــي عليــه الســالم أنــه 
 عليه السالم . (3)الباقر

: إرادة  املســلمني ألنهــم أهــل القــرآن, وقــد مســى اهلل القــرآن الثــاني 
ِإنَّووا َنحْووُن َنزَّْلَنووا الووذِّْكَر َوِإنَّووا َلووُه ذكــرًا]

 .(4)[لحافظون
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يف : املراد الذين أسلموا مـن أهـل الكتـاب ألنهـم يعلمـون مـا       الثالث 
 الكتب السابقة وبعثة األنبياء.

: إرادة أهل الكتـاب مطلقـًا بلحـاظ توجـه األمر)فأسـألوا( إىل      الرابع 
قال ملشركي قـريش:  مشركي قريش, ويف تفسري اآلية ورد عن إبن عباس: 

 .(6)(إن حممدا يف التوراة واإلجنيل
, أي محلة القـرآن وأهـل   (2): إنهم أهل القرآن, قاله إبن زيداخلامس 

تأويله, وبني هـذا الوجـه والوجـه الثـاني عمـوم وخصـوص مطلـق , قـال         
َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ ّللاَُّ َوالرَّاِسوُُوَن ِفوي تعاىل]

 .(3)[اْلِعْلمِ 
: إرادة علماء أمة حممد ألنهم أعلـم بتـأريخ القـرون اخلاليـة     السادس 

 وسنن األمم السابقة.
التفصيل يف املوضوع الذي يسئل  وال تعارض بني هذه الوجوه, بلحاظ

عنه, وفيما خيص موضوع هذه اآلية فقد جاءت خبصوص إرسـال األنبيـاء   
وخامتهم النيب حممد صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم , ويكـون اجلـواب حجـة       
علــى الــذي ال يتبــع الــنيب حممــد صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم وخبصــوص   

ــرو     ــذين أق ــوع إىل ال ــون يف الرج ــه يك ــديق بنبوت ــوا  التص ــالة وأعلن ا بالرس
إســالمهم حتصــيل للعلــم وتفصــيل للمعجــزة , وبالنســبة ألحكــام احلــالل   

 واحلرام فالبد من الرجوع إىل األئمة وعلماء األمة.
لقد نعتت آية السياق املسلمني بأنهم يذكرون اهلل,  الثالثة والعشرون :

وهذا الذكر باب مبارك للنجـاة مـن الـوهن واحلـزن والضـعف, وهـو مـن        
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مصاديق الصراط يف دعاء كل مسلم يوم ولبضعة مرات يف الصالة اليومية 
, فالـذكر بذاتـه   (6)[اْهِدَنا الصَِّراَط اْلُمسَْتِقيمَ عنـدها يتلـو]  

وب الزلل كالوهن واحلزن, وسـبيل للبعـث إىل   صراط وهو واقية من ضر
 سوح اجلهاد بعزم وإخالص .

وجاءت آية البحث لتكون عونًا على الـذكر ووسـيلة للمواظبـة عليـه      
خاصة وأن أيام السلم أكثـر مـن أيـام احلـرب, وحاجـة املسـلم إىل الـذكر        

عن ابن املنكدر قال: كان من دعاء رسول اهلل صلى مستمرة على كل حال)
 .(2)(اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك :وسلموآله عليه  اهلل

من معـاني اجلمـع بـني اآليـتني دفـع صـفة العمـى         الرابعة والعشرون :
والضاللة عن املسلمني, فيحتاج األعمى إىل من يهديه يف طريقـه ويرشـده   
إىل القبلة ويسقط عنه اجلهاد, أما املسلمون فانهم خيوضون غمار املعـارك  
بعلم وبصرية وهدى ومـن غـري وهـن وضـعف إبتـداء وإسـتدامة مبعنـى أن        

سهم قبل وأثناء وبعد املعركة, وهو من مصـاديق  الوهن ال يتسرب إىل نفو
العلم والصرب ومنافع الذكر وحسن التوكل على اهلل , قال تعاىل يف الثنـاء  

الَِّذيَن َصبَُروا على املهاجرين واملسلمني مجيعًا بالذات واإلحلـاق] 

 .(3)[َوَعَلى َربِِّهمْ َيَتَوكَُّلونَ 
اِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍ  َوسَ صلة هذه اآلية بقوله تعاىل] الثاني  :

 , وفيها مسائل:(4)...[ِمْن َربِّكُمْ 
 تقدير اجلمع بني اآليتني على وجوه: األوىل :
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 وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وال تهنوا وال حتزنوا. األول :
 وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وأنتم األعلون. الثاني :

 نني.وسارعوا إىل مغفرة من ربكم إن كنتم مؤم الثالث :
وسارعوا إىل جنة عرضها السموات واألرض وال تهنـوا وال   الرابع :

 حتزنوا.
وسارعوا إىل جنـة عرضـها السـماوات واألرض وال تهنـوا      اخلامس :

 وال حتزنوا.
وســارعوا إىل جنــة عرضــها الســموات واألرض وأنــتم      الســادس :

 األعلون.
ــابع : ــموات واألرض إن كنــتم     الس ــها الس ــة عرض ــارعوا إىل جن وس

 مؤمنني.
تضمنت آية السياق أمرين, وتضمنت آية البحث نهيني, ومن  الثانية :

بديع نظم القرآن إحتاد جهة اخلطاب يف اآليتني وإرادة املسـلمني علـى حنـو    
التعيني, وفيه إكرام وتشريف هلم ودعوة للناس لدخول اإلسالم ألنه خري 

سيلة تلقي الفضل اإلهلي بلحاظ كربى كلية وهي أن كل أمر وكل حمض وو
ِإنَّ نهي من عند اهلل هو نعمة وخري حمض وهو من مصاديق قولـه تعـاىل]  

 .(6)[َرحَْمَة ّللاَِّ َقِريٌب ِمْن اْلُمحِْسِنينَ 
 إبتدأت آية السياق باألمر باملسارعة وفيه وجوه: الثالثة :
جتلي معنى اإلسراع بالتعجيل واملبادرة, وهل يعين التسابق  األول :

سَاِبُقوا ِإَلى َمْغِفَرٍ  ِمْن اجلواب نعم, ويدل عليه قوله تعاىل]

, إلفادة الفورية وعدم الرتاخي يف اإلمتثال ولداللة صيغة األمر (2)[َربِّكُمْ 
 على الوجوب إذا كانت خالية من القرآن الصارفة.

                                                           

 .11سورة األعراف (6)
 .26سورة احلديد (2)
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ارعة واملسابقة هي العموم واخلصوص املطلق, والنسبة بني املس
فاملسارعة هي األعم واألوسع, إذ يبادر املسلم بنفسه ومبفرده من غري 
مسابقة مع غريه, وهل للمسارعة إىل املغفرة يف اإلمتثال للنهي الوارد يف آية 

 البحث اجلواب نعم, من جهات:
مقاليد األمور بيده  اإلستغفار عنوان التسليم بالعبودية هلل وإن األوىل :

 سبحانه.
اإلستغفار مصداق حاضر للتوبة واإلنابة وعن اإلمام الصادق  الثانية :

أربع من كن عليه السالم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: 
أن ال إله إال اهلل  فيه كان يف نور اهلل االعظم: من كانت عصمة أمره شهادة

راجعون,  صابته مصيبة قال: إنا هلل وإنا إليهوأني رسول اهلل, ومن إذا أ
ومن إذا أصاب خريا قال: احلمد هلل رب العاملني, ومن إذا أصاب خطيئة 

 . (6)(أستغفر اهلل وأتوب إليه قال:
أمرت آية السياق باملسارعة إىل املغفرة, وهي ليست أمرًا ماديًا  الثالثة :

وهلا موضع يصل إليه اإلنسان, بل هي غاية تتعلق مبوضوعها نعمة حمو 
 الذنوب ومرتبة عقائدية تبيض معها الصحائف.

من مصاديق املغفرة اليت أمر اهلل املسلمني باملسارعة إليها  الرابعة :
  آية البحث بإجتناب الوهن والضعف.اإلمتثال للنهي الوارد يف

من املسارعة إىل املغفرة مالقاة العدو والتنزه عن اجلنب  اخلامسة :
 واخلوف من كثرة عدده وعدته.

جاءت آية السياق بصيغة اإلمجال)مغفرة( إلفادة التعدد  الثاني :
والعموم والكثرة يف موارد املغفرة, وعدم إحنصارها بقول أستغفر اهلل, 

متثال ألمر إهلي هو مغفرة, وكذا كل إستجابة لنهي لتكون آية فكل إ
 البحث رمحة باملسلمني وعلة للفوز باملغفرة من عند اهلل.

                                                           

 .11/316البحار (6)
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ملا جاءت آية السياق باألمر للمسلمني باملسارعة إىل املغفرة  الثالث :
فان آية البحث جاءت بصيغ ومصاديق من هذه املسارعة, وتلك آية يف 

خَيَْر ُأمٍَّة ُأخِْرجَْت  ني وإصالحهم ملنازل]تأديب اهلل للمسلم

, بأن تأتي آية بأمر من عند اهلل ثم تأتي أخرى بنهي يكون (6)[ِللنَّاسِ 
التقيد به من مصاديق اإلمتثال لألمر, وهذا اإلمتثال عمل بالنهي من غري 
دور بينهما ألن كاًل من الفردين فعل مستقل ال يبتنى على اآلخر وال يشتق 

 منه.
من خصائص التنكري واإلمجال يف صيغة )مغفرة ( بعث  الرابع :

املسلمني للتفقه يف الدين ومعرفة أحكام احلالل واحلرام وطرق العفو 
واملغفرة , وفيها إجتناب للوهن والضعف عند مالقاة األعداء لذا ورد نعت 

 ِإْذ َهمَّْت طَاِئَفَتانِ ِمْنكُْم َأنْ هذا الوهن بأنه فشل قال تعاىل]

َتْفشًََّل َوّللاَُّ َوِليُُّهَما َوَعَلى ّللاَِّ َفْليََتَوكَّْل 

الَفَشل: احَلرية عند فزع أو حرب؛ فِشَل واهلل وليهما ) (2)[اْلُمِْْمُنونَ 
ومن اإلعجاز يف اآلية اعاله أن الطائفتني مل يفشال ومل , (3)(يفَشل َفَشاًل

, ومن واليته تعاىل ضمان  جيبنا ألن والية  اهلل هلما برزخ ومانع من الفشل
َواَل َتِهُنوا َوالَ النصر والغلبة للمسلمني فلذا يدل قوله تعاىل ]

على إفادة الوعد الكريم من عند اهلل بأن اهلل عز وجل (4) [َتحَْزُنوا
 خيزي عدو املسلمني ومينع من حتقق سبب الضعف واخلوف .

ِه َوَهمَّ َوَلَقْد َهمَّْت بِ وهل اهلّم الوارد يف سورة يوسف ]

 [ بذات املرتبةِبَها
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الوارد يف اآلية أعاله , اجلواب ال , وان إحتد املعنى الن هّم الطائفتني  
توجه حنو الفشل فلم يبلغه أي أنه خاطرة وعزم على الفشل , وليس من 

 طرق أخرى فيه بل هو كيفية نفسانية .
م بدليل أما هّم إمرأة العزيز فقد كان متوجهًا إىل يوسف عليه السال

 [َوَلَقْد َراَودتُُّه َعْن َنْفِسِه َفاسَْتْعَصمَ إعرتافها فيما بعد ]
(6) . 

مما يدل على أن هّمه بها مل يكن من جنس فعلها القبيح , بل كان من 
العصمة والتنزه ليكون يف حفا الطائفتني من املسلمني من الفشل شاهدًا 

ية وكبائر الذنوب , وليكون ما على وراثة املسلمني لألنبياء يف إجتناب املعص
 عند األنبياء نورًا وضياء يف القرآن ينهل منه املسلمون .

وإذا كان املسلمون مل يفشلوا فمن باب األولوية أن النيب يوسف عليه 
السالم مل يهم باملعصية وفعل الفاحشة مع إمرأة العزيز , ويكون تقدير 

هلم بها( أي يف اآلية تقديم  اآلية: ولقد ّهمت به ولوال أن رأى برهان ربه
 وتأخري و)لوال( حرف شرط يدل على إمتناع شت لوجود غريه.

والنهي الوارد يف آية البحث عن الوهن واحلزن والضعف واقية من 
 فعل الفواحش والسيئات ألنه يدل على أمور : 

 : مالقاة املسلمني لألعداء . األول
 : دخول املسلمني املعارك دفاعًا عن االسالم . الثاني

 : وجوب تآزر املسلمني يف اإلستعداد ملقدمات القتال  الثالث
َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اسَْتطَْعُتْم ِمْن ُقوٍَّ  قال تعاىل ]

 .(2)[َوِمْن ِرَباِط اْلَُيْلِ 

وهــذا اإلســتعداد بــرزخ دون غلبــة الــنفس الشــهوية وإنتفــاء ملوضــوع  
 الفاحشة واهلم بها. 
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 : حرص املسلمني على عدم الوهن والضعف حتى وهم يف حال الرابع
السلم ويدل عليه جمت  آية البحث بذكر حال املسلمني بقوله تعاىل 

هّلم ومن معاني العلو والتنزه عن ا , (6)[َوَأْنُتْم األَْعَلْونَ ]
 بالفواحش .
: صريورة السالمة من الوهن ملكة ثابتة عند املسلمني , وامرًا  اخلامس

حاضرًا يف حال احلرب والقتال , وهو من أصدق وجوه املسارعة إىل 
 املغفرة اليت ندبت إليها آية السياق .

: لو أبتلي املسلم بالوهن والضعف فهل هو برزخ دون  املسألة الرابعة
 املغفرة , اجلواب ال , لوجوه : املسارعة إىل 

 : تعدد وجوه وسبل نيل املغفرة . األول
: جمت الصالة اليومية على الذنوب وحموها للسيئات ,وعن  الثاني

رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وآله سلم ) مثل الصلوات اخلمسة كمثل 
 نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم مس مرات (.

: إستدامة األمر باملسارعة إىل املغفرة فباستطاعة املسلم اللجوء  الثاني
 إىل اإلستغفار , وصيغ املغفرة يف كل حني . 

: إمكان التدارك واإلنابة , فمن خصائص آية البحث جتدد  الثالث
النهي عن الوهن واحلزن حتى يف حال الوقوع يف حبائله واإلبتالء بالضعف 

يف هذه اللحظة فال تهنوا وال حتزنوا يف اللحظة  , وتقدير اآلية : إن وهنتم
التالية والفعل القادم ,وهو موضوعية آيات القرآن مبحو احلال إىل ما هو 

َيْمحُوا ّللاَُّ َما َيشَاُء أحسن ومن عمومات قوله تعاىل ]

, بتقريب أن احملو يف املقام ال (2)[َوُيثْبُِت َوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكَتابِ 
 بل يشمل األفعال ومقدماتها. خيتص بالذنوب

 : تتجلى املسارعة إىل املغفرة يف آية البحث من وجوه :  اخلامسة
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 : طاعة اهلل باجتناب الوهن والضعف . األول
: عدم األسى على ما فات وما  حلق  باملسلمني من اخلسارة اميانًا  الثاني

َيْرُزُ  بأن اهلل عز وجل هو الذي ينعم بالبدل والعوض , وهو سبحانه ]

 .(6) [َمْن َيشَاُء ِبَغيِْر حِسَابٍ 
: اإلستغفار شكر هلل عز وجل على نعمة مرتبة العلو بني الناس  الثالث

 [َوَأْنُتمْ األَْعَلْونَ بقوله تعاىل ]
 : إختاذ اإلستغفار مقدمة للنصر والغلبة على الكفار . الرابع

: إميان املسلمني بأن  اهلل عز وجل ناصرهم , وإظهارهم  اخلامس
حسن الصرب يف لقاء العدو  , وعن النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم 

 .(2)ان النصر مع الصرب وأن لفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا 
: قيدت آية السياق سؤال املغفرة بالقول ]من ربكم [ وفيه  السادسة

نوع وعد باإلستجابة وإجناز ما يسارع  إليه املسلمون وكأنه أمر حاضر , 
 وجاءت آية البحث بالنهي وتقدير القيد بلحاظ آية البحث على وجوه : 

 : وال تهنوا وسارعوا إىل سؤال القوة واملنعة من ربكم  االول
 زنوا واهلل ربكم . :ال حت الثاني

 : وانتم األعلون بفضل وامر من ربكم . الثالث
 ن كنتم مؤمنني بأن النصر من ربكم . إ:  الرابع

أمرت آية السياق باملسارعة إىل اجلنة , وتتجلى هذه املسارعة  السابعة :
 بلحاظ آية البحث من وجوه : 

قاته : العصمة من الوهن والفشل واجلنب من العدو عند مال األول
 وقبلها .

 : التوقي من امللل والضجر  من الدفاع عن اإلسالم .  الثاني
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: معرفة االمم وأهل النحل بأن املسلمني أمة تعشق اجلهاد وال الثالث  
ُكْنُتْم خَيَْر ُأمٍَّة ختشى إال اهلل وهو من مصاديق قوله تعاىل ]

 .(6)[ُأخِْرجَْت ِللنَّاسِ 
ن على نفوس املسلمني عند املصيبة إمتناع إستحواذ احلز الرابع :

 واخلسارة.
تقدير آية البحث: وال تهنوا يف جهادكم يف سبيل اهلل, وال  الثامنة :

حتزنوا على ما أصابكم يف الدفاع عن اإلسالم, وفيه األجر والثواب 
ملوضوعية قصد القربة يف الفعل العبادي وتنزه املسلمني عن الوهن 

 والضعف.
 سارعة إىل اجلنة بالقول والفعل الصاو.تتقوم امل التاسعة :

 ومن إعجاز القرآن وجوه:
 بيان ماهية القصد إىل غاية محيدة. األول :
 نزول آية بالفعل الذي يؤدي إىل هذه الغاية. الثاني :

 جميء النهي عن عاقبة سيئة. الثالث :
نزول آية تتضمن سبل النجاة من هذه العاقبة وحينما أمرت آية  الرابع :

السياق باملسارعة إىل اجلنة فأن كل آية من آيات القرآن طريق إىل اجلنة 
 وضياء ينري الدرب إىل عرصاتها, وفيه مسائل:

 إنه برهان على صدق نزول القرآن من عند اهلل. األوىل :
َوَلْو َكاَن ِمْن ل تعاىل]فيه دعوة للناس لإلسالم, قا الثانية :

, (2)[ِعْنِد َغيِْر ّللاَِّ َلَوجَُدوا ِفيِه اخِْتًّلَف ا َكِثير ا
 واآلية نوع ترغيب بالتصديق بنبوة حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم.

ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َيْهِدي إنه مصداق لقوله تعاىل] الثالثة :

 َأْقَومُ 
َ
 .(6)[ِللَِّتي ِهي
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 املسلمني إلختاذ القرآن إمامًا. حث الرابعة :
البشارة للمسلمني باللبث الدائم يف اجلنة, ويدل األمر  اخلامسة :

باملسارعة يف األعمال اليت تؤدي إىل اخللود بنعيم اجلنة على حسنها الذاتي 
واحلاجة إىل اللبث الدائم فيها , فال برزخ يوم القيامة بني اجلنة والنار, 

ربه وعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: سأل موسى بن عمران 
ما أدنى أهل اجلنة منزلة؟ قال: هو رجل جييء بعدما جال وعال وقال: 

أدخل أهل اجلنة اجلنة, فيقال له: ادخل اجلنة. فيقول: أي رب, كيف وقد 
فيقال له: أترضى أن يكون لك  الناس منازهلم, وأخذوا أخذاتهم؟ نزل

: لك ذلك, مثل ُملك َمِلٍك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول
ومثله, ومثله, ومثله, ومثله, َفَقال يف اخلامسة: رضيت رب. فيقول: هذا 

 .(2)(شتهت نفسك وَلذ ت عينكإلك وعشرة أمثاله ولك ما 
بني األمر باملسارعة إىل املغفرة وبني النهي عن الوهن  العاشرة :

والضعف عموم وخصوص مطلق زمانًا وموضوعًا, فاألمر باملسارعة إىل 
 فرة يتجدد كل يوم من جهات:املغ

 اإلستغفار بالقول واللسان. األوىل :
أداء املسلم واملسلمة للفرائض اليومية بلحاظ أنها: إستغفار  الثانية :

 فعلي وإستجارة باهلل.
التقيد بأحكام احلالل واحلرام, وجاء رجل إىل النيب حممد  الثالثة :

 يت الصلوات املكتوبات,أرأيت إذا صلصلى اهلل عليه وآله وسلم وقال : 
وصمت رمضان , وأحللت احلالل, وحرمت احلرام , ومل أزد على 

 .(3)(ذلك شيئًا, أدخل اجلنة؟ قال: نعم. قال: واهلل ال أزيد على ذلك شيئًا
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املبادرة إىل فعل اخلريات, والعصمة من فعل السيئات مبا يكون  الرابع :
ل اهلل عليه وآله وسلم: موعظة للناس, وعن أنس بن مالك قال: قال رسو

إن من الناس مفاتيح للخري مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر 
 .(6)مغاليق للخري فطوبى ملن جعل اهلل مفاتيح اخلري على يديه

القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وهو باب فيه  اخلامس :
ختلفة, فمن مندوحة وسعة ويتغشى آنات الزمان املتعاقبة واألماكن امل

رمحة اهلل باملؤمن أن يكون البيت والسوق وموضع العمل واملنتديات طرقًا 
 مباركة لدخوله اجلنة بوظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

ومــن اإلعجــاز أن هــذه الوظيفــة مــن مصــاديق املســارعة إىل املغفــرة,  
اءت والســري احلثيــث إىل اجلنــة يف آن واحــد, فصــحيح أن آيــة الســياق جــ  

بالتعدد والعطـف بينهمـا حبـرف العطـف )الـواو( الـذي يفيـد املغـايرة بـني          
املعطوف واملعطوف عليه إال أن مصاديق كل منهما من الالمتناهي وهو من 
فضل اهلل عز وجل على الناس وتقريبهم من سبل الطاعـة, وجعـل اجلنـة    

بذل قريبة منهم وهو من مصاديق قوله تعاىل)وسارعوا( إذ قضي املسارعة 
جهد إضايف ومنه املصابرة وعدم الكد أو التعب يف الـدفاع عـن اإلسـالم,    

, على اإلختالف يف تعريف (2)[َوَمْن ُيَعظِّمْ شََعاِئَر ّللاَِّ قال تعاىل]
إختصاص الشعائر مبناسك احلج كما يف  األول : الشعائر على من وجوه :

, واملشـعر  (3)[ّللاَِّ جََعْلَناَها َلكُْم ِموْن شَوَعاِئِر قولـه تعـاىل]  
 موضع النسك.

شعائر اهلل: مناسك احلج, أي عالمات وأعمال احلج, وأوامر  الثاني :
 اهلل, وما فرضه على العباد من العبادات.
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إرادة اإلطالق من الشعائر العملية والعقائدية, والعمل  الثالث :
 بأحكام القرآن والسنة, وإجتناب النواهي .

للمالزمة بني طاعة اهلل وتعظيم الشعائر , وانها واملختار هو األخري  
لذا فإن إجتناب الوهن والضعف , ,  مصداق العبودية هلل عز وجل

وجماهدة ودفع احلزن من شعائر اهلل, والتقيد بالنواهي الواردة يف آية 
 البحث شاهد على التقوى واخلشية من اهلل سبحانه.

جلنة وأنها تستغرق أخربت آية السياق عن سعة ا احلادية عشرة :
السموات األرض لو جعلت بعضها متصاًل ببعض, ومن مصاديق السعادة 
األخروية يف احلياة الدنيا الغبطة وحال الرضا اليت متأل نفس املسلم, وتلك 
آية يف األوامر والنواهي اإلهلية مبا يتغشى املسلم من املسرة واإلحساس 

لى اهلل عليه وآله وسلم قال: بلذة التنعم بطاعة اهلل, وعن رسول اهلل ص
اللهم غبطًا ال هبطًا( وكأن عدم الوهن يف مالقاة العدو مركب يأخذ 

 املسلمني إىل ساحل الرب واألمان.
وهل يركب فيه الذي مل يهن ومل حيزن وحده اجلواب ال, إلا يشمل 
األجر والثواب الذين يهيئون مقدمات العصمة من الوهن, وليس يف طرد 

زن شقاء أوعناء , ويتبدد األذى بلحاظ العاقبة احلميدة له, إلا الوهن واحل
 الوهن واحلزن فيه أذى وعناء ويتعقبه الذل.

أختتمت آية السياق بإختصاص أعداد اجلنة مع سعتها  الثانية عشرة :
باملتقني وإصالحها هلم على حنو احلصر والتعيني, وهناك فرق بني زمان 

 وفيه وجوه:اإلعداد وأوان دخول اجلنة , 
اإلحتاد والتشابه بني الذين أعدت هلم اجلنة والذين يدخلون  األول :

 فيها وهم املتقون.
 من رمحة اهلل عز وجل أن الذين يدخلون فيها وهم املتقون. الثاني :

من رمحة اهلل عز وجل أن الذين يدخلون اجلنة أعم من  الثالث :
املتقني, فيدخل فيها الذين هم أدنى درجة ممن مل يرتقوا إىل منازل 
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التقوى, كاملسلم الذي يفارق الدنيا على املعصية, وعن سلمان الفارسي 
ن هلل عز و جل مائة رمحة وأنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: إ

واحدة إىل األرض فقسمها بني خلقه بها يتعاطفون ويرتامحون أنزل منها 
 .(6)(وأخر تسعا وتسعني لنفسه يرحم بها عباده يوم القيامة

ديث فلو يعلم املؤمن بكل الذي عند اهلل من العذاب مل يأمن احلويف 
 من الناس.

التباين بني معنى املتقني عند إعداد اجلنة ومعنى ومصداق  الرابع :
احلساب بفضل ولطف من اهلل كما لو صدق إسم املتقي على   التقوى يوم

 كل من نطق بالشهادتني وإن إرتكب صغائر وكبائر الذنوب اجلارحية.
والصحيح هو األول, إذا قوله تعاىل)أعدت للمتقني( وعد يف منطوقه 
للمؤمنني , ووعيد يف مفهومه للكافرين, نعم التقوى من الكلي املشكك 

تب متفاوتة قوى وضعفًا , واهلل عز وجل هو الرؤوف الذي يكون على مرا
الرحيم, وتتجلى مصاديق الرمحة يف اآلخرة بالسعة واملندوحة يف معاني 

 ومصاديق التقوى.
 وتكون التقوى بلحاظ آية البحث على وجوه:

 إنتفاء الضعف والوهن عند املسلمني من مالقاة الكفار. األول :
فسه عند اخلسارة, ليكون هذا الدفع دفع املسلم احلزن عن ن الثاني :

 مقدمة للثواب العظيم يف اآلخرة.
مجع املسلمني بني العزة واملنعة ومالقاة احلتوف من غري ندم  الثالث :

 أو أسى وهو من مصاديق التقوى ومقدمة لدخول اجلنة.
وبلحاظ اإلميان , تعاهد املسلمني ملنازل العلو بني الناس  الرابع :

 والتقوى.
ملا أخربت آية السياق بأن اجلنة أعدت للمتقني فإن آيات  ثة عشرة :الثال

 القرآن األخرى تأتي بأمور:
                                                           

 .6/11جممع البيان (6)



 601معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 41

 ماهية التقوى. األول :
صفات املتقني الذي خيشون اهلل, كما تقدم مضامني اآلية  الثاني :

السابعة والسبعني بعد املائة من سورة البقرة اليت أختتمت بقوله 
يَن َصَدُقوا َوُأْوَلِئَك ُهْم ُأْوَلِئَك الَّذِ تعاىل]

 .(6)[اْلُمتَُّقونَ 
اإلشارة إىل أهل اجلنة يف احلياة الدنيا بأعماهلم وخصاهلم  الثالث :

 احلميدة.
باإلضافة إىل بيان السنة النبوية لشرائط دخول اجلنة واألسباب اليت 
حتجب اإلنسان عن دخوهلا, وهذا الباب علم مستقل يستحق أن يؤلف 
فيه جملد خاص يكون ضياء وهداية لألجيال املتعاقبة ومبا يدفع اجلهالة 

 ويطرد الغفلة .
) وعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يف صفات الذين يدخلون  

هم الذين ال يسرتقون وال يتطريون  وعلى اجلنة من أمته بال حساب, قال: 
 .(2)(ربهم يتوكلون

املتقني بلغة األمر واجلذب والرتغيب وهيئة وتبني آيات القرآن خصال 
اخلرب, وجاءت آية البحث لبيان صفاتهم بصيغة النداء والنهي, وتلك آية 
من رمحة اهلل باملسلمني ليكون كل أمر ونهي طريقًا إىل املغفرة وإىل اجلنة, 
فقوله تعاىل)وال تهنوا( أي أن الثبات على اإلميان وعدم اخلشية من الكفار 

 اعة تقطف مثارها يف اآلخرة بالدخول يف اجلنة.حرث وزر
وأخربت آية السياق عن إعداد اجلنة للمتقني الذين يعملون مبا أمر اهلل 
به ويتبعون النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم , وجيتنبون ما نهى عنه, ليفيد 

 اجلمع بني اآليتني وجوهًا:
 كيف تهنوا واهلل أعّد لكم اجلنة. األول :
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 الذي تنتظره اجلنة واخللود يف النعيم ال حيزن على أمر فاته. الثاني :
أيها املسلمون أعلموا أن اجلنة أعدها اهلل لكم لتقواكم ومن  الثالث :

 التقوى عدم الوهن أو احلزن.
أختتمت آية البحث بصيغة الشرط)إن كنتم مؤمنني(  الرابعة عشرة :

 وفيه بلحاظ آية السياق أمور:
ر اإلهلي باملسارعة إىل املغفرة, وداللته التضمنية تلقي األم األول :

 بإقرار املسلمني بأن اهلل عز وجل هو غفار الذنوب.
صالح املسلمني للمسارعة إىل املغفرة, وعدم التكاسل يف  الثاني :

 طلبها والسعي إىل سبلها.
إميان املسلمني بالتوحيد وأن اهلل هو ربهم, وإتصال عصمتهم  الثالث :

 والضاللة.من الشرك 
 سعي املسلمني الدؤوب إىل اجلنة. الرابع :

 تصديق املسلمني بأن اجلنة عرضها السموات واألرض. اخلامس :
 إختصاص املؤمنني باجلنة. السادس :

معنى الشرط يف آية البحث: ما دمتم مؤمنني بأن اهلل  اخلامسة عشرة :
يغفر الذنوب مجيعًا فعليكم أال تهنوا وال حتزنوا, وفيه داللة على أن النهي 
الوارد يف آية البحث فضل من اهلل وكنز نازل من السماء ليدخره املسلمون 

ُقْل ِبَفْضِل ّللاَِّ إىل يوم القيامة, وهو من مصاديق قوله تعاىل]

ِبَرحَْمِتِه َفبَِذِلَك َفْليَْفَرحُوا ُهَو خَيٌْر ِممَّا وَ 

 .(6)[َيجَْمُعونَ 
تقدير خامتة آية البحث بلحاظ مضامني آية السياق  السادسة عشرة :

 على وجوه:
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إن كنتم مؤمنني بوجوب املسارعة إىل املغفرة, فإن قلت يكفي  األول :
َغاِفرِ ويف التنزيل] اإلميان باإلقرار بأن اهلل هو الذي يغفر الذنوب,

 . (6)[الذَّْنبِ َوَقاِبِل التَّْوبِ 
ومل يرد لفا )غافر, قابل, التوب( إال يف هذه اآلية  , واجلواب على      

 القول أعاله من وجوه:
آلية السياق احلكومة يف املقام إذ أنها تضمنت األمر باملسارعة  األول :
 إىل املغفرة.
أنه يغفر الذنوب أما تكليف العباد فهو من فضل اهلل عز وجل  الثاني :

 السعي يف سبل هذه املغفرة.
صريورة األمر الوارد يف آية السياق حكمًا مستدميًا ينحل على  الثالث :

 شعب:
مبادرة املسلمني جمتمعني إىل ضروب العبادة كأداء صالة  األوىل :

 اجلماعة وتقيدهم بصيام شهر رمضان وسياحتهم يف األرض بالتوجه إىل
َوَأِتمُّوا اْلحَجَّ البيت احلرام ألداء احلج والعمرة, قال تعاىل]

 .(2)[َواْلُعْمَرَ  ّلِلَِِّ 
جلوء املسلم إىل اإلستغفار وتكراره, وعن أبي سعيد اخلدري  الثانية :

َمْن َقاَل ِحنَي َيْأِوى ِإَلى عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: 
ِفَراِشِه َأْسَتْغِفُر اللََّه اْلَعِظيَم الَِّذى اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحى  اْلَقيُّوَم َوَأُتوُب ِإَلْيِه. 
َثاَلَث َمر اٍت َغَفَر اللَُّه ُذُنوَبُه َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر َوِإْن َكاَنْت َعَدَد َوَرِق 

 .(3) (لش َجِر َوِإْن َكاَنْت َعَدَد َرْمِل َعاِلٍج َوِإْن َكاَنْت َعَدَد َأي اِم الدُّْنَياا
 ويف هذا احلديث مسائل:

 تأديب النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم للمسلمني. األوىل :
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 هداية املسلمني إىل أوقات اإلستغفار. الثانية :
إثبات شيء لشيء ال يدل على نفيه عن غريه, فاإلستغفار عند  الثالثة :

اللجوء إىل الفراش ال يتعارض مع اإلستغفار يف أوقات النهار والليل 
 األخرى.

عند إنقطاع اإلستغفار عند النوم, فورد الثناء علماء املؤمنني  الرابعة :
رسول  , وعن أنس عن(6)[َوِباألَسْحَاِر ُهْم َيسَْتْغِفُرونَ بقوله ]

إن آخر الليل يف التهجد أحب إلي  من اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: 
 .(2), وتال هذه اآلية أعاله(أّوله

 إقرتان اإلستغفار باإلقرار بالربوبية املطلقة هلل عز وجل. اخلامسة :
إختتام القول والعمل يف النهار باإلستغفار ليكون مرآة لقوله  السادسة :

َوآخُِر َدْعَواُهْم َأْن اْلحَْمُد ّلِلَِِّ أهل اجلنة]تعاىل يف وصف 

 .(3)[َربِّ اْلَعاَلِمينَ 
كثرة الذنوب وعظم املعاصي اليت يغفرها اهلل يقول أستغفر  السابعة :

 اهلل بلحاظ لغة التشبيه.
الرتغيب باإلستغفار, وطرد اليأس والقنوط من القلوب  الثامنة :

َييَْئُس ِمْن َرْوِح ّللاَِّ ِإالَّ  ِإنَُّه الَ املنكسرة, قال تعاىل]

 .(4)[اْلَقْومُ الكَاِفُرونَ 
وهل من مضامني احلديث أنه لو أصاب املسلمني وهن وحزن 
وإستغفروا اهلل يغفر اهلل هلم, اجلواب نعم, وهو من مصاديق جميء النهي 
خبصوص مستقبل األيام وهذا علم يف بيان األوامر والنواهي القرآنية 

                                                           

 .68سورة الذاريات (6)
 .1/211أنظر الدر املنثور (2)
 .60سورة يونس (3)
 .81سورة يوسف (4)



 601معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16

السنة النبوية, وتقدير اآلية: إن صدر منكم وهن وحزن فهو مستقرأ من 
 مغفور, وإجتنبوا الوهن واحلزن يف قادم األيام.

إرادة اإلطالق يف اخلطاب واملوضوع يف آية البحث والسياق  التاسعة :
مع التباين والتضاد يف الصيغة واإلحتاد يف األثر فابتدأت آية البحث بالنهي 

يف النهي , أذ جاءت بالنهي عن الوهن بكل أفراده  املتعدد بصيغة اإلطالق
, وعن احلزن بكل ألوانه . أما آية البحث فجاءت باملسارعة إىل املغفرة يف 

 كل سبلها ومقدماتها .
َوَأِطيُعوا ّللاََّ َوالرَّسُوَل صلة هذه اآلية بقوله تعاىل] الثالث :

 , وفيها مسائل : (6)[َلَعلَّكُمْ ُتْرحَُمونَ 
 تقدير اجلمع بني اآليتني على وجوه: : األوىل

 وأطيعوا اهلل وال تهنوا. األول :
 وأطيعوا اهلل وال حتزنوا. الثاني :

 وأطيعوا اهلل والرسول وال تهنوا. الثالث :
 وأطيعوا اهلل والرسول وال حتزنوا. الرابع :

 وال تهنوا لعلكم ترمحون. اخلامس :
 وال حتزنوا لعلكم ترمحون. السادس :

 وأطيعوا اهلل والرسول وأنتم األعلون. السابع :
 وأطيعوا اهلل والرسول أن كنتم مؤمنني. الثامن :
 وال حتزنوا لعلكم ترمحون. التاسع :
 لعلكم ترمحون وأنتم األعلون. العاشر :

 وأنتم األعلون لعلكم ترمحون. احلادي عشر :
 لعلكم ترمحون إن كنتم مؤمنني. الثاني عشر :

بتدأت آية السياق باألمر بطاعة اهلل, وال ختتص هذه الطاعة إ الثانية :
بشأن العبادات والفرائض وأحكام احلالل واحلرام بل تشمل األوامر 
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خَيَْر والنواهي الواردة يف القرآن, وتلك آية يف نيل املسلمني مرتبة]

 .(6)[ُأمٍَّة ُأخِْرجَْت ِللنَّاسِ 
 أمور:من طاعة اهلل بلحاظ آية البحث  الثالثة :
 اجلهاد يف سبيل اهلل, وهو ضد ونقيض حلال الوهن والضعف. األول :
صرب املسلم على األذى والبالء وإن إشتد وطالت مدته, وهو  الثاني :

من أسرار أداء املسلمني الصالة مس مرات يف اليوم وعلى حنو الوجوب 
 العيين اخلالي من اإلستثناء ملرض أو سفر .

 فيما نهى عنه من الوهن ومقدماته , وتقدير : وجوب طاعة اهللالثالث 
 اآلية : )واطيعوا اهلل بان ال تهنوا ( .

ومن معانيه إرادة قصد القربة يف اإلحرتاز من الـوهن ودفـع الضـعف    
 والكسل واخلمول بني صفوف املؤمنني .

: تعاهد مراتب العزم وحسـن التوكـل علـى اهلل عنـد الشـدائد      الرابع 
اخلســارة يف واقعــة , فــاحلرب ســجال تــدور بــني  وطــرد اســباب النكســة و

املتحاربني , وكما يفقد املسلمون بعض املقاتلني فان الكفار يتساقطون قتلى 
 وجرحى مع التباين يف املعركة مع التباين يف القصد والنية والعاقبة .

إن للشـهيد عنـد اهلل   وعن رسول اهلل صلى اهلل عليه آله وسلم قـال :   
يف أول دفعة من دمه , ويرى مقعـده مـن اجلنـة , وحيلـى      خصااًل . يغفر له

عليه حلة اإلميان , وجيـار مـن عـذاب القـرب , ويـأمن يـوم الفـزع األكـرب ,         
ويوضع على رأسه تاج الوقـار , الياقوتـة منـه خـري مـن الـدنيا ومـا فيهـا ,         
ويزوج اثنتني وسبعني زوجة من احلور العني , ويشفع يف سبعني إنسانًا من 

 .(2)أقاربه

                                                           

 .660سورة آل عمران (6)
 . 2/481الدر املنثور  (2)



 601معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13

: طاعة اهلل يف إتيان ما أمر به اهلل سبحانه وإن أحتمل األذى اخلامس  
و ترشــحت أســباب الــوهن واحلــزن وشــدة الضــرر وتلــك آيــة يف إصــالح  

 املسلمني لإلمامة يف األرض ووراثة األنبياء يف سبل اهلداية والرشاد .
نَّوا ِإنَّا ّلِلَِِّ َوإِ : جلوء املسلمني إىل اإلسرتجاع وقول] السادس

,عند املصيبة وحلول اخلسارة ,فـاألهم هـو بقـاء    (6) [ِإَليِْه َراجُِعونَ 
 دولة اإلسالم وإتيان الفرائض وسالمة القرآن من التحريف والتبديل .

: يدل اجلمع بني اآليتني على حقيقـة وهـي أن النـواهي يف آيـة      الرابعة
من العصمة  البحث قوانني تفيد القطع ومتتنع عن النسخ والتفريط , فالبد

من الوهن وأدران الضعف وأسباب اخلشـية مـن العـدو , وان جـاء بعـدد       
وعدة ليس للمسلمني طاعة بها , وحتى على فرض التقية والصرب فانه جيب 

 معها بقاء الثقة بنصر اهلل وإمتالء النفس بالعز .
: كما تضمنت آية السـياق األمـر بوجـوب طاعـة اهلل جـاءت      اخلامسة 
ألخرى بالتفصـيل يف بيـان موضـوعات وكيفيـة هـذه الطاعـة       آيات القرآن ا

وتعـدد مواردهــا لتشـمل العبــادات واملعـامالت واألحكــام , وجـاءت آيــة     
 البحث خبصوص أمور:

 : سنن اجلهاد والدفاع عن حوزة اإلسالم .األول 
: تهيئة مقدمات اجلهاد , ومنها ما يتعلق بالنفس وسالمتها من  الثاني 

 الكدورات الظلمانية.
: إظهار حب اهلل ورسوله وهذا اكرب شاهد على الفناء الذاتي  الثالث

يف مرضاة اهلل وعدم اإلصغاء إىل الدعوات اخلارجية للقعود ,وال الـواعز  
 النفسي الذي يقود إىل الوهن .
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يف التقيد بالنواهي يف سوح املعارك اليت هـي أشـد    : تقوى اهلل الرابع
حاالت الشدة والعسر الـيت ميـر باإلنسـان يف حياتـه , ومـن فضـل اهلل عـز        
وجل على الناس أن األقل من الناس هم الذين خيوضون غمار احلـروب  
ويدخلون املعارك ,ولكن البالء صفة احلياة الدنيا ,فما من أحد إال ويبتلى 

ويتلقى املؤمنون من بني الناس البالء بالرضا   رزقه وولده .يف نفسه وماله و
ورجـاء الثـواب , وهــو مـن رشـحات اإلميــان وإفاضـات القـرآن وصــفات       

ُكْنووُتمْ خَيْووَر ُأمَّووٍة ُأخِْرجَووْت ِللنَّوواسِ َتووْأُمُروَن ]

 .(6)[ِباْلَمْعُروفِ َوَتْنَهْوَن َعْن اْلُمنكَرِ 

رقني خبصـلة كرميـة وهـي دفـع     : حتلي املسلمني جمتمعني ومتفـ  اخلامس
 احلزن وجماهدة النفس يف منعه.

[ علـى بلـوغ   َوَأْنوُتمْ األَْعَلوْونَ : يدل قولـه تعـاىل]  السادسة 
 املسلمني هذه املرتبة بطاعة اهلل ورسوله , وفيه وجوه:

 : الثناء على املسلمني من بني األمم.األول 
 رهم.: دعوة الناس لإلقتداء باملسلمني وإقتفاء أثالثاني 

 : بيان النفع العظيم على الفرد واجلماعة واألمة بطاعة اهلل.الثالث 
 : ترشح آثار طاعة اهلل على النفس بالسكينة والطمأنينة.الرابع 

: مجــع املســلم بــني طاعــة اهلل واخلــوف منــه ســبحانه, ومــن اخلــامس 
 مصاديق هذا اخلوف عدم الوهن , وهجران احلزن.

ن واحلزن مصاديق وأفراد من طاعة : يرتشح عن عدم الوهالسادس 
 اهلل سبحانه.
: إختــاذ عــدم الــوهن واحلــزن ســبياًل لإلمتثــال والتقيــد بــالنهي الســابع 

الوارد يف آية البحث فيأتي املسلم بالصالة اليومية ويتلو على حنو الوجوب 
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, فيلجـأ  (6) [ِإيَّاكَ َنْعبُُد َوِإيَّاكَ َنسَْتِعينُ العيين قوله تعاىل]
ويستعني به سـبحانه للغلبـة علـى الـوهن وقهـر احلـزن, فلـيس مـن          إىل اهلل

 حصر ملواضيع اإلستعانة باهلل, ومنها التجايف عن الوهن والضعف.
: بعد أن ذكرت آية البحث وجوب طاعة اهلل, ذكرت وجوب السابعة 

طاعة النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وقرنت بني طاعته وطاعة اهلل, 
ضيله على األنبياء السابقني, ومن مصاديق طاعته بلحاظ وهو من وجوه تف
 آية البحث أمور:

 : العمل بالسنة النبوية القولية والفعلية والتقريرية.األول 
: اإلقتداء بالنيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسـلم يف جهـاده يف   الثاني 

 سبيل اهلل, وعدم خشيته من الكفار, وقد بنى صرح دولة اإلسالم بني قوم
 مشركني, سعوا يف مرات متعددة لقتله والفتك به.

: بيان حسن مست املسـلمني وتلقـيهم األوامـر والنـواهي مـن      الثالث 
 النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم بالقبول والرضا.

خَيْووَر ُأمَّووٍة ُأخِْرجَووْت : نيــل املســلمني درجــة ]  الرابــع 

 , بطاعتهم هلل ورسوله.(2)[ِللنَّاسِ 
خربت آية البحث عن تبوأ املسلمني مقام الفخر والعز بالعلو : أالثامنة 

والرفعة بني الناس, ومن منافع طاعة النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم 
 أمور:

: علو املسلمني من رشحات طاعتهم للنيب صلى اهلل عليه وآله األول 
 وسلم.
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عهم : نال املسلمون مرتبـة العلـو بفضـل اهلل عـز وجـل وإنصـيا      الثاني 
ألوامره , أما طاعتهم للنيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم فانها تزيدهم 
مرتبة أخرى من مراتب العلو والرفعة بني الناس بقيد إسـتدامة عبـوديتهم   

 هلل عز وجل.
: النطق بالشهادتني وحده إصالح ومرتبة للعلـو بـني النـاس و    الثالث 

 ساب .ومقدمة ملراتب أخرى من العلو وذخرية ليوم احل
: طاعة املسلمني للنيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم إرشاد التاسعة 

لسبل الصالح وضـياء يـنري دروب اإلميـان لألجيـال الالحقـة, ليكـون مـن        
خصائص هذه الطاعة أنها مرياث كريم ترتشح عنه الربكة بأن يدرك االبن 

َلَتْهِدي ِإَلى َوِإنَّكَ إنتفاع والديه من طاعة الرسـول , قـال تعـاىل]   

 , وفيه بلحاظ آية البحث أمور:(6)[ِصَراٍط ُمسَْتِقيمٍ 
: عدم الوهن من أفراد الصراط املستقيم الذي يهدي ويدعو إليه األول 

 النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم.
 : التنزه من احلزن واحلسرة من الصراط املستقيم.الثاني

 املستقيم.: كل آية من القرآن من الصراط الثالث 
: من أسـرار جمـت طاعـة الرسـول علـى حنـو القضـية املسـتقلة         العاشرة 

 القائمة بذاتها أمور:
: دفـــع الـــوهم باحنصـــار طاعـــة الرســـول خبصـــوص األوامـــر  األول 

 والنواهي اليت أمر اهلل بها ووردت يف القرآن.
: موضوعية السنة النبوية يف التشـريع, وتقييـد املطلـق وتفصـيل     الثاني 

ــاء     ــار أن الســنة ال تنســخ القــرآن ألحاديــث العــرض وإنتف اجملمــل, واملخت
مصداق النسخ عندنا , مع بيان قانون كلي وهو أن كل ما يقوله ويأمر بـه  
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النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم هو فيض وخري  , ونفع يف النشأتني, 
ِلَما  اسَْتجِيبُوا ّلِلَِِّ َوِللرَّسُوِل ِإَذا َدَعاُكمْ قـال تعـاىل]  

 , وحتتمل اآلية أعاله وجوهًا:(6)[ُيحْيِيكُمْ 
 : طاعة الرسول خبصوص ما فيه حياة للمسلمني.األول 

الثاني : كـل الـذي يـدعو لـه الـنيب هـو خـري حمـض وحيـاة وسـعادة,            
 فتكون طاعته مطلقة يف أمور الدين والدنيا.

 بعد خوف.: إرادة الدعوة للقتال ألن فيه عزًا بعد ذل , وأمنًا الثالث 
: القدر املتيقن من طاعة املسلمني للـنيب هـو فيمـا ينجـيهم مـن      الرابع 

 مفاهيم الشرك والضاللة.
 والصحيح هو الثاني , وفيه وجوه:

 إكرام اهلل عز وجل للنيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم. األول :
, لطاعـة  (2)[خَيَْر ُأمٍَّة ُأخِْرجَوْت ِللنَّواسِ حاجة] الثاني :

 وهم مل يبلغوا هذه املرتبة إال بطاعة اهلل وطاعته. الرسول
 اإلنذار والتخويف من معصية الرسول. الثالث :
إقامة احلجة على الكفار يف صدودهم عن النبوة وما فيها من  الرابع :

 اخلري احملض.
 كنت ُأصلي فناداني رسول اهلل صلى اهلل عليه وعن أبي بن كعب قال:

قلت:  , فقال : ما منعك أن جتيبين  فلما صّليت أتيته,  وسلم مل أجبه,وآله 
َياَأيَُّها الَّوِذيَن آَمُنووا ]قال: أومل يقل اهلل   كنت ُأصلي,

ثّم قال : ألعلمنك أعظم سورة يف  (3)[اسَْتجِيبُوا ّلِلَِِّ َوِللرَّسُولِ 
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فأخــذ بيــدي فلمــا أراد أن خيــرج مــن  ,القــرآن قبــل أن لــرج مــن املســجد
 : يارسول اهلل إنك قلـت ألعلمنـك أعظـم سـورة يف القـرآن.     املسجد قلت 

قال: نعم, احلمد هلل رب العاملني هي السبع املثاني والقـرآن العظـيم الـذي    
وعن أبي هريرة قال: قرأ ُأبي بن كعب على رسول اهلل صلى اهلل , أوتيت

ة وسلم أّم القرآن. فقال: والذي نفسي بيده ما أنزل اهلل يف التوراوآله عليه 
 .(6)(وال يف اإلجنيل وال يف الزبور وال يف القرآن مثلها

 ليدل احلديث على أمور:
 طاعة املسلم للنيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم عبادة. األول :
لزوم املبادرة لإلستجابة للنيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم  الثاني :

 وتقدميها على أفراد العبادة األخرى.
دعوة النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم ذاتـًا وموضـوعًا    الثالث :

ِإْن  َوَما َيْنِطُق َعْن اْلَهَوى  وحكمًا من مصاديق قوله تعاىل]

 ُيوحَى
ٌ
 .(2) [ُهَو ِإالَّ َوحْي

يف اإلستجابة لدعوة النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم نفع  الرابع :
ورة يف القـرآن وأنهـا سـورة    حاضر, ويبني احلديث أعـاله قـانون أعظـم سـ    

 الفاحتة.
من مصاديق ومنافع طاعة املسلمني لرسول اهلل صلى  احلادية عشرة :

 اهلل عليه وآله وسلم بلحاظ آية البحث أمور :
ــدم     األول : ــه وســلم يف ع ــه وآل ــلى اهلل علي ــالنيب حممــد ص ــداء ب اإلقت

 خشيته من الكفار.
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الصدور عن السنة النبوية القولية يف الصرب والتحمل ومواجهة  الثاني :
 األخطار.

إقتباس الدروس واملسائل من سرية النيب حممد صلى اهلل عليه  الثالث :
 وآله وسلم.

 استحضار السنة النبوية لدفع الوهن واحلزن. الرابع :
وهل تنحصر طاعة املسلمني لرسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم      

ابه وأهل بيته وما خيص معارك اإلسالم األوىل, اجلواب ال, وذات بأصح
األمر اإلهلي بطاعة الرسول متوجه إىل املسلمني باجياهلم املتعاقبة وإىل يوم 
القيامة, ويشمل املسلمات بثباتهن وحث الرجال على عدم الوهن وتلـك  

الوحي آية بصيغة اإلطالق يف لغة اخلطاب القرآني, وهو من أسرار إنقطاع 
بعد بعثة النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وإستغناء أهل األرض عن 

 إستحداث وحي وتنزيل جديد.
اْليَووْومَ َأْكَمْلووُت َلكُوومْ وهــو مــن مصــاديق قولــه تعــاىل] 

, فهــذا اخلطــاب القرآنــي متجــدد يف جهتــه وإرادة أجيــال (6) [ِديووَنكُمْ 
نبوة حممد صـلى اهلل عليـه   املسلمني منه, فان قلت إنه خاص باملسلمني, وب

وآله وسلم اليت هي إمتام لألديـان األخـرى فلـيس مـن نبـوة أخـرى أبـدًا,        
 فاجلواب من وجوه :

اخلطاب يف اآلية أعاله موجه يف األصل إىل كل الناس ذكورًا  األول :
 وأناثًا وإىل يوم القيامة.

موضـوعية النسـخ يف الشـرائع وشـريعة حممـد صـلى اهلل وآلـه         الثاني :
 وسلم ناسخة غري منسوخة.
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جمت النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم باملعجزة والربهان  الثالث :
 على وجوب إتباعه.

ندب األنبياء السابقني لقومهم وأهل األرض مجيعًا إلتباعه,  الرابع :
َوُمبَشِّوور ا ِبَرسُوووٍل سـالم] ويف التنزيـل حكايـة عـن عيسـى عليـه ال     

 .(6)[َيْأِتي ِمْن َبْعِدي اسُْمُه َأحَْمدُ 
جــدال وتفــاخر املســلمني وأهــل الكتــاب والكفــار, وإنقطــاع   اخلــامس :    

اجلدال باقامة املسلمني احلجة بالقرآن, كتابًا جامعًا, ومبعجزات النيب حممد 
وعون للمسلمني يف  صلى اهلل عليه وآله وسلم, ومن اآليات أن القرآن مدد

 ميادين اإلحتجاج .
التقى ناس من املسلمني واليهود والنصارى فقالت  وعن السدي قال: 

اليهود للمسلمني : حنن خري منكم , ديننا قبل دينكم , وكتابنا قبل كتابكم 
, ونبينا قبل نبيكم , وحنن على دين إبراهيم , ولن يدخل اجلنة إال من كان 

صارى مثل ذلك . فقال املسلمون : كتابنا بعد كتابكم , يهوديًا . وقالت الن
ونبينا بعد نبيكم , وديننا بعد دينكم , وقد أمر  أن تتبعونا وترتكوا أمركم 
فنحن خـري مـنكم , حنـن علـى ديـن إبـراهيم وإمساعيـل وإسـحاق , ولـن          

لـيس   }يدخل اجلنة إال من كان على ديننـا . فـرد اهلل علـيهم قـوهلم فقـال      
ثـم فضـل اهلل    {وال أماني أهل الكتاب مـن يعمـل سـوءًا جيـز بـه       بأمانيكم

ومن أحسـن دينـًا ممـن أسـلم وجهـه هلل وهـو حمسـن         }املؤمنني عليهم فقال 
{واتبع ملة إبراهيم حنيفًا 

 (2). 
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جمت الكتب السابقة وأخبار الصاحلني بالبشارة بنبوة حممـد   السادس :
يها رجاء التصديق به ونصرته, صلى اهلل عليه وآله وسلم وتوارث التطلع إل

 .(6)(إن أبي كان من أعلم الناس وأخرج ابو نعيم عن كعب قال:
بيان النيب حممد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم لوحـدة العمـل        السابع :

ووجوه الصلة بينه وبني األنبياء السابقني مبا يفيد إكتمال النبوة به, وعن أبي 
مثلـي يف النبـيني   آله وسـلم قـال:   بن كعب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و

كمثل رجل بنى دارًا فأحسنها وأكملها وأمجلـها وتـرك فيهـا موضـع هـذه      
اللبنة مل يضعها , فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه , ويقولون : 

 .(2) فأنا يف النبيني موضع تلك اللبنة لو   موضع هذه اللبنة ,
طبع وختم باب النبوة مبحمد صلى اهلل عليه وآله وسلم , قال  الثامن :

َما َكاَن ُمحَمٌَّد َأَبا َأحٍَد ِمْن ِرجَاِلكُْم َوَلِكوْن تعاىل]

, وألن النبوة غلقت ببعثته فقد (3)[َرسُوَل ّللاَِّ َوخَاَتَم النَّبِيِّينَ 
 ة به.جعله اهلل عز وجل رمحة للعاملني ومن مصاديق الرمحة إختتام النبو

جـاءت كـل مـن آيـة البحـث والسـياق بصـيغة اخلطـاب          الثانية عشرة :
وإرادة املسلمني واملسلمات, وهو من مصاديق لغة العطف بني اآليتني, أما 
النسبة املوضوعية بني اآليـتني فهـي العمـوم واخلصـوص املطلـق, ويتجلـى       

مـن   اإلطالق يف وجوب طاعة املسلمني هلل ورسوله يف أمور الدين والدنيا
غري إستثناء, لتتعطل معها القاعدة اليت تقول بأنه ما من عام إال وقد خص 
إال أن يكــون اإلختصــاص فانيــًا يف ذات العمــوم, وجــاءت آيــة البحــث      

 خبصوص أمور احلرب والقتال.
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من معاني اجلمع بني اآليتني أن طاعة اهلل طريق وسبيل  الثالثة عشرة :
, ولــو تــدبرت يف أفعــال الصــالة  إىل اإلحــرتاز وعــدم الــوهن أو الضــعف 

لوجدت كل فعل منها ينهى عن الوهن والضعف إذ تبدأ بتكـبرية اإلحـرام   
ــأن ]   ــرار بـ ــا إقـ ــرب( وفيهـ ــه )اهلل أكـ ــي قولـ  وهـ

َ
َكِلَموووُة ّللاَِّ ِهوووي

, وأن طاعته بعدم الوهن واخلـوف واجبـة وجوبـًا شـرعيًا     (6)[اْلُعْليَا
يان منافيات الصالة, وكـأن  على كل مسلم ومسلمة وبهذه التكبرية حيرم إت

احلياة الدنيا دار صالة عامة يكون اإلنسان فيها مكلفًا باتيـان الواجبـات ,   
 وإستغعفار وذكر اهلل واإلمتثال ألوامره وإجتناب فعل احملرمات.

ويقف املصلي قائمًا يف الصالة بني يدي اهلل , وفيه نوع ثبات يف الدين 
آيـات القـرآن يف الصـالة علـى حنـو       وعدم تطامن للظلم واهلوان , وتـالوة 

الوجوب إعجاز يف إصالح املسلم واملسلمة للعصـمة مـن الـذل والضـعف     
والتقهقر أمام اجلور , وكل آية يتلوها املسلم يف الصالة تقول له ) ال تهـن  
وال حتــزن ( وشــرعت صــالة اجلماعــة ليتعاضــد املســلمون يف عــدم الــوهن 

 والضعف ويطمئنوا إلحتادهم وقوتهم.
من اإلعجاز يف تشريع القراءة يف الصالة تكرار قراءة سورة الفاحتة يف و

ِإيَّوواكَ َنْعبُووُد َوِإيَّوواكَ كــل صــالة وان كانــت ثنائيــة وفيهــا ] 

, فمـن عبـادة اهلل عـز وجـل عـدم الـوهن أو اخلـوف مـن         (2)[َنسَْتِعينُ 
 الظاملني.

 ومن مواضيع اإلستعانة باهلل عز وجل بلحاظ آية البحث أمور :
 : الصرب واملصابرة يف مواجهة العدو . األول
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: عدم التقصري أو التفـريط يف العبـادات وأداء الفـرائض ومنهـا     الثاني
 الصالة 

: اإلستعانة باهلل ألداء الصالة ألنها واقيـة مـن الـوهن واحلـزن      الثالث
ِإيَّاكَ َنْعبُُد وهل يصح القول من اإلستعانة باهلل لنواظب على قول ]

 [  َنسَْتِعينُ  َوِإيَّاكَ 
اجلواب نعم , فاإلنسان كائن من عامل اإلمكان تالزمه احلاجة يف كل 
ــاهلل        ــتعانة ب ــام اإلس ــة يف املق ــاديق احلاج ــن مص ــه , وم ــات حيات ــن آن آن م
وبالوسائط اليت جعلها لبلوغ مرتبة العصمة من الوهن واحلزن املنهي عنه . 

اسْووَتِعيُنوا وَ ومــن الوســائط ضــروب العبــادة كمــا يف قولــه تعــاىل ]

ِبالصَّووبِْر َوالصَّووًّلَِ  َوِإنََّهووا َلكَبِيووَرٌ  ِإالَّ َعَلووى 

 .(6)[اْلَُاِشِعينَ 

:التقيد باتيان الفرائض بشرائطها وأوقاتها , وفيه تنمية مللكة  الرابع   
ِإنَّ الصَّوًّلََ  عدم الوهن يف أمور العبادات واملعامالت , قال تعاىل ]

 .(2)[اْلُمِْْمِنيَن ِكَتاب ا َمْوُقوت اَكاَنْت َعَلى 
: اإلستعانة باهلل يف التوقي من الكفار وجداهلم وصيغ الريب  اخلامس

ُقوْل َياَأيَُّهوا اليت يأتون بها عنادًا واسـتكبارًا . ويف قولـه تعـاىل ]   

 .(3) [الَ َأْعبُُد َما َتْعبُُدونَ  اْلكَاِفُروَن  
كان سبب نزوهلا وتكرارها  انه :ورد عن اإلمام الصادق عليه السالم 

صلى اهلل عليه وآله: تعبد إهلنا سنة ونعبد إهلك  أن قريشا قالت لرسول اهلل
 .(4) إهلك سنة, فأجابهم اهلل مبثل ما قالوا سنة, وتعبد إهلنا سنة ونعبد
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: التوكل على اهلل وفعل ما يكون سببًا ملنع إستدامة احلزن , السادس 
يـنعم بـاخللف والعـوض والبـدل , ويبـارك مبـا يف       فاهلل عز وجل هو الذي 

 اليد. 
: اللجوء اىل اهلل عز وجل للتخفيف من وطأة املصيبة املتحـدة   السابع

واملتعددة , والتحلـي بالصـرب عنـد نزوهلـا  للبقـاء يف حـال يقظـة وفطنـة يف         
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه مالقاة العدو , وعن علي عليه السالم قال: 

وسلم الصرب ثالثة : فصرب على املصيبة , وصرب على الطاعـة , وصـرب   وآله 
 .(6) على املعصية

:إقرار املسلمني بأنهم نالوا منزلة العلو والرفعة بني الناس بفضل  الثامن
اهلل ومدده وعونه وهم يستعينون باهلل عز وجل لدوام هذه النعمة , وهـل  

 . الشكر من مصاديق هذه اإلستعانة , اجلواب نعم
ترى ما هي النسبة بني الصرب من جهة والوهن واجلنب  الرابعة عشرة :

من جهة أخرى, اجلواب هو التباين والتضاد, فيدل الوهن واجلنب على قلة 
أو انتفاء الصرب , ويدل الصرب على السـالمة مـن الـوهن واجلـنب , ليكـون      

ت آيـات  الصرب سالحًا ماضيًا ينفع املسلم يف حال احلرب والسلم لذا جـاء 
القرآن والسنة النبوية باحلث على الصرب وهو طريق لتحقيق النصر والغلبة 

 على العدو .
وجاء األمر من اهلل عز وجل إىل النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم 

َوْأُمْر ِبواْلَمْعُروفِ َواْنوَه بتلقي املصيبة بالصرب , قال تعاىل ]

 .(2)[ َصاَبكَ َعْن اْلُمنكَِر َواْصبِْر َعَلى َما أَ 
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إذ أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر والدفاع عن اإلسالم أمور قد 
جتلب األذى لصاحبها ويلقى شدة من الظاملني والكافرين, فيكـون الصـرب   
واقية من الوهن واحلزن , ولـه األثـر املبـارك احلاضـر, والثـواب العظـيم,       

ات البعثة يتعبد اهلل عز وكان النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم يف بداي
اْقوَرْأ بقوله تعـاىل ]  لوجل يف الليالي اوالت العدد فنزل عليه جربائي

ْن  َاَن ِم َق اإِلنس َق العلق خََل ِْم َربِّكَ الَِّذي خََل ِباس

 .(6) [َعَلٍق 

ورجع إىل أهله فقال زملوني زملوني , وعندما ذهب عنه الروع أخرب 
ا يقال له ورقة بن نوفـل بـن أسـد بـن     خدجية , فذهبت معه إىل إبن عم هل

عبد العزيز وكان قـد تنصـر ويقـوم بكتابـة اإلجنيـل بالعربيـة , وقـد أصـابه         
العمى فاخربه النيب حممد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم مبـا رأى , فقـال لـه        

هذا الناموس الذي أنزل اهلل على موسى , يا ليتين أكون فيها جذعًا ورقة: 
يًا إذ خيرجـك قومـك . فقـال رسـول اهلل صـلى اهلل      , يا ليتين أكون فيها ح

وسلم : أو خمرجي هم؟ قال : نعم , مل يأت رجل قـط مبثـل مـا    وآله عليه 
جئت بـه إال عـودي , وإن يـدركين يومـك أنصـرك نصـرًا مـؤزرًا . ثـم مل         

 .(2)ينشب ورقة أن تويف وفرت الوحي
لعـدم   أي يقضي النيب عدة ليالي ثـم يرجـع إىل أهلـه , وأبهـم العـدد     

وجود عدد معين يف كل مرة , فقد يكون قلياًل وقد يكون كثريًا ولكنهـا ال  
خترج عن إمكان عدها .لتكون موعظة يف إخراج النيب حممد صلى اهلل عليه 
وآله وسلم  من مكة وحجة يف نصره مع الغربة , وأن الناس ال يستطيعون 

 د.وإن إجتمعوا أن حيجبوا نعمة اهلل أو أن يغريوا ما أرا
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وظهور نبوة حممد صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم وعمـل النـاس بشـريعته      
ُهوَو الَّوِذي َأْرسَوَل َرسُووَلُه ونصر أمته من مصاديق قولـه ] 

ى الدِّينِ ُكلِِّه  َرُه َعَل َقِّ ِليُظِْه ينِ اْلح َدى َوِد ِباْلُه

  (6)[ َوَلْو َكِرَه اْلُمشِْرُكونَ 
خ الشرائع كلها بالقرآن والسنة والالم يف ) الدين( للجنس , واملراد نس

النبوية , فاذا كان اإلسالم يظهر على األديان األخرى ويعم اقطار األرض 
فان تصدي قريش عبث وإضرار بالذات جتلى مصداقه بسقوط صناديدهم 

 قتلى يف قليب بدر يف السنة الثانية للهجرة . 
م بـدر  وسـلم أمـر يـو   وآلـه  ن أبي طلحة أن نيب اهلل صلى اهلل عليه وع

بأربعة وعشرين رجاًل من صناديد قريش , فقذفوا يف طوى من أطواء بدر 
خبيث خمبث , وكان إذا ظهر على قوم أقام باْلَعَرَصِة ثالث ليال , فلما كان 
ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها , ثم مشى واتبعه أصحابه 

لى شـفة الركـى فجعـل    قالوا : ما ترى ينطلق إال لبعض حاجته حتى قام ع
يناديهم بأمسائهم وأمساء آبائهم . يا فالن بن فالن , ويا فالن ابن فالن , 
أيسركم أنكم أطعتم اهلل ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقـًا فهـل   
وجد  ما وعد ربكم حقًا؟ فقال عمر : يا رسول اهلل ما تكلم من أجساد ال 

وسلم : إنهم ألمسع ملا أقـول  وآله  عليه أرواح فيها : فقال النيب صلى اهلل
 .(2)منكم

ولطاعة املسلمني هلل ورسوله موضوعية يف ظهور اإلسالم وعز املؤمنني 
, وهــي أيضــا نتيجــة ورشــحة مباركــة لظهــور اإلســالم , ومقدمــة وســبب 
ونتيجة لـذات املوضـوع مـن غـري أن يكـون تنـاقض أو تعـارض أو دور يف        

 األمر .
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عدو املسلمني ذا عدد وعدة , واإلسالم يف سنيه  : كان اخلامسة عشرة
ــربح       ــان ال ــاب إمك ــال وحس ــاظ احل ــزن بلح ــوهن واحل ــح ال األوىل ويرتش

َوَأِطيُعوا واخلسارة وفق القدرات الذاتية , فجاء األمر يف آية السياق ]

هلداية املسـلمني إىل طريـق    (6) [ّللاََّ َوالرَّسُوَل َلَعلَّكُمْ ُتْرحَُمونَ 
التقوى الذي يكون واقية من الـوهن واحلـزن حتـى وان كـان عـدد وعـدة       
الكفار أضعاف عدد وعدة املسلمني األمر الذي جتلى يف معركة بدر بقوله 

َوَلَقووْد َنَصووَرُكمْ ّللاَُّ ِببَووْدٍر َوَأْنووُتمْ َأِذلَّووٌة تعــاىل ]

, فكـان جـيش الكفـار ثالثـة     (2) [ونَ َفاتَُّقوا ّللاََّ َلَعلَّكُْم َتشْكُرُ 
أضعاف جـيش املسـلمني أمـا العـدة ففيهـا تبـاين , فمـثاًل كـان مـع الكفـار           

 سبعون فرسًا وليس مع املسلمني إال فرس واحد .
ونصر املسلمني طريق وسبب إضايف لتحقيق منزلة عدم الوهن واجلنب 

َتِهُنووا  َوالَ عند املسلمني, وان قلت إلا جاءت اآلية بصيغة النهي ]

 .(3)[َوالَ َتحَْزُنوا
فيتجلى اجلواب بقانون كلي وهو إن اهلل عز وجل يأمر وينهى املسلمني 
ويتفضل باملدد وباألسباب اليت تعينهم على اإلمتثال , وهو من مصـاديق  

 .(4) [ّللاَُّ َلِطيٌف ِبِعبَاِدهِ قوله تعاىل ]
هلذا ألمر لطف أمر اهلل عز وجل للمسلمني بطاعته ورسوله وإمتثاهلم 

 من اهلل بالناس مجيعًا من جهات :
علــم النــاس مجيعــًا بوجــود أمــة ال ختــرج عــن طاعــة اهلل        األوىل :

 ورسوله.
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 حاجة الناس إىل طاعة اهلل ورسوله. الثانية :
خَيَْر ُأمَّوٍة ُأخِْرجَوْت بيان علة إرتقاء املسلمني ملنزلة ] الثالثة :

والنواهي الواردة يف القرآن وتلك الـيت   , بامتثاهلم لألوامر(6) [ِللنَّاسِ 
 جاءت يف السنة النبوية . 

جتلي منافع طاعـة اهلل ورسـوله علـى املسـلمني بعـدم الـوهن        الرابعة :
 واخلوف من األعداء متفرقني وجمتمعني .

دعوة الناس للكف عن التعدي على املسلمني لسـوء عاقبـة    اخلامسة :
عـة اهلل ورسـوله  , ويف احلــديث   هـذا التعـدي وللمالزمـة بــني النصـر وطا    

ِإن  اللََّه َقاَل  القدسي عن رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم قال :
 . (2) َمْن َعاَدى ِلى َوِليًّا َفَقْد آَذْنُتُه ِباْلَحْرِب

: تنشر طاعـة اهلل ورسـوله معـاني احملبـة واألمـن بـني النـاس         السادسة
لرتشح األخالق احلميدة عن هذه الطاعة , وعن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 .(3)وآله وسلم : ختلقوا باخالق اهلل
: أخربت آية البحث عن نيل املسلمني مرتبة العلو بني  السادسة عشرة

لمني برمحة اهلل بصيغة الرجـاء  الناس بالتقوى والصالح , وورد فوز املس
 [وفيه بلحاظ آية البحث مسائل : َلَعلَّكُمْ ُتْرحَُمونَ ]

:تلقي املصيبة بالثبات يف منازل اجلهاد سبب للرمحة . فقد قٌُتل  األوىل
من املسلمني يوم أحد مسة من املهاجرين وسبعون من األنصار فجـاءت  

 ن واجلنب واخلور . املواساة من عند اهلل باحلث على إجتناب الوه
 : يف إجتناب املسلمني للوهن إمن هلم من اخلزي واهلزمية . الثانية
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ة : ترك احلزن رمحة باملسلمني فهـو ختفيـف عـنهم وبلغـة للعبـادة      الثالث
 والصالح. 

 فانـه   (6)[ َنْسـَتِعنيُ  َوِإي ـاكَ  َنْعُبـدُ  وحني أمر اهلل املسلمني بـالقول ]ِإي ـاكَ  
تعاىل هـداهم إىل األخـالق احلميـدة والسـنن الرشـيدة ومنهـا عـدم الـوهن         

 واخلوف واحلزن .
 اأَلْعَلْوَن[و ]َلَعلَُّكْم : تتجلى يف اجلمع بني قوله تعاىل ]َوَأْنُتْم الرابعة

 [ وجوه : ُتْرَحُموَن
 : إستدامة رفعة وعز املسلمني . األول
 : زيادة مراتب الرفعة للمسلمني . الثاني

: من رمحة اهلل باملسلمني ضعف ووهن عـدو املسـلمني وجتلـى     الثالث
 هذا املعنى بهوان وضعف قريش , واحنسار املنافقني .

: دخول أفواج من الناس يف اإلسالم وهو من مصاديق رمحـة   الرابع
اهلل باملسلمني وبيان منافع ورشحات جهادهم يف سـبيل اهلل بهدايـة النـاس    

 لمني .  وإزدياد عدد وعدة املس
: يؤكد اجلمع بني اآليتني حاجة الناس مجيعًا إىل رمحة  السابعة عشرة

اهلل , فاملسلمون هم األعلون ومـع هـذا ينتظـرون رمحـة اهلل الـيت تـأتيهم       
بفضل ولطف من اهلل عـز وجـل , ومـن فضـل اهلل يف املقـام أمـره بطاعتـه        

 وطاعة النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم.
ولوية أن يسعى الناس مجيعًا إىل رمحـة اهلل عـز وجـل    ومن باب األ 

ويتفانون من أجل نيلها , وهناك نوع مالزمة بني مرتبة العلو وبني إستمرار 
َوَنزَّْلَنووا َعَليْووكَ الرمحــة اإلهليــة , ومــن مصــاديق قولــه تعــاىل ]
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ءٍ 
ْ
, أن اهلل عز وجل يبني العلوم (6) [اْلِكَتاَب ِتبْيَان ا ِلكُلِّ شَي

 تعلق برمحته من وجوه:اليت ت
:إخبار القرآن عـن ضـرورة بـذل النـاس مجيعـًا الوسـع للفـوز         األول

 برمحة اهلل.
 : ذكر مواطن رمحة اهلل . الثاني

: تساوي الناس مجيعـًا يف احلاجـة إىل رمحـة اهلل وإن تباينـت      الثالث
درجات ومصاديق الرمحة ولكن ليس فيها رمحة صغرية ذات مرتبة أقـل  
فيحتاج اإلنسان يف كل آفاق حياته وعنـد كـل فعـل رمحـة اهلل , وترتشـح      

 موضوعيتها من صبغة الضرورة اليت تتصف بها.
, (2) [َلَعلَّكُمْ ُتْرحَُمونَ  ]: الرتجي واألمل يف قوله تعاىلالرابع 

 دعوة إىل الناس لإلجتهاد يف طاعة اهلل عز وجل ورسوله .
: دعوة املسلمني للتفقه يف الدين , ومعرفة كيفيـة الفـوز    الثامنة  عشرة

بالثواب ودرء األخطار , واجتناب املآثم , والتنزه عن املعاصي ألن رمحة 
اهلل تأتي بطاعة اهلل ورسوله , ومن قيود هذه الطاعة إمتام املنسك العبادي,  

ي هـذا  أ (3) [َوَأِتمُّوا اْلحَجَّ َواْلُعْمَر َ  كمـا يف قولـه تعـاىل ]   
 اإلمتام طاعة هلل وسبيل لنيل مرضاته , وهو سبحانه الغين عن العاملني .

فــان قلــت هنــاك الكفــارة والفديــة والقضــاء لتــدارك الــنقص واخلطــأ  
والتقصــري , واجلــواب إنهــا مــن فضــل اهلل تعــاىل يف إمتــام احلــج والعمــرة    

َلَعلَّكُووومْ بالكفـــارة وحنوهـــا وهـــو مـــن مصـــاديق قولـــه تعـــاىل ]      

[أي مع طاعة اهلل ورسوله تأتي أسباب التدارك وتاليف النقص ُمونَ ُتْرحَ 
ــه تعــاىل ]   ُثوومَّ لــذا جــاء األمــر بــاللجوء إىل اإلســتغفار يف احلــج يف قول
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 [َأِفيُضوا ِمْن حَيُْث َأَفاَض النَّاُس َواسْوَتْغِفُروا ّللاََّ 
, فمع أداء الفـرائض البـد مـن اإلسـتغفار إلحتمـال التقصـري يف الفعـل        (6)
 لعبادي وملطلق الذنوب ما علم منها وما جهله . ا

: يفيد اجلمع بني اآليتني أن عدم الوهن واحلزن رجاء فعلي العشرون 
لنيل رمحة اهلل , فقد جعل اهلل عز وجل احلياة الدنيا دار إبتالء وإمتحان , 
وجيتمع جلب رمحة اهلل , والتوقي من غضبه بطاعة اهلل ورسـوله , ومـن   

 طاعة بلحاظ آية البحث أمور: مصاديق هذه ال
 :  وجوب الثبات يف منازل اإلميان . ألولا 

 : لزوم حتلي املسلمني بالصرب يف مواطن القتال . الثاني
: دعوة املسلمني للتعاون والتآزر يف مواجهة املشركني بالعزمية  الثالث

َوالَ َتَنوواَزُعوا َفَتْفشَووُلوا واإلحتــاد والتــآلف , قــال تعــاىل ] 

, فالفرقـة واإلخـتالف سـبب لـدبيب الـوهن      (2) [َهَب ِريحُكُومْ َوَتذْ 
واحلزن , وداء ينخر سور املنعة اليت يتصف بها املسلمون لذا فمن اإلعجاز 

, أن (3)[ُكْنُتْم خَيَْر ُأمٍَّة ُأخِْرجَْت ِللنَّواسِ يف قولـه تعـاىل ]  
ذات الفرقة واإلختالف بني فرق املسلمني لن يستمر أو تزداد شدته , بـل  

لفــا الفــرق والطوائــف املســتقلة لــن يبقــى , لــذا فــان النوبــة ال تصــل إىل  
 .(4)التقريب بني املذاهب اإلسالمية ألن األصل هو إحتادها وإندماجها

: إميان املسلمني بأن النصر بطاعة اهلل ورسوله , وهـو املسـتقرأ    الرابع
وبـني آيـة   [ ِإْن ُكنُتْم ُمِْْمِنينَ من اجلمع بني خامتـة آيـة البحـث ]   
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السياق فهذا اإلميان طريق للفوز برمحة اهلل وسبب جللب الفالح واإلرتقاء 
 يف مراتب التقوى .

ــع  ــاىل ] الرابـ ــه تعـ ــة بقولـ ــذه اآليـ ــلة هـ َوّلِلَِِّ َموووا ِفوووي : صـ

 وفيها مسائل :(6)[السََّمَواتِ 
 : تقدير اجلمع بني اآليتني على وجوه : األوىل

 رض وال تهنوا .: وهلل ما يف السموات واأل األول 
 : وهلل ما يف السموات واألرض وال حتزنوا . الثاني

 : وهلل ما يف السموات واألرض وانتم األعلون .  لثالثا
 : يغفر ملن يشاء وال تهنوا وال حتزنوا .  الرابع 

 : يغفر ملن يشاء وانتم األعلون . اخلامس
 : يعذب من يشاء وال تهنوا وال حتزنوا . السادس
 يعذب من يشاء وانتم األعلون .  السابع :

 : وال تهنوا واهلل غفور رحيم . الثامن
 : وال حتزنوا واهلل غفور رحيم .  التاسع
 : وانتم األعلون واهلل غفور رحيم . العاشر

: تبعث آية السياق السكينة يف قلوب املسلمني بذكر قانون عائدية  الثانية
ن هذا املوضـوع والسـكينة   ما يف السماوات واألرض هلل عز وجل , ويكو

 املرتشحة عنه ذخرية للمسلمني وعونًا هلم لبلوغ مرتبة عدم الوهن واجلنب .
: دعوة املسلمني للشكر هلل عز وجل بهدايتهم لإلميان بأن ملكية الثالثة 

الســموات واألرض لــه ســبحانه إذ يــدل اإلخبــار عــن هــذه امللكيــة يف آيــة  
املسلمني للتسليم بهذا القانون والعمل البحث بالداللة التضمنية على دعوة 
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وفق قواعده , والشكر هلل عز وجل على الوحدانيـة , وهـو مـن مصـاديق     
 .(6)[َوَما خََلْقُت اْلجِنَّ َواإِلنسَ ِإالَّ ِليَْعبُُدونِ قوله تعاىل ]
حث املسلمني على عدم الوهن واجلنب من منازل العبودية هلل  الرابعة :

َأِذلَّوٍة , قـال تعـاىل يف الثنـاء علـى املسـلمني ]     وعدم الغرور والطغيان 

, ومـن  (2) [َعَلى اْلُمِْْمِنيَن َأِعزٍَّ  َعَلوى اْلكَواِفِرينَ 
مصاديق العزة يف املقام عدم الوهن أو اخلوف من جيوش الكفار وهو من 

 [.َوَأْنُتمْ األَْعَلْونَ مصاديق قوله تعاىل ]
[ بـني  األَْعَلوْونَ ثبوت ودوام بقاء املسـلمني يف مرتبـة ]   اخلامسة :

الناس ألنها منحة وهبة من عند اهلل, ويف ملكه وسلطانه, وليس من شريك 
 أو ند له.

تدعو آية السياق املسلمني إىل عدم اخلـوف أو اخلشـية مـن     السادسة :
حماربة الكفار ألن قتال املسلمني بقصد القربة إىل اهلل والسعي يف مرضاته و

الذين جيحدون مبلكيته للسماء  واألرض , فهناك تناف وتضاد بـني قصـد   
 القربة واخلوف من الكفار.

علة عصمة املسلمني من الـوهن واخلـوف هـي بلـوغ النـاس       السابعة :
مرتبة القول بأن ما يف السموات واألرض ملك هلل, وعن رسول اهلل صلى 

قاتل الناس حتى يقيموا الصالة , إلا أمرت أن أ اهلل عليه وآله وسلم قال:
ويؤتوا الزكاة , ويشهدوا أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك لـه وأن حممـدًا   
عبده ورسوله , فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأمواهلم 

 .(3)إال حبقها وحسابهم على اهلل 
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سـلمني  يفيد اجلمع بني اآليتني توجه السؤال واإلسـتفهام للم  الثامنة :
خَيَْر ُأمٍَّة بأنه إذا كانت السموات واألرض ملكًا هلل عز وجل وأنتم ]

, فال يصح الوهن واخلوف من أعداء اهلل الـذين  (6)[ُأخِْرجَْت ِللنَّاسِ 
هم غاصبون ألنفسهم ومتعدون عليها باجلحود , وهو من مصـاديق قولـه   

 َوَمووا لََلْمَنوواُهمْ َوَلِكووْن َكوواُنوا َأنُفسَووُهمْ تعــاىل]

 .(2)[َيظِْلُمونَ 
جاءت آية السياق بالتفصيل الذي يفيد التضاد ويرتشح عنه  التاسعة :

ويرتتب عليه البيان , فاهلل عز وجل يثيب املؤمنني ويعذب الكافرين, ويأتي 
ثواب املسلمني بطاعتهم هلل ورسوله وعملهم يف سبيل اهلل ومنه عدم الوهن 

 أو اخلوف يف ساحات الوغى.
 اطب آية البحث والسياق عند إجتماعهما املسلمني بأمور:خت العاشرة :

 التهنوا فانتم يف ملك اهلل. األول :
 الحتزنوا فال سلطان عليكم إال سلطان اهلل. الثاني :

 جاهدوا يف سبيل اهلل الذي له ملك السموات واألرض. الثالث :
 لكم الغلبة يف األرض اليت هي ملك اهلل. الرابع :

أخربت آية السياق بـأن ملـك السـموات واألرض هلل     احلادية عشرة :
وجتلى املصـداق اجلـامع لفـردي هـذه امللكيـة بنـزول املالئكـة مـددًا وعونـًا          

ِإْذ للمســــلمني يف معركــــة بــــدر وأحــــد واألحــــزاب, قــــال تعــــاىل]      

دُُّكمْ  ُمْ َأنِّي ُمِم َْتجَاَب َلك ُمْ َفاس َْتِغيثُوَن َربَّك َتس

, فاملسـلمون يقـاتلون يف   (3)[ُموْرِدِفينَ  ِبَأْلٍف ِمْن اْلَمًّلَِئكَةِ 
 األرض لدوام خالفة اإلنسان فيها مبرضاة اهلل وسنن العبادة والتقوى.
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توجه البشارة للمسلمني بدوام بقائهم يف مراتب الرفعة  الثانية عشرة :
والعلــو بـــني النــاس. ســـواء يف مشــارق األرض أو مغاربهـــا, ويف اليـــوم    

هلل للسموات واألرض مطلقة مكانًا وزمانًا وهو ومستقبل األيام ألن ملكية ا
[ بصـيغة اجلملـة   َوَأْنوُتْم األَْعَلوْونَ من أسـرار جمـت قولـه تعـاىل]    

اإلمسية ولغة احلال إلفادة الـدوام والتجـدد , فلـيس مـن مكـان أو زمـان       
 تنخرم فيه هذه القاعدة, وليس من أمة تكون أعلى من املسلمني.

ث عظـيم قـدرة اهلل عـز وجـل وإطـالق      ذكرت آية البح الثالثة عشرة :
إرادتــه يف ملكــه وســلطانه, ومنــه أنــه ســبحانه يتجــاوز عــن ذنــوب الــذين   
جياهدون يف سبيله تعاىل, ويعذب الذين جيحدون بربوبيتـه, ومـن أسـباب    
وســبل الفــوز بــاملغفرة والتجــاوز عــن الــذنوب عــدم الــوهن واخلــوف مــن 

 املشركني.
 اآليات اجملاورة التالية, وفيها وجوه:صلة هذه اآلية ب الشعبة الثانية :

ِإْن َيْمسَسْكُمْ َقْرحٌ َفَقْد صلة هذه اآلية باآلية التالية] األول :

 , وفيها مسائل :(6)...[َمسَّ اْلَقْومَ َقْرحٌ ِمثُْلهُ 
 تقدير اجلمع بني اآليتني على وجوه: األوىل :
 .وال تهنوا ان ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله األول :
 وال حتزنوا ان ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. الثاني :

 إن ميسسكم قرح وأنتم األعلون فقد مس القوم قرح مثله. الثالث :
 ان ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله إن كنتم مؤمنني. الرابع :

 وال تهنوا وال حتزنوا وتلك األيام نداوهلا بني الناس. اخلامس :
 نوا وال حتزنوا ليعلم اهلل الذين آمنوا.وال ته السادس :

 وليعلم اهلل الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وانتم األعلون. السابع :
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 وتلك األيام نداوهلا بني الناس وانتم األعلون. الثامن :
 وتلك األيام نداوهلا بني الناس ان كنتم مؤمنني. التاسع :
 واهلل ال حيب الظاملني وأنتم األعلون. العاشر :

 وال تهنوا وال حتزنوا واهلل ال حيب الظاملني. احلادي عشر :
جاءت كل من اآليتني بصيغة اخلطاب , واملراد منه املسـلمون   الثانية :

إىل يوم القيامة, وتلك آيـة يف إكـرام املسـلمني ومناسـبة لتفقـه املسـلمني يف       
 فنون القتال.
من اآليتني مدرسة يف الصرب, وعن رسول اهلل صـلى اهلل  كل  الثالثة :

فإن من ورائكم أياًما الصرب فيهن مثل الَقـْبِض علـى    عليه وآله وسلم قال:
 .(6)اجَلْمِر, للعامل فيهن مثُل أجر مسني رجال يعملون كعملكم

إحتاد موضوع اآليتني, إذ تتعلق كل واحدة منهما بواقعة أحد  الرابعة :
تعداد للقادم من أيام اجلهاد والصرب, مع التسـليم بـأن املـدار    وإرادة اإلس

على عموم اللفا وليس سبب وموضوع النزول, فكل من اآليتني موعظة 
 وعربة للمسلمني.

جاءت آية البحث بصيغة النهي وعلى حنو متكرر مع تعـدد   اخلامسة :
ر املوضوع, وجاءت آية السياق بصيغة اجلملة الشـرطية, وفيـه بعـث للتـدب    

 وإستنباط املسائل من اآليات املتجاورة اليت جيمعها موضوع متحد.
إبتدأت آية البحث حبـرف العطـف )الـواو( إلفـادة عطفهـا       السادسة :

على اآلية السابقة, أما آية السياق فابتدأت بـأداة الشـرط, )إن( فهـل مـن     
عطف بني اآليتني اجلواب نعم, ويتجلى بصيغة ولغة اخلطاب فيهما, ومن 

 ار عدم جمت حرف العطف الواو يف آية السياق وجوه:أسر
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إفادة اإلطالق الزماني يف عدم  الوهن واحلزن وتقدير العطف  األول :
 إصابة املسلمني باجلراح والضرر وهم يف حال عدم الوهن والضعف.

كأن آية السياق مجلة حالية لآلية السابقة وإستدامة ملضامينها  الثاني :
 .حتى يف أشد األحوال

بعد بيان اآلية السابقة بأن املسلمني هم األعلون جاءت هذه  الثالث :
اآلية لبيان األذى الطارئ علـى املسـلمني وهـم مبراتـب الرفعـة والعـز بـني        

 الناس بصيغة اإلميان واهلداية اليت يتصفون بها.
يتباين اإلبتالء واإلمتحان يف الدنيا حبسـب احلالـة والشـأن,     السابعة :

 لسياق بوجوه من اإلبتالء هي:فجاءت آية ا
 إصابة املسلمني باجلراح. األول :
سقوط قتلى من املسلمني ففـي معركـة اليمامـة إستشـهد ألـف       الثاني :

مائتني من املسلمني , ومن الكفار ُقتل مسيلمة الكذاب وحنـو أربعـة عشـر    
ألف من أصحابه , وكان عدد أفراد جيشه أربعـني ألفـا , وأغلـبهم خـرج     

القبلية , وكانت خسارة املسلمني هذه بعـد مغـادرة الـنيب حممـد      معه محية
صلى اهلل عليه وآ لـه وسـلم إىل الرفيـق األعلـى , وقـد وقـى اهلل املسـلمني        

َوَيْومَ بربكة حضوره وقيادته بربكة حضوره يف معركة حنني , قال تعاىل]

ْنكُمْ  نِ َع مْ ُتْغ َْرُتكُمْ َفَل َْتكُمْ َكث يْنٍ ِإْذ َأْعجَب  حَُن

 .(6)[شَيْئ ا َوَضاَقْت َعَليْكُمْ األَْرضُ ِبَما َرحُبَتْ 
إطالق قانون تداول األيام والتعرض للخسارة والـربح, فـال    الثالث :

 مالزمة بني أمة وبني اإلنتصار يف كل واقعة ومعركة, نعم العاقبة للمؤمنني. 
والنصر مصاحب هلم يف خواتيم األمور, ومن اآليـات أن الكفـار مل   
ينتصروا يف أي معركة من معاركهم ضد املسلمني, وتلك معجزة حسية يف 
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نبوة حممد صلى اهلل عليه وآله وسـلم , تسـتلزم البيـان والتحقيـق ودراسـة      
 ضروب املعجزة يف كل معركة على حنو التفصيل .

تبني آية السياق أن اخلسارة واجلروح أصابت املسلمني مرة يف  الثامنة :
الوقت الذي خسر فيـه الكفـار أيضـَا, بينمـا نهـت آيـة       معركة أحد يف ذات 

البحــث املســلمني عــن عــدم الــوهن والضــعف يف كــل األحــوال, فتــذهب 
اخلسارة وميكن تداركها وتبقى حال عدم الـوهن مسـتمرة عنـد املسـلمني,     
وتلك احلال سبب لإلمتناع عن الوهن واخلوف واجلنب, إنها مدرسة القرآن 

ابرة يف جنــب اهلل, وهــو مــن مصــاديق قولــه الســماوية الــيت ختلــق أمــة صــ
, (6)[َواْعَتِصُموا ِبحَبِْل ّللاَِّ جَِميع ا َوالَ َتَفرَُّقوواتعـاىل] 

ولــو أصــاب بعضــهم الــوهن أو اخلــوف فهــل هــو مــن الفرقــة والتشــتت ,  
اجلواب ال, ولكنه مقدمة للفرقة وتكاسل أو قعود طائفة, أومساع صوت 

 النفاق.
َوِتْلوكَ سياق عن قـانون كلـي بقولـه تعـاىل]    أخربت آية ال التاسعة :

, فـال يـتم تغـيري السـلطنة     (2)[األَيَّاُم ُنَداِوُلَها َبيَْن النَّاسِ 
َوَأْنوُتمْ والشأن إال مبشيئة من عنـد اهلل, وحيتمـل بلحـاظ قولـه تعـاىل]     

 [ الوارد يف آية البحث وجوهًا:األَْعَلْونَ 
 التباين املوضوعي فمنزلة العلو غري موضوع تصريف األيام. األول :
حيصل تداول األيام بني الناس من غري املسلمني ومبا يتعارض  الثاني :

 مع بقاء املسلمني يف مرتبة العلو ورفعة الشأن.
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تداول األيام واحلكم وأسباب الظفر شامل للمسلمني إلفادة  الثالث :
[ اجلنس والعمـوم, ولكـن   يَْن النَّاسِ بَ األلف والالم يف قوله تعاىل]

 املسلمني يبقون يف حال العلو وإن خسروا.
إرادة اإلطالق والتقييد بـاجلمع بـني اآليـتني, والتقـدير:وأنتم      الرابع :

 األعلون إال يف حال دولة غريكم.
 استثناء املسلمني من اخلسارة والذل إذا مل يهنوا ومل حيزنوا. اخلامس :

َوّلِلَِِّ اْلِعزَُّ  لث وهو من مصـاديق قولـه تعـاىل]   والصحيح هو الثا

َوَأْنوُتمْ , ليكـون قولـه تعـاىل]   (6) [َوِلَرسُوِلِه َوِلْلُموِْْمِنينَ 

[ هبة وفضل من عند اهلل على املـؤمنني والنـاس مجيعـًا, بـأن     األَْعَلْونَ 
تسمو مرتبة املؤمنني وال تـتغري بتبـدل السـلطان وتصـريف األيـام وتعاقـب       

تكون هذه املرتبة علة إستدامة لسـلطان ودولـة اإلسـالم, وسـببًا     الدول , ل
لزوال حكم الكفار, وهدم دولتهم من حتت أقدامهم بقبول الناس ملبادئ 

 اإلسالم وإقرارهم بوجوب عبادة اهلل.
كانت حال املسلمني والكفار عند القتـال وفيمـا بعـده علـى      العاشرة :

 وجوه:
ع إسـتحواذ الـوهن والضـعف    عدم وهن وضعف املسـلمني مـ   األول :

 على الكفار.
ــاني : اســتيالء احلــزن والكآبــة علــى قلــوب الكفــار, بينمــا ينقطــع    الث

 املسلمون إىل الذكر ويلجأون إىل اإلستغفار.
املسلمون يف مقامات العلو حتى عنـد تلقـي اخلسـارة كمـا يف      الثالث :

معركة أحد, أما الكفار فـانهم يف حـال مـن الـذل واهلـوان, وجتلـى بعـدم        
حتقــيقهم أي نصــر يف معــارك اإلســالم األوىل حتــى قامــت دولــة اإلســالم  
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وانتشرت مبادئه بني القبائل, و  فتح مكة عام مثان للـهجرة عنـوة بعشـرة    
 آالف مقاتل.
جتلى مصداق آية البحث يف السنة السادسة للـهجرة إذ توجـه    الرابع :

النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وأصـحابه إىل البيـت احلـرام بقصـد     
العمرة ومعه ألف وأربعمائة مسلم, وعجزت قريش عن البطش بهم وكان 

ة همها أن يعود يف عامه ثم يأتي يف العام التالي كيال تقول العرب دخل مك
عنوة على قريش وال يعلمون أنهم حجبوا عن أنفسهم التوبة والنجـاة مـن   

َوَيْأَبى ّللاَُّ ِإالَّ َأْن ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلوْو الكفر يف تلـك السـنة]  

 ,(6) [َكِرَه اْلكَاِفُرونَ 
جاءت آية البحث بصيغة اإلطالق يف النهـي مـن دون    احلادية عشرة :

ملسلمون بوهن أو خوف أو خور حتـى  استثناء فليس من حال يكون فيها ا
يف حال شدة القتال ورجحان قوة العدو وأهوال التقية, وجاءت آية السياق 
لبيان مصداق من الشدة اليت يتعرض هلا املسلمون هلا فال وهن وحزن يف 
حال اخلسارة مما يدل على لزوم إنتفاء الوهن واحلزن عند املسلمني من باب 

 األولوية يف أمور :
 حال املسلم. : األول

 يف احلضر. الثاني :
 عند أداء الفرائض. الثالث :
 عند الدعوة إىل اهلل. الرابع :

 مواطن العبادة. اخلامس :
 القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر. السادس :
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إظهـار أداء التكـاليف, ومـن اإلعجـاز يف املقـام اإلجهـار يف        السابع :
صالة الصبح واملغرب والعشاء , فاألرض والفضاء والسماء ملك هلل عـز  
وجل وأراد سبحانه أن يتلى كالمه بني الناس , وهذا اجلهر من أسرار قوله 

, بلحاظ أن اخلالئـق  (6)[ِإنِّي جَاِعٌل ِفي األَْرِض خَِليَفة  تعاىل]
تسمع اإلنسان وهو يقـرأ القـرآن, وهـذه القـراءة شـاهد علـى أهليتـه         كلها

ُكْنُتمْ خَيَْر ُأمٍَّة ُأخِْرجَْت للخالفة, وهو من مصاديق قوله تعاىل]

 .(2)[ِللنَّاسِ 
 جتلي معاني عز املسلمني يف املساجد وعند الذكر والتسبيح. الثامن :
 سواق واملنتديات.إنتفاء الوهن واحلزن عند املسلمني يف األ التاسع :
بعث السكينة يف بيوت املسلمني والطمأنينة يف نفـوس النسـاء    العاشر :

 والصبيان ليتلقوا معجزات النبوة بالتدبر والتصديق.
ينزل القرح واجلرح بعدد وطائفة من املسلمني, أما عدم  الثانية عشرة :

لـب  الوهن واحلزن فهو صبغة تتغشاهم على حنو العمـوم اإلسـتغراقي لتتغ  
علــى احلــزن املرتشــح عــن اخلســارة وســببها, ويكــون فيهــا مواســاة لــذوي 

 القلوب املنكسرة.  
يأتي القرآن بلفا الناس واخلطاب لبين آدم مجيعًا كما  الثالثة عشرة :

َياَأيَُّها النَّاسُ َأْنُتْم اْلُفَقوَراُء ِإَلوى يف قوله تعاىل]

هلل علـى النـاس ودعـوتهم    , بصـيغ اإلنـذار والوعيـد وبيـان فضـل ا     (3)[ّللاَِّ 
 لعبادته وطاعته .

وجاءت آية البحث خطابًا للمسلمني بـالزجر عـن أمـر قبـيح ومـذموم      
وهــو الــوهن واحلــزن يف القتــال وغــريه, وجــاءت آيــة الســياق بــذكر عــدو  
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املسلمني بلفا )قوم( وهو مجع ليس له مفرد, ويراد منـه اجلماعـة الـذين    
لرجال, ويف املقارنة بني املسلمني جيمعهم أمر يقومون به, وخص جبماعة ا

كأمة تتلقى اخلطاب يف آية البحث والكفار كقوم يذكرون بصـيغة الغائـب   
واإلخبار عما يصـيبهم مـن اخلسـارة واألضـرار بيـان للمـائز والعـز الـذي         
يتصف به املسلمون, وفيه ختفيف عن املسلمني بوصف عـدوهم حبـال مـن    

 القلة إىل جانب اخلسائر اليت أصابتهم.
وفيه شاهد على عدم جعل كثرة العدو هي الفيصل يف القوة والضعف 
بل املدار على املنزلة والشأن واملقام وقد أنعم اهلل عز وجل على املسلمني 

 فهم)األعلون( يف حال السلم واحلرب.
أخربت آية السياق بأن اهلل عز وجل يريد ليعلم )الذين  الرابعة عشرة :

واخلسارة نية وقصدًا وموضـوعًا وغايـة, أي متيـز    آمنوا( باإلبتالء باجلروح 
َأحَِسَب النَّواسُ  الم  املعلوم باإلمتحان واإلختبار, قـال تعـاىل]  

 [َأْن ُيْتَرُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم الَ ُيْفَتُنونَ 
(6). 

 يفيد اجلمع بني اآليتني املالزمة بني أمور: اخلامسة عشرة :
 اإلميان باهلل ورسوله وكتبه. األول :
 مرتبة العلو بني الناس . الثاني :

 الصرب يف حال الشدة, وعدم التزلزل عند القتال. الثالث :
 األجر والثواب العظيم. الرابع :

أخربت آية السياق بأن اهلل عز وجل يريد متييز الـذين   السادسة عشرة :
آمنوا به وبرسوله وجاءت آية البحث بقانون كلي وهو علو ورفعة املسـلمني  

 من بني الناس, ويف اجلمع بينهما أمور :
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ترغيب الناس بالسعي لنيل مرتبة العلو وتلقي خطاب )وانتم  األول :
ــي     ــريف إحنالل ــاب تش ــه خط ــاظ أن ــون( بلح ــلمني  األعل ــدد املس ــطر بع ينش

 واملسلمات .
وصــــيغة املفــــرد منــــه للمــــذكر)وأنت األعلــــى( وصــــيغة اخلطــــاب  
للمسلمة)وأنِت األعلى( فكل من يدخل اإلسالم يتوجه له اخلطاب بالعلو 

 والنهي عن الوهن واخلوف.
الوعد اإلهلي بالبشارة للمسلمني الذين ال خيافون وال حيزنون  الثاني :

كبدونها بسبب قتال الكفار هلـم, إذ كـان املسـلمون يف    مع اخلسارة اليت يت
حال دفاع وصرب يف مواجهة زحف جيوش قريش , ومن الصـعب تصـور   
زحــف عشــرة آالف مقاتــل قبــل أكثــر مــن ألــف وأربعمائــة ســنة يف أرض  
اجلزيرة ووجود مثل هـذا العـدد ومـوافقتهم علـى اإلشـرتاك يف قطـع حنـو        

دينة املنورة ومقاتلة املسلمني خاصة وأن مسمائة كيلو مرتًا للوصول إىل امل
املسلمني لـيس عنـدهم أمـوال وغنـائم يطمـع بهـا الغـازي , باإلضـافة إىل         
إحاطة هذا اجليش للمدينة وحماصرتها لثالثة اسابيع وقيل أكثر وما حيتاجه 
هذا اجليش من املؤون وليس من خزينة وبيت مـال ينفـق علـيهم إلـا كـان      

بار رؤوسـاء قـريش, وحتـريض رجـال مـن بـين       اإلنفاق على اجليش من ك
النضري هلم بعد أن أخرجهم النيب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم مـن       

 املدينة لنقضهم العهد.
دعوة املسلمني للثبات يف ميدان املعركة من باب الشكر هلل عز  الثالث :

 وجل على مرتبة العلو بني الناس.
ــع : ــن امل   الراب ــراض ع ــلمني ,لإلع ــوة املس ــون  دع ــدم الرك ــافقني وع ن

الَِّذيَن للظاملني, كما ورد خبصوص معركة أحد ومقدماتها بقوله تعاىل]

ا  ا َم ْو َأطَاُعوَن َْواِنِهمْ َوَقعَُدوا َل اُلوا إلِِخ َق
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, لبيـان  (6)[ُقِتُلوا ُقْل َفاْدَرُءوا َعْن َأْنُفِسكُْم اْلَمْوتَ 
نفسـه, وفيـه   حتمية املوت واألجل, وعجـز اإلنسـان عـن دفـع املـوت عـن       

درس للمسلمني والناس مجيعًا بأن ترك القتال حبًا بالبقاء يف الدنيا وفرارًا 
من املوت حيرم اإلنسـان مـن اخللـود يف النعـيم , أمـا الكـافر الـذي يقاتـل         
املسلمني فانه خيتار املوت العاجل على الباطل ويبوء باآلثام فلذا أعد اهلل له 

 عذابًا أليمًا .
خرج رسـول اهلل   آلية أعاله, ورد عن السدي قال:ويف سبب نزول ا 

وسلم يوم أحد يف ألف رجل وقـد وعـدهم الفـتح إن    وآله صلى اهلل عليه 
صربوا , فلما خرجوا رجع عبد اهلل بن أبي يف ثالمثائة , فتبعهم أبو جـابر  
السلمي يدعوهم , فلما غلبوه وقالوا له : ما نعلم قتااًل ولئن أطعتنا لرتجعن 

 .(2)ذكر اهلل . فهو قوهلم : ولئن أطعتنا لرتجعن معنا . ف
جاءت آية البحث خاصة باملسلمني وشأنهم وما جيب  السابعة عشرة :

 أن يكونوا عليه, أما آية السياق فانها تضمنت أمورًا:
 حال املسلمني وما يصيبهم يف املعارك. األول :
 اإلصابة واخلسارة اليت تلحق الكفار. الثاني :

يان قانون عـام يف األرض وهـو تعاقـب النـاس يف األرض,     ب الثالث :
 والوالية والسلطنة فيها , وهو أعم يف موضوعه من حال املسلمني والكفار.

 شهادة املسلمني على الناس مجيعًا. الرابع :
 بغض اهلل عز وجل للذين ظلموا أنفسهم باختيارهم الكفر. اخلامس :
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الثناء على املسلمني بقولـه تعـاىل   : كما تضمنت آية البحث الثامنة عشرة
[ فـان آيـة السـياق تضـمنت ثنـاّء آخـر وهـو قولـه         َوَأْنُتْم األَْعَلْونَ ]

 [ وفيه مسائل :َوَيتََُِّذ ِمْنكُمْ شَُهَداءَ تعاىل ]
: إخبار الناس واملالئكة بأن اهلل عز وجل يتخذ الشهداء من األمة  األوىل

 األعلون الذين أطاعوا اهلل ورسوله .
: مرتبة العلو تأهيل وإصـالح للمسـلمني للشـهادة علـى النـاس ,       ثانيةال

ِليَكُووَن الرَّسُووُل وليبلغوا بها منزلة وراثة األنبيـاء , قـال تعـاىل ]   

 .(6) [شَِهيد ا َعَليْكُمْ َوَتكُوُنوا شَُهَداَء َعَلى النَّاسِ 
: بصــريورة املســلمني شــهداء علــى النــاس ينــالون مرتبــة العلــو,   الثالثــة

فالشهادة يف الدنيا تكون للعادل ألنها نـوع وديعـة , كمـا يف قولـه تعـاىل يف      
, ويف (2) [اْثَنوانِ َذَوا َعوْدٍل ِموْنكُمْ الشهادة على الوصية ]

 اآلخرة تكون للمسلمني ألنهم األعلون .
الشهداء يف آية السياق بـأنهم الـذين   : بلحاظ تفسري معنى  التاسعة عشرة

يقتلون يف سبيل اهلل كما ورد عن إبن عباس يف اآلية قـال ) كـانوا يسـألون    
 .(3) الشهادة , فلقوا املشركني يوم أحد , فاختذ منهم شهداء (

فــان آيــة البحــث تبعــث الســكينة يف قلــوب املســلمني وتــدعوهم للصــرب   
لشهداء يغادرون الدنيا من منازل والرضا ألمر اهلل عز وجل , وأن هؤالء ا

 العلو والرفعة ليلبثوا على حنو دائم يف النعيم .
ــه تعـــاىل ]  العشـــرون ــة البحـــث بقولـ ِإْن ُكنوووُتمْ : أ ختتمـــت آيـ

 [ وفيه بلحاظ  آية السياق وجوه :ُمِْْمِنينَ 
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: إن كنتم مؤمنني ان ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله , أي  األول
ظم اآليتني . فقد جتعل املصيبة الفرد واجلماعة ينشغلون بلحاظ قراءة ذات ن

يف أنفسهم أو يقوم العدو بأخفاء ما حلقه من اخلسائر ملنع الشـماتة ولتثبـيط   
 همة الذي يقابله .

فجاءت آيـة السـياق بفضـح الكفـار واإلخبـار ممـا حلقهـم مـن األضـرار           
ركـة بـدر ,   خاصة يف معركة أحد , فقد غنم املسـلمون مـن املشـركني يف مع   

واسروا منهم سبعني وافتدوا أكثرهم باملال , واطلق النيب حممد صـلى اهلل  
عليه وآله وسلم سراح بعضهم دون فداء أو عوض , ومن ليس عنده مال 
من األسرى أمره أن يعلم عشر من أوالد املسلمني القراءة والكتابة , وفيـه  

جـزات رسـالته مـن    شاهد على صدق نبوته ألنه يريد للمسـلمني التـدبر مبع  
 مقام العلم والتحصيل .

وفضح وخزي الكفار عون للمسلمني لتلقي النهي عـن الـوهن واحلـزن    
الوارد يف آيـة البحـث  بـالقبول واإلمتثـال األحسـن يف ذات الوقـت الـذي        
يكون فيه سببّا لنزول اخلسارة بالكافرين وإمتالء نفوسهم باليأس والقنـوط  

, للتباين املوضوعي يف األثر املرتتب على كل من غري أن يكن دور يف املقام 
 منها .

:إن كنتم مؤمنني بـأن لكـم األجـر والثـواب علـى مـا حلقكـم مـن          الثاني
اخلسارة والقرح , وليس من أجر أو ثـواب للكفـار علـى مـا حلقهـم وحيـل       

َوَتْرجُوووَن ِمووْن ّللاَِّ َمووا الَ بنــاديهم مــن األضــرار, قــال تعــاىل ]

 .(6)[َيْرجُونَ 

                                                           

 .604سورة  النساء (6)
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إن كنتم مؤمنني بـأن اهلل عـز وجـل يقلـب األيـام بـني النـاس,         الثالث :
وجيعل احلرب سجااّل بني األطراف املتقاتلـة, وفيـه موعظـة وعـربة ودعـوة      

 [.الصُّْل ُ خَيْرٌ للصلح والوئام, قال تعاىل ]
:أختتمت آيـة البحـث بصـيغة الشـرط, وإبتـدأت آيـة        احلادية والعشرون

ِإْن ُكْنوُتمْ دم وجود فاصلة لفظية بينهمـا] السياق بذات الصيغة مع ع

ِإْن َيْمسَسْكُْم َقْرحٌ َفَقْد َمسَّ اْلَقْومَ َقوْرحٌ *ُمِْْمِنيَن 

 .(6)[ِمثُْله
ــوالي صــيغة الشــرط يف لفــا اخلطــاب للمســلمني علــى     ويــدل تعــدد وت

 [ يف الفقاهة والتدبر . األَْعَلْونَ ارتقائهم الفكري وأنتم ]
[ ْن ُكنُتْم ُتِْْمُنونَ ن معاني قولـه تعـاىل ]إ  : م الثانية والعشرون

تسليم املسلمني بأن اهلل عز وجل يـبغض الكفـار الـذين يقـاتلون املسـلمني      
إلميانهم باهلل عز وجل وإقامتهم الفـرائض واملناسـك .وهـذا اإلميـان واقيـة      
للمسلمني من الكفار وإن إستعرضوا قوتهم وأظهروا العناد والتحدي , ولو 

م وأصابه الوهن واحلزن عند اخلسارة واملصيبة فهل يكون مـن  خالف املسل
الظاملني الذين ال حيبهم اهلل . اجلواب ال , إلرادة الكفار يف خامتة آية السياق 
وغضب اهلل عز وجل عليهم , ومن ظلمهم أن ادخلوا الوهن واحلزن إىل 
 نفوس املسلمني يف حال حصوله وثبت ظلمهم ولو بادخال مسمى األمل إىل

ِإْن َتكُوُنوووا َتووْأَلُموَن نفــوس املســلمني كمــا يف قولــه تعــاىل ] 

 .(2)[َفِإنَُّهمْ َيْأَلُموَن َكَما َتْأَلُمونَ 
َوِلوويَُمحِّ َ ّللاَُّ الَّووِذيَن : صــلة هــذه اآليــة بقولــه تعــاىل ] الثــاني

 وفيه مسائل  : (3) [آَمُنوا َوَيْمحََق اْلكَاِفِرينَ 
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 يتني على وجوه :: تقدير اجلمع بني اآل األوىل
 : وال تهنوا ليمحص اهلل الذين آمنوا . األول
 : وال حتزنوا وليمحص اهلل الذين آمنوا . الثاني

 : وانتم األعلون ليمحص اهلل الذين أمنوا . الثالث
 : وال تهنوا وال حتزنوا وميحق الكافرين .   الرابع

 : وانتم األعلون وميحق الكافرين . اخلامس
 : ليمحص اهلل الذين آمنوا إن كنتم مؤمنني . السادس

 : وميحق الكافرين أن كنتم مؤمنني . السابع
: جاءت آية السياق بصيغة اجلملة اخلربية , وهي من سياق ونظم  الثانية

 آيات اخلطاب للمسلمني بدليل إبتدائها حبرف العطف )الواو( .
ملـائز بـني املسـلمني    : يفيد اجلمع بـني آيـة البحـث والسـياق بيـان ا      الثالثة

 والكفار من وجوه :
 : عدم وهن وحزن املسلمني عند اخلسارة مناسبة لغفران ذنوبهم . األول
 : فيه شاهد على صدق إميان املسلمني . الثانية

: تنزية املسلمني عن النفاق والرياء وطلـب الـدنيا والغنـائم عنـد      الثالث
 القتال وخوض معارك املسلمني .

وعن سهل بن سعد الساعدي : إن رسول اهلل حممدا صلى اهلل عليه وآله 
اْلَتَقى ُهَو َواْلُمْشِرُكوَن َفاْقَتَتُلوا, َفَلم ا َماَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم 

وسلم ِإَلـى َعْسـَكِرِه, َوَمـاَل اآلَخـُروَن ِإَلـى َعْسـَكِرِهْم, َوِفـى َأْصـَحاِب         وآله 
وسلم َرُجٌل اَل َيَدُع َلُهْم َشـاذ ًة َواَل َفـاذ ًة ِإالَّ   وآله صلى اهلل عليه  َرُسوِل اللَِّه

ات َبَعَها َيْضِرُبَها ِبَسْيِفِه, َفَقاَل َما َأْجَزَأ ِمن ا اْلَيْوَم َأَحـٌد َكَمـا َأْجـَزَأ ُفـاَلٌن. َفَقـاَل      
ْهِل الن اِر. َفَقاَل َرُجٌل ِمَن َأَما ِإن ُه ِمْن َأ :وسلموآله َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه 

اْلَقْوِم َأَنا َصاِحُبُه. َقاَل َفَخَرَج َمَعُه ُكلََّما َوَقَف َوَقَف َمَعُه, َوِإَذا َأْسـَرَع َأْسـَرَع   
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َمَعُه َقاَل َفُجِرَح الر ُجـُل ُجْرًحـا َشـِديًدا, َفاْسـَتْعَجَل اْلَمـْوَت, َفَوَضـَع َنْصـَل        
َباَبُه َبْيَن َثْدَيْيِه, ُثم  َتَحاَمَل َعَلى َسْيِفِه, َفَقَتَل َنْفَسُه, َفَخَرَج َسْيِفِه ِباأَلْرِض َوُذ

وسلم َفَقاَل َأْشـَهُد َأن ـَك َرُسـوُل    وآله الر ُجُل ِإَلى َرُسوِل اللَِّه صلى اهلل عليه 
َأْهِل الن اِر, َفَأْعَظَم  َوَما َذاَك َقاَل الر ُجُل الَِّذى َذَكْرَت آِنًفا َأن ُه ِمْن :اللَِّه. َقاَل

 الن اُس َذِلَك.
َفُقْلُت َأَنا َلُكْم ِبِه. َفَخَرْجُت ِفى َطَلِبِه, ُثم  ُجِرَح ُجْرًحا َشِديًدا, َفاْسَتْعَجَل 
اْلَمْوَت, َفَوَضَع َنْصَل َسْيِفِه ِفى اأَلْرِض َوُذَباَبُه َبْيَن َثْدَيْيِه, ُثم  َتَحاَمَل َعَلْيِه, 

ِإن  : وسـلم ِعْنـَد َذِلـكَ   وآلـه  َل َنْفَسُه . َفَقاَل َرُسـوُل اللَّـِه صـلى اهلل عليـه     َفَقَت
الر ُجَل َلَيْعَمُل َعَمَل َأْهِل اْلَجن ِة ِفيَما َيْبُدو ِللن اِس, َوْهَو ِمْن َأْهِل الن ـاِر, َوِإن   

 .(6)(اِس, َوْهَو ِمْن َأْهِل اْلَجن ِةالر ُجَل َلَيْعَمُل َعَمَل َأْهِل الن اِر ِفيَما َيْبُدو ِللن 
:ملا إحتجت املالئكة على جعل آدم خليفة يف األرض قال سبحانه   الثالثة

 . (2)[ِإنِّي َأْعَلمُ َما الَ َتْعَلُمونَ ]
فالذوا بالعرش مستغفرين مسبحني, ومن علم اهلل عز وجـل أنـه جعـل    
املسلمني هم األمة األعلون , وهذا العلو بقيد باإلميان وليس بقيد مـذهب  

ِإنَّ َأْكوَرَمكُمْ أو نسب أو قومية أو جامع  مشرتك  آخر, قـال تعـاىل]  

 .(3)[ِعْنَد ّللاَِّ َأْتَقاُكمْ 
 ييز بني أهل اإلميان والكفر .ومرتبة العلو هذه متحيص للناس ومت

: تضمنت آية البحث النهي عن الوهن والضعف واحلزن وجاءت الرابعة 
آية السياق بصيغة الرتغيب والبعث على تقيد املسلمني بهذا النهي ألنه من 
مصاديق متحيص املسلمني وتنقية نفوسهم وحثهم على اإلخالص يف طاعة 

                                                           

 .60/311صحيح البخاري (6)
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ن جمت اآلية بالنهي وجمت آية  بعدها اهلل عز وجل . ليكون من إعجاز القرآ
 باملدد والعون للعمل بهذا النهي بشوق ورغبة .

: آية البحث معطوفة على اآليات السابقة وتشرتك معها بصـيغة   اخلامسة
َياَأيَُّها الَِّذيَن النداء بصبغة اإلميان اليت وردت قبل بضع آيـات ] 

اَعَفة  آَمُنوووا الَ َتووْأُكُلوا الرَِّبووا َأْضووَعاف ا ُمَضوو

 . (6)[َواتَُّقوا ّللاََّ َلَعلَّكُمْ ُتْفِلحُونَ 
ليكون تقدير آية السياق ليمحصكم اهلل بعدم الوهن واحلزن وفيه دعوة 
إضافية للمسلمني للتنزه عن الوهن والضعف واجلنب أو ظهور آثـار احلـزن   

 واحلسرة عليهم.
[ ومل يـرد  َوِليَُمحِّ َ ّللاَُّ : ذكرت آية السياق إسم اجلاللـة ]  السادس

إسم اجلاللة يف آية البحـث ولكنـه ظـاهر يف معناهـا ومفاهيمهـا وتقـدير آيـة        
 البحث على وجوه :

 : وال تهنوا يف طاعة اهلل وقتال الكفار . األول
 : وال حتزنوا مما أصابكم من خسارة يف جنب اهلل . الثاني

 : وأنتم األعلون بفضل اهلل . الثالث
ُقوْل إن كنتم مؤمنني بأن ما يصيبكم بأمر اهلل , ويف التنزيل ] : الرابع

َلْن ُيِصيبََنا ِإالَّ َما َكَتَب ّللاَُّ َلَنا ُهَو َمْوالََنا َوَعَلى 

 .(2)[ّللاَِّ َفْليََتَوكَّْل اْلُمِْْمُنونَ 
ويف تقييد اآلية أعاله بتسليم املسلمني بوالية ونصر اهلل هلـم شـاهد بـأن    

 هو خري حمض ونفع هلم يف النشأتني .الذي يصيبهم 
: أختتمـت آيـة البحـث باملسـلمني موضـوعّا وحكمـّا  , أمـا آيـة          السابعة

السياق فهي أعم إذ ذكرت املؤمنني والكافرين مع التباين املوضوعي بينهما, 
                                                           

 .30سورة ال عمران (6)

 .16سورة التوبة (2)
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بإخبارها عن تنقية املسـلمني وإبـتالء ونقـص الكـافرين , ليتلقـى املسـلمون       
ــروح   ــن اجل ــيص م ــالقبول    ضــروب التمح ــهم ب ــهاد بعض واخلســارة وإستش

 والرضا واإلسرتجاع والشكر هلل تعاىل. 
: حتتمل الصلة بني النهي عن الوهن واحلزن وبني متحيص املؤمنني  الثامنة
 وجوهّا :
 : ليس من صلة بني األمرين . األول
: الزجر عن الوهن واخلوف من مصـاديق متحـيص ومتييـز الـذين      الثاني

 آمنوا .
عدم الوهن واخلوف مقدمة للتمحيص وطريق له , بدليل جمت  : الثالث

 [ َوِليَُمحِّ َ ّللاَُّ الم الصريورة والعاقبة يف قوله تعاىل ]
: عدم الوهن واخلوف ذاته هو التمحيص وحال متييـز املـؤمنني .    الرابع

 والصحيح هو الثاني والثالث ليكون املعنى على وجوه : 
حيص للمؤمنني عنـد الشـدائد وكفـارة    : عدم الوهن والضعف مت األول

 لذنوبهم .
: العصمة من الوهن والضعف مقدمة ألفراد ومصاديق أخرى من  الثاني

 التمحيص والتمييز وضروب الفوز العظيم .
: صرب وامتناع املسلمني عن احلـزن عنـد املصـائب مـن مصـاديق       الثالث

 التمحيص واإلختبار والتوفيق .
: دفع املسلمني للحزن عن نفوسهم وجمتمعاتهم عند نزول الـبالء   الرابع

وشدة اخلسارة مقدمة للتوفيق والفالح يف مصاديق أخـرى مـن التمحـيص    
وهل هناك ضروب مـن التمحـيص تسـاعد املسـلمني علـى اإلمتثـال للنهـي        
املتعدد الـوارد يف آيـة البحـث  اجلـواب نعـم , وتقـدير اجلمـع بـني اآليـتني          

  الذين آمنوا فال يهنوا وال حيزنوا .وليمحص اهلل
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: لقد أراد اهلل عز وجل للمسلمني النماء وزيـادة القـوة واملنعـة     التاسعة
 فنهاهم عن الوهن واحلزن وهو سبب لنقص وكف الكافرين . 

وتتجلى آثار ومنـافع مواظبـة املسـلمني علـى أداء الفـرائض والعبـادات       
 وثباتهم يف مواطن القتال من وجوه :

: تفكك جيش املشركني وأصابتهم بـالفزع وجتلـى يف معركـة أحـد     األول
 بانسحابهم املفاجت مع كثرتهم وقلة خسائرهم بالقياس إىل معركة بدر .

 : بعث الفرقة بني الكفار , وتعدد وتشتت أقواهلم . الثاني
: تدبر الناس يف معجزات النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم  الثالث

ملسلمني ينقطعون إىل العبادة املشرتكة اليت ترتشح عنها معاني اليت جعلت ا
الوحدة والفداء , وهل أداؤهم للفرائض وذكرهم اهلل من مصـاديق قولـه   

 اجلواب نعم .(6)[ َوِليَُمحِّ َ ّللاَُّ الَِّذيَن آَمُنواتعاىل ]
وهو مناسبة للفوز بالعفو وحمو الذنوب , )عن إبـن  عبـاس قـال : جـاء     

يا حممد قل سبحان ىل النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال : جربئيل إ
اهلل و احلمد هلل و ال إله إال اهلل و اهلل أكرب و ال حول و ال قوة إال باهلل عدد 
ما علم و زنة ما علم و ملء ما علم فـإن مـن قاهلـا كتـب اهلل لـه بهـا سـت        

بالليل والنهـار   خصال كتب من الذاكرين اهلل كثريا و كان أفضل من ذكره
ن له غرسا يف اجلنة و حتاتت عنه خطاياه كما حتات ورق الشجرة اليابسة اوك

 .  (2)(و ينظر اهلل إليه ومن نظر اهلل إليه مل يعذبه
:من معاني اجلمع بني اآليتني أن أيام صرب وجهاد تنتظر املسلمني  العاشر  

كـر ودحـض   يكون فيها متحيص وجتهيـز ألهـل التقـوى وفضـح للنفـاق وامل     
نـوع   [َوالَ َتِهُنوا َوالَ َتحَْزُنوواالباطل لذا يكون قولـه تعـاىل ]  

                                                           

 .626آل عمران  سورة(6)
 .8/641جممع البيان (2)
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وصية وحتذير هلم كما لو يقال هلم : إستعدوا ملا هـو أكـرب, فـان إنشـغاهلم     
باخلوف واخلسارة اآلنية يضر يف مواجهتهم الكـربى القادمـة مـع الكفـار ,     

كل مرة يهجمون بها  وجتلى هذا األمر حقيقة يف مضاعفة أعداد املشركني يف
على املسلمني فكان عددهم يف معركة بدر ألف رجل وبعـدها بأحـد عشـر    
شهرّا جاءوا بثالثة آالف فكانت معركة أحد وبعدها بأقل من سنتني جاءوا 
بعشرة آالف رجل , ومع مجع الكفار هذا العدد واقعا فمن الصعب تصور 

 كيفية مجعه آنذاك من جهات :
 اجلمع على الباطل .  :إجتماع  هذا األوىل
: إتفاقهم على خمالفة احلق بعد جتلي معجزات النبوة وشيوع آيات  الثانية

القــرآن , ونقـــل الركبــان هلـــا وبلوغهــا أطـــراف اجلزيــرة وتـــالوة ربـــات     
 ,هلا يف خدورهن خفية عن أزواجهن أو بعلم منهم .(6)احلجال

ام األنهـار  : قلة عدد نفوس سكان اجلزيرة آنـذاك للقحـط وانعـد    الثالث
والزراعة فيها . ولشيوع حال الغزو والثأر والسـيب ووأد البنـات إذ يـؤدي    
هذا الوأد إىل قلة النساء احلوامل ومن احلكمة واإلعجاز يف شريعة اإلسالم 
بتعدد الزوجات عزوف عن وأد البنت ومنع من التشاؤم بوالدة البنت ألنها 

 ونّا لألب واألسرة .جتد طريقها إىل النكاح واإلجناب  , وتكون ع
ويف حماربة وحتريم الوأد شاهد على صدق نبوه حممد صلى اهلل عليه وآله 

َوِإَذا وسلم لتوجه الناس للتدبر باملعجزات اليت جاء بها , قال تعـاىل ] 

 .  (2)[ِبَأيِّ َذْنبٍ ُقِتَلتْ *اْلَمْوُءوَدُ  سُِئَلتْ 

                                                           

احلجال : مجع َحَجلة بالتحريك , وهو بيت يـزين للعـروس بالثيـاب واألسـرِّة والسـتور,      (6)
 .واحلجال وحجول مجع حجل وهو اخللخال والقيد  

 .1سورة  التكوير (2)
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 وكرمه يف والدة وحاجة املسلمني والناس إىل اإلجناب وتعاهد رزق اهلل
 األنثى أو الذكر .

: كثرة نفقات هذه اآلالف  من أفراد اجليش وليس من بيت مـال   الرابع
عند املشركني أو دولة جتمع الضرائب ومتسك  سجالت اإليرادات واإلنفاق 
, فكان بعض وجهاء قريش يتكفلـون إطعـام اجليـوش الـيت إجتمعـت مـن       

 قبائل شتى .
يف احلصول على الغنائم عند املسلمني , إذ أنهم  : إنعدام الطمع اخلامس

ال ميلكون إال نفوسًا مؤمنة زاهدة يف الدنيا وشوقا للقتل يف سبيل اهلل وإميانا 
 بأنه حياة أبدية . 
: من صيغ التخفيف عن املسلمني أن اهلل عز وجل هداهم  احلادية عشرة

لــه تعــاىل  للتقــوى وإجتبــاهم لوراثــة األرض وجعلــهم مبرتبــة العلــو بقو     
 [ وفيه وجوه :َوَأْنُتمْ األَْعَلْونَ ]

 : املالزمة بني اإلميان ومرتبة العلو .األول
: إرتقاء املسلمني يف سلم العلو والرفعة عنـد التوفيـق يف ضـروب     الثانية

 التمحيص واإلبتالء .
 : إجتياز املسلمني لصنوف التمحيص واالبتالء اليت يتعرضون هلا.الثالثة

: الوعد من عند اهلل بأن التمحيص واإلبتالء ال يضر باملسلمني يف  الرابعة
درجات العلو اليت نالوها بهدايتهم لإلميان والتصديق بنبوة حممد صلى اهلل 

 عليه وآله وسلم . 
ــه تعـــاىل ]  الثالـــث ــة  بقولـ ــلة هـــذه اآليـ َأمْ حَِسوووبُْتمْ َأْن : صـ

مْ ّللاَُّ  ْدخُُلوا اْلجَنََّة َوَلمَّا َيْعَل ُدوا  َت الَِّذيَن جَاَه

 وفيه مسائل : (6) [ِمْنكُمْ َوَيْعَلمَ الصَّاِبِرينَ 

                                                           

 .642سورة آل عمران (6)
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 : تقدير اجلمع بني اآليتني على وجوه :  األوىل
 :وال تهنوا أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهلل الذين ...( االول

 الثاني : وال حتزنوا  أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهلل الذين ..(
: أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهلل الذين جاهدوا مـنكم   الثالث

 وانتم األعلون . 
 : وانتم األعلون ويعلم الصابرين .  الرابع
: إحتـاد لغـة اخلطـاب يف كـل مـن آيـة البحـث والسـياق إذ يتوجـه           الثانية

 اخلطاب فيها للمسلمني .
جاءت آية البحث بصيغة النهي وفيمـا يتعلـق حبـال املسـلمني يف      : الثالثة

 الدنيا , وموضوع آية السياق هو اآلخرة وحسن عاقبتهم فيها .
: تتضمن كل من اآليتني اإلنباء واخلرب واحلديث عن مستقبل حال  الثالثة

 املسلمني . 
يف  أما يف آية البحث فهو ظاهر بصيغة املضارع وال تهنـوا وال حتزنـوا أي  

 قادم األيام وما سيالقيكم , أما يف آية السياق فمن وجوه : 
: صيغة اإلستفهام اإلنكاري وما فيها من البعث على الفعل بلحاظ  األول

 كربى كلية وهي إستمرار تعدي املشركني على املسلمني . 
: أداء النفي )مّلا ( وبينها وبني )مل( عمـوم وخصـوص مطلـق ألن    الثاني

( نفي الفعل يف املاضي يف مقابل لن اليت تنفيـه يف املسـتقبل ,   املراد من )مل
 أما )ملا (فتجعل إتيان الفعل يف املستقبل أمرًا معلقًا وحمتماًل .

 وأدوات النفي هي  مل ,ملا , لن , ما ,ليس , إن , ال ,الت .
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و)مل( ينفي وقوع الفعل املضارع يف الزمن املاضي , وجيزمه كما يف قوله 
َأَوَلْم َيوَرْوا َأنَّ ّللاََّ الَّوِذي خََلوَق السَّوَمَواتِ تعاىل ]

َ ِبَُْلِقِهنَّ 
(6)[ َواألَْرضَ َوَلمْ َيْعي

 

واغلب ما جاء )مل( يف القرآن بصيغة اإلنكـار وباإلتصـال مـع حـروف     
ــاىل ]    ــه تع ــا يف قول ــرى كم َأَوَلوومْ  ] (2)[َأَوَلوومْ َيووَرْواأخ

 .(4)[َأَلمْ َتَرى ] (3)[َيِسيُروا
 ملا  فانها تشرتك مع  ما  بأمور:  أما

 : الدخول على الفعل املضارع. األول
 : جزم الفعل املضارع. الثاني

: نفي حدوث الفعل يف الزمن املاضي واىل حني الـتكلم وتنفـرد    الثالث
ــاىل يف ذم     ــه تعـ ــا يف قولـ ــتقبل كمـ ــل املسـ ــدوث الفعـ ــع حـ ــو توقـ ــأمر وهـ بـ

 . (1)[َلمَّا َيُذوُقوا َعَذابِ الكفار]
وقد تقدمت اإلشارة إىل ضرب آخـر مـن )ملـا ( وهـي احلينيـة أي مبعنـى       

َوَلمَّا َبَرُزوا ِلجَاُلوَت َوجُُنوِدِه حني يف تفسـري قولـه تعـاىل ]   

  (1) [َقاُلوا َربََّنا َأْفِرْغ َعَليَْنا َصبْر ا

ويف آية السياق دعوة للمسلمني للمواظبة على اجلهاد والصرب يف مرضاة 
 اهلل سبحانه.

                                                           

 .33سورة االحقاف (6)

 .40سورة الرعد (2)
 .1الروم  سورة(3)
 .23سورة آل عمران (4)
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: يفيد اجلمع بـني اآليـتني بـأن عـدم الـوهن واخلـوف طريـق إىل         لرابعةا
دخول اجلنة ويكون كل من عدم الوهن واحلزن بلحـاظ  آيـة السـياق علـى     

 وجوه : 
 : إنه من خصائص الذين يسعون إىل اللبث الدائم يف النعيم . األول
ن :هو من اجلهاد يف سبيل اهلل بلحاظ قصـد القربـة يف طـرد الـوه     الثاني

 واحلزن من النفس وهيئة اجلماعة واجليش .
: إنتفاء الضعف والقنوط واليـأس مـن الـنفس , وجماهـدة احلـزن      الثالث

 ومنعه من اإلستحواذ عليها من مصاديق الصرب يف مرضاة اهلل . 
: يفيد اجلمع بني اآليتني أن نهي املسلمني عن الوهن والضعف  اخلامسة

بار لغرض كريم وهو دخول اجلنة , وهو واجلنب يف آية البحث إمتحان وإخت
َوِإْن َتُعدُّوا ِنْعَمَة ّللاَِّ الَ ُتحُْصوَها من مصاديق قوله تعـاىل ] 

 .(6)[ِإنَّ اإِلنسَاَن َلظَُلوٌم َكفَّارٌ 
: ترغيب املسلمني بالثبات واملنعة وبعث النفرة يف نفوسهم من  السادسة

 الوهن واحلزن . 
 طرد الوهن واحلزن فقد يكون برزخًا دون : مناجاة املسلمني يف السابعة

 الثواب العظيم يف اآلخرة .
: البد من إقرتاب مرتبة العلو بني الناس باجلهاد والصرب يف طاعة  الثامنة

ــاق      ــلمني املش ــة املس ــارة إىل مواجه ــتني اإلش ــن اآلي ــل م ــمن ك اهلل , وتتض
والصعاب يف بناء صرح الدولة اإلسالمية وإعـالء كلمـة التوحيـد والعمـل     

 بأحكام الشريعة وهو من مصاديق قوله تعاىل ]
ْ
ٍء َوَلَنبُْلَونَّكُمْ ِبشَي

سِ  َواِل َواألَنُف ْن األَْم ٍ  ِم ُوعِ َوَنْق َْوفِ َواْلج ْن اْلُ ِم
َوالثََّمووَراتِ َوَبشِّووْر الصَّوواِبِريَن ذِ الَّووِذيَن ِإَذا 
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ْهِ  اُلوا ِإنَّا ّلِلَِِّ َوِإنَّا ِإَلي يبٌَة َق اَبْتُهمْ ُمِص َأَص

 .(6)[َراجُِعونَ 

 إعج ز األية
 هذه اآلية دعوة للناس لدخول اإلسالم من جهات : 

 :بيان حسن مست املسلمني . األول
 : خلو معسكر املسلمني من حاالت اخلوف والفزع . الثاني

ــه احلــرب     الثالــث ــة علــى املســلمني يف حال : جتلــي الســكينة والطمأنين
 والسلم .

ــع ــبب      الراب ــزع س ــوف والف ــالمي إذ أن اخل ــاد اإلس ــار اإلقتص :إزده
رباك اخلاص والعام  وتنعكس سالمة املسلمني منه يف عمارة أسـواقهم   لإل

 وكثرة اجللب والسماحة يف البيع والشراء .
:قيام الكافر باملقارنة بني حاله وما يصري إليه من اإلضـطراب  اخلامس 

 وبني حال العز اليت يرفل بها املسلمون .
نهـم جيتنبـون   : جتلي معاني السـعي لآلخـرة عنـد املسـلمني وا     السادس

الــوهن وميتنعــون عــن احلــزن بســبب رجــائهم الثــواب العظــيم عنــد اهلل ,  
وتتجلى بعدم الوهن واحلزن عند املسلمني معجزة أخرى للنيب حممد صلى 

 اهلل عليه وآله وسلم .
وآية البحث حرب علـى طـول األمـل وشـدة التعلـق بالـدنيا ومناسـبة        

تطلـب حبسـن النيـة يف عمــل     ووثيقـة مساويـة إلدراك املسـلمني بـان الــدنيا    
 اآلخرة وفيها تنزه من إرتهان األبدان بالشهوات .

لقد نال املسلمني القتل واجلرح يوم أحد, خبالف ما حصل من النصر 
اجللي يوم بدر , فجاءت املواساة من اهلل عز وجل بزجر املسلمني عن 
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ية الوهن واملنع من احلزن وإظهار احلسرة وليس يف التأريخ صيغة جهاد
تتقوم باحلث على الصرب يف أوان املصيبة بعدم الوهن واحلزن الذي يدل 
بالداللة التضمنية على وجوب التهيت واإلستعداد للقادم من األيام 
اجلهادية وسبل الدفاع عن اإلسالم, أي أن عدم الوهن واحلزن غري 
مطلوب بذاته فقط بل هو وسيلة ومقدمة لتحقيق النصر والغلبة يف معارك 

إلسالم القادمة, ومن يبكي على األطالل يقتبس من سنخيتها وجاءت ا
[, إلعانة املسلمني على عدم الوهن َوَأْنُتمْ األَْعَلْونَ اجلملة احلالية]

واحلزن, وللبشارة بالنصر والظفر على األعداء, ولتأكيد قانون وهو أن نيل 
والشدائد وكأن اآلية هذه املنزلة طارد للوهن, وهو أمر تهون معه املصائب 

تقول أن املدار على العواقب, وأنها لكم ولدوام نعمة الرفعة والعلو اليت 
 فضلكم اهلل بها.

ومن إعجاز اآلية الشهادة للمسلمني بأنهم األعلى على النـاس وبلغـة   
 اإلطالق وفيه بلحاظ النهي الوارد يف أول اآلية أمور:

 ني.بعث حال واملنعة يف نفوس املسلم األول :
 إدراك املسلمني لنصرهم وغلبتهم يف القتال. الثاني :

بيان التباين والتضاد بني الوهن والضعف واجلـنب مـن جهـة     الثالث :
وبني علو املنزلة والرفعة من جهة أخرى, فالذي يكون عاليًا يف منزلتهم يف 

 الدنيا ال خيشى عدوه الذي هو أدنى منه.
لوهن والضعف سبب لنيلهم مرتبة حتلي املسلمني بصفة عدم ا الرابع :

 العلو ورفعة الشأن.
إختاذ املسلمني عدم الوهن واجلنب سبياًل ملراتب من السـمو   اخلامس :

 منها:
العلــو يف مقــدمات القتــال, فــإن قلــت إن الكفــار يف بــدايات  األوىل :

اإلسالم هو األكثر عددًا وعدة, فمثاًل زحفت قريش يف معركة بـدر بنحـو   
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ألف من الرجال ومعن سبعون فرسًا بينما كان عدد املسلمني ثالمثائة وثالثة 
 عشر وعندهم فرسان.

لا حبـال العـز   اجلواب تفيد آية البحث أن العلو ليس بالكثرة وحدها إ
 واملنعة اليت يتفضل بها اهلل عز وجل.

 العلو يف أداء الفرائض العبادية من غري خوف أو وجل. الثانية :
َوَما ُيَلقَّاَها ِإالَّ العلو بالتصديق بالنبوة, قال تعاىل] الثالثة :

 .(6)[الَِّذيَن َصبَُروا َوَما ُيَلقَّاَها ِإالَّ ُذو حَظٍّ َعِظيمٍ 
 يبغي املسلمون العلو يف الدنيا إلا يسعون لآلخرة ببذل املال ال الرابع :

 والنفس واإلجتهاد يف طاعة اهلل فتنقاد هلم الدنيا.
 أنتم األعلون يف نفوس الناس عامة والكفار خاصة. اخلامس :
مصاحبة املدد للمسلمني يف قتاهلم ليحصل معه التباين بني  السادسة :

يها املسلمون ومراتب الذل واخلزي واهلزميـة  مراتب العلو والغلبة اليت عل
ِليَْقطََع طََرف وا ِموْن الَّوِذيَن اليت عليها الكفار, قال تعـاىل] 

 .(2)[َكَفُروا َأْو َيكْبَِتُهمْ َفيَْنَقِلبُوا خَاِئبِينَ 
املسلمون هم األعلون ما بعد إنقضاء املعركة بالنصر والغلبة  السابعة :

 مع قلة العدد والعدة.
جاءت اآلية بالنهي عن الوهن واحلزن فإن آيـات أخـرى جـاءت    وإذا 

بالثناء على املسلمني والشهادة هلم بعدم اخلشية مـن القـوم الظـاملني, قـال     
ُيجَاِهوُدوَن ِفوي سَوبِيِل ّللاَِّ َوالَ تعاىل يف الثناء على املسلمني]

 .(3)[َيَُاُفوَن َلْوَمَة الَِئمٍ 

                                                           

 .34سورة فصلت (6)
أنظر اجلزء السابع والسبعني من هذا السـفر الـذي جـاء خاصـًا بتفسـري هـذه اآليـة        (2)

 .صفحات 460يف
 .14سورة املائدة (3)
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بايعـت  بـن أسـعد السـاعدي    وأخرج إبن عساكر يف تأرخيه عـن سـهل   
النيب صلى اهلل عليه وسلم أنا, وأبو ذر, وعبادة بن الصامت, وأبو سعيد 
اخلـدري, وحممــد بـن مســلمة, وســادس, علـى أن ال تأخــذنا يف اهلل لومــة    

 .(6)(الئم, فأما السادس فاستقاله فأقاله
 وتتضمن اآلية يف داللتها النهي عن:

 مقدمات الوهن. األول :
 دمات وأسباب احلزن.مق الثاني :

 خصوص الوهن للضعف الذي يؤدي إىل احلزن. الثالث :
 النهي عن احلزن الذي يقود إىل الوهن. الرابع :

 اآلثار السلبية املرتتبة على الوهن. اخلامس :
ــادس : ــى     الس ــة عل ــادية املرتتب ــية واإلقتص ــية والسياس ــرار النفس األض

 وص.احلزن, ورشحاته يف باب العقود الشخصي والنك
وبعد إنتهاء معركة أحد نادى أبو سفيان من طـرف املشـركني, بـأعلى    

, فقـال رسـول اهلل صـلى اهلل    (2)صوته يسمع املسلمني يف كالم أعلـى هبـل  
أال جتيبونه؟ قالوا: يا رسول اهلل ما نقول؟ قال قولوا: اهلل عليه وآله وسلم: 

وال عزى لكم. قال رسول اهلل صلى اهلل  (3)أعلى وأجل قال: إن لنا العزى

                                                           

 .3/403الدر املنثور (6)
هبل أحد األصـنام الـيت يعبـدها ويتوسـل بهـا العـرب قبـل اإلسـالم, طلبـًا للخـري           (2)

واليمن, وجعلته قريش داخل الكعبة ألنه أكـرب األصـنام الـيت تلـوذ بهـا وعـددها       
ثالمثائة وستون صنما, ومعنى هبل كثرية اللحم والشحم, وكان على هيئة إنسان, 

 .وله ذراع مكسورة فصنعت العرب له ذراعا من ذهب
العزى: متثال على هيئة إمرأة يعبده ويتوسـل بهـا املشـركون يف مكـة قبـل اإلسـالم       (3)

وكانت قريش حتمله معها يف قتاهلا وكانوا خيشون عقابها ويظنـون أنهـا تنـتقم ممـن     
َوَمَنواَ   *َأَفَرَأْيُتْم الًّلََّت َواْلُعزَّىيعاديها, قال تعـاىل] 

اختذوا العزى وهي أحدث من الالت [ وقال هشام: الثَّاِلثََة األُخَْرى
اختذها ظامل بن أسعد وكانت بوادي للة الشامية فوق ذات عرق فبنوا عليها بيتا 
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عليه وسلم: أال جتيبونه؟ قالوا: يا رسـول اهلل ومـا نقـول؟ قـال: قولـوا اهلل      
 .(6)(موالنا وال موىل لكم

لقــد خــاض املســلمون معركــة بــدر وأحــد وحتملــوا اخلســائر وحلقهــم  
الضرر ففي معركة أحد قتل سبعون من األنصار , ومسة من املهـاجرين  

زة بن عبد املطلب عم النيب  ومصعب بن عمري  حامل راية النيب هم : مح
وعثمـان بـن    (2)حممد صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم , وعبـد اهلل بـن جحـش      

 مشاس , وسعد موىل عقبه , فجاءت آية البحث لتتضمن أمورًا : 
: النهي عن الضعف والقعود عن قتال العدو .ليبعث هذا النهي  األول

وما ترتب عليه من األثر الرعب يف قلوب املشركني واملنافقني ويكـون مـن   
أسباب احلرية والفزع الذي استوىل عليهم يوم اخلندق خبشيتهم من إقتحام 

 املدينة املنورة .
دهم عشـرة  إن رجوع املشركني خائبني من غزوة األحزاب مع أن عـد 

آالف مقاتل من معجزات النيب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم واملـدد       
الذي يتجلى يف هذه اآليات , اليت هي من احلرب النفسية علـى الكفـار ,   

 ومن أسباب القوة واملنعة عند املسلمني حقيقة وليس جمازًا  .
 : التــذكري بفضــل اهلل علــى املســلمني وأنهــم األعلــى يف الشــأن  الثــاني

 واألقرب إىل النصر .
: بلوغ املسلمني مرتبة علو الشأن باختيار اإلميان , وفيه تـذكري   الثالث

بان املدار ليس على الربح واخلسارة يف املعركة بـل علـى اإلميـان الـذي ال     
 ينفك عنه العلو والرفعة يف الدنيا واآلخرة .

                                                                                                                                                

وكانوا يسمعون منها الصوت قال ابن هشام وحدثين عن أبـي صـاو ] عـن ابـن     
(تفسـري القـرطيب   عباس قال : كانت العزى شيطانة تأتي ثالث مسرات ببطن للة

61/81. 
 .2/418ملنثور الدر ا(6)
اخو زينب بنت جحش زوجة النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم , هاجر إىل احلبشة وشهد بدرًا  (2)

 ., وقيل هو أول أمري سرية يف اإلسالم . وكان عمره يوم استشهد نيفًا واربعني سنة 
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و حكـم  : اإلطالق يف إميان املسلمني وعدم احنصاره مبوضـوع أ  الرابع
َوالَ َتِهُنووووا َوالَ خـــاص وحينهـــا قـــال اهلل عـــز جـــل للمســـلمني ]

[فهل هيت هلم أسباب التنزه عن الوهن واحلزن , اجلواب نعم َتحَْزُنوا
, وتلك آية يف الربوبية املطلقة هلل عز وجل وإقرتان الرمحة والفضل اإلهلي 

نتهم علـى  بها , فينهى اهلل عز وجل عن فعل ويـأتي املـدد منـه تعـاىل ألعـا     
اإلمتثال , وكذا بالنسبة لألوامر اإلهلية ففـي التكـاليف العباديـة كالصـالة     
والصوم مشقة وعناء ولكن املدد اإلهلي ميـأل النفـوس ويتغشـى مجاعـات     
املسلمني فتكون سهلة ويكون مـن مقـدمات الشـوق إليهـا , قـال تعـاىل يف       

 . (6)[اِشِعينَ َوِإنََّها َلكَبِيَرٌ  ِإالَّ َعَلى اْلَُ وصف الصالة ]
ولو طرأ أمـر إضـايف وحصـلت خسـارة كـبرية عنـد املسـلمني وزهـوق         
باألرواح وجراحات عديدة فهل يبقى ذات املدد اإلهلي وأثره أم أن أثـره  

 يقل ويضعف .
َوِليُِتمَّ ِنْعَمَتُه اجلواب هو األول وهو من مصاديق قوله تعـاىل] 

 .(2)[َعَليْكُمْ 
ومن مصاديق هذا الباب أن املسلمني مل خيسروا معركـة مـن معـارك     

اإلسالم األوىل , بدرًا وأحدًا واخلنـدق واألحـزاب , ومل ترجـع السـرايا     
ــالظفر واألمــن      ــه وســلم إال ب ــه وآل الــيت بعثهــا الــنيب حممــد صــلى اهلل علي

 والسالمة .
َوالَ وجـــاءت اآليـــة بنهـــيني أحـــدهما يتعقـــب اآلخـــر بقولـــه تعـــاىل]

[ وليس بينهما فاصلة, وفيه شـاهد علـى   َوالَ َتحَْزُنوا []َتِهُنوا
أن املسلمني يستطيعون اإلمتثال هلمـا يف آن واحـد, فيمتنعـون عـن الـوهن      
والضـعف وعـن احلــزن واللوعـة واألســى علـى فـاتهم مــن الغنـائم وعلــى       

 ماحلقهم من اخلسائر.
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 جوهًا:وحتتمل النسبة الزمانية بني موضوع عدم الوهن واحلزن و
 نسبة التساوي فموضوعها واحد. األول :
 نسبة العموم واخلصوص املطلق, وأحدهما أعم من اآلخر. الثاني :

نسبة العموم واخلصوص من وجه, أي أن بينهما مادة لأللتقاء  الثالث :
 واآلخرة لإلفرتاق.

 التباين واإلختالف. الرابع :
املاضـي ومـا    والصحيح هو األخري, فموضوع عدم احلـزن هـو الـزمن   

حلــق املســلمني فيــه مــن اخلســارة, أمــا موضــوع عــدم الــوهن فهــو احلاضــر 
 واملستقبل ومالقاة املشركني.

والنسبة بني العمل واإلمتثال ملضامني اآلية من عدم الوهن واحلزن هي 
 التساوي ألن املقصود إستقبال األيام وعامل األفعال بعدم الوهن واحلزن.

منهما فهي العموم واخلصوص املطلق, إذ أن  أما النسبة بني ماهية كل
عدم الوهن أعم يف كيفيته إذ يشمل الكيفية النفسانية والرتجل يف اخلارج يف 
األفعال على اجلوارح واألركان, أما احلزن فهو حال من احلسرة واألسى 

 يف النفس, إذن ملاذا قدمت اآلية األعم اجلواب من وجوه:
 دم الوهن والضعف.حاجة املسلمني إىل ع األول :
 بني موضوعية عدم الوهن. الثاني :

 دعوة املسلمني للتفقه يف الدين ومعرفة األوىل. الثالث :
 قاعدة تقديم األهم على املهم. الرابع :

ــاىل]     ــه تع ــا  بقول ــث إختتامه ــة البح ــاز آي ــن اعج ِإْن ُكنووُتمْ وم

وفيه تذكري للمسلمني خبصائص اإلميان وتاكيد حقيقة وهي  (6)[ُمِْْمِنينَ 
َياَأيَُّها الَّوِذيَن آَمُنووا الَ إتصال  اخلطاب بقولـه تعـاىل ]  
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ا َأضَْعاف ا ُمضَاَعَفة  َواتَّقُوا ّللاََّ  ْأُكُلوا الرَِّب َت

 .(6)[َلَعلَّكُمْ ُتْفِلحُونَ 

إحتاد جهة اخلطاب إذ تتصل به آية البحث واآليات السابقة هلا  بلحاظ 
وأن املوجه هلم اخلطاب ذاتهم يف هذه اآليات ومع هذا أختتمت هذه اآلية 
بصيغة الشرط يف بلوغ مرتبة اإلميان للتأكيد بأن املعنى إن كنتم مؤمنني بأن 

 الغلبة لكم والنصر حليفكم.

 اآلية سالح

ى تتعدد وظائف املسلم مع نطقه بالشهادتني تأتيه األوامر والنواهي عل
حنو دفعي وتدرجيي وهو من أسرار نزول آيات القرآن جنوى وعلـى مـدى   
ثالث وعشرين سنة منهـا ثـالث عشـرة سـنة يف مكـة قبـل اهلجـرة وتسـمى         
السور اليت نزلت يف تلك املدة السور املكية , وعشر سنني يف املدينة املنورة, 

ظ العمل والسور اليت نزلت فيها هي السور املدنية , فيكون املسلمون بلحا
 وفق  زمان التنزيل على أقسام :

: الذين صاحبوا التنزيل من أول أيامـه وعـن عفيـف بـن قـيس       األول
أنا عند العباس بن عبد املطلب مبنى فاتاه رجل جمتمع فتوضـأ فأسـبغ    قال:

الوضوء ثم قام يصلى فخرجت امرأة فتوضـأت وقامـت تصـلى ثـم خـرج      
لى فقلت وحيك يا عباس ما هذا غالم قد راهق فتوضأ ثم قام إىل جنبه يص

املطلـب يـزعم أن اهلل بعثـه     قال هذا ابن أخى حممـد بـن عبـد اهلل بـن عبـد     
رسوال وهذا ابن أخى علي بن أبى طالب قد تابعه على دينه وهذه امرأته 
خدجية ابنة خويلد قد تابعته على دينـه قـال عفيـف بعـد مـا أسـلم ورسـخ        

 .(2) االسالم يف قلبه يا ليتنى كنت رابعا

                                                           

 .630آل عمران  سورة(6)
 .2/11تاريخ الطربي (2)



 601معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 601

: الذين دخلوا اإلسالم قبل هجرة النيب حممـد صـلى اهلل عليـه     الثاني
وآله وسلم سواء من أهل مكة او من أهل يثرب أو غريها , فقد كان النيب 
حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم يتلقى القبائل ووفود احلاج يف موسم احلج 

ادة اهلل وخيرج إىل أسواق العرب وإىل عرفة ومنى يدعوهم لإلسـالم وعبـ  
ونبذ الشرك واألوثان ومنها إستماع بيعة األنصار يف موسم احلج وهي على 

 أقسام:
: إنصات وفد يثرب للحج إىل دعوة النيب حممد صلى اهلل عليه  األول

وآله وسلم يف السنة احلادية عشرة للمبعث أي يف السنة الثالثة قبل اهلجرة , 
 فآمنوا بدعوته وعادوا إىل قومهم . 

ق  2: بيعة العقبة األوىل يف السنة الثانية عشرة للبعثة النبوية أي ) يالثان
.هـ (وفد إىل احلج اثنا عشر رجاًل من يثرب , عشرة من اخلزرج , واثنان 
من األوس وكانت العرب تسمى اخلزرج واألوس خزرجًا  والتقوا الـنيب  

شركوا باهلل حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم عند العقبة وبايعوه على أن ال ي
شيئًا وال يسرقوا وال يزنوا وال يقتلوا أوالدهم وال يأتوا ببهتان يقدمونه من 
بني أيديهم ومن خلفهم , وأن ال يعصوه يف معروف وقال النيب صلى اهلل 

َفِإْن َوفَّْيُتْم َفَلُكْم اْلَجن ُة َوِإْن َغِشيُتْم ِمْن َذِلَك َشْيًئا َفَأْمُرُكْم عليه وآله وسلم )
 .(6)(ِإَلى اللَِّه ِإْن َشاَء َعذ َبُكْم َوِإْن َشاَء َغَفَر َلُكْم

وليس يف هذه البيعة  إشارة إىل القتال والدفاع  وفيه داللة على أن قتال 
النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وأصحابه كـان دفاعـًا عـن اإلسـالم     

ة وآيات القرآن, وعن النفس والعرض واملال كما تدل عليه الوقائع التأرخيي
والقطع بأن قريشا هم الذين زحفوا  لوأد ديانة التوحيد اليت أراد اهلل عز 
وجل هلا السيادة يف األرض إىل يوم القيامة, وقيل أنهـم ) بـايعوا رسـول    
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اهلل صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم علـى بيعـة النسـاء وذلـك قبـل أن تفـرتض         
بتـام   بلحـاظ مـا فيهـا مـن       , وتسميتها بيعـة النسـاء لـيس   (6)عليهم احلرب(

شرائط جهادية وألنهم بهذه البيعة واجهوا عتاد قريش وعرضـوا أنفسـهم   
 وأمواهلم للهلكة .

وتلك البيعة من مصاديق خلو قلوب األنصار من الوهن واخلوف من 
املشركني وسالمتها من احلزن على ترك مفاهيم الشرك والضاللة وإحتمال 

ومن قريش , وأرسل النيب حممد صلى اهلل تلقي األذى والضرر من قومهم 
عليه وآله وسلم معهم إىل يثرب مصعب بن عمري  يعلمهم أحكام اإلسالم 
ويدعو الناس إىل طاعة اهلل ورسوله فاسلم الطفيـل بـن عمـرو وهـو سـيد      

 قبيلة دوس وقام يدعو قومه إىل اإلسالم فدخلوا مجيعًا يف اإلسالم .
يف السنة الثالثة عشـرة للبعثـة أي )ق .هــ (    : بيعة العقبة الثانية  الثالث

وجاء من املدينة سـبعون مسـلمًا ومعهـم امرأتـان وهمـا نسـيبة بنـت كعـب         
أحدى نساء بـين النجـار أخـوال الـنيب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم          
وأمساء بنت عمرو من بين سلمة وهي أم منيع من أصل وفد احلاج القادم 

 وقيل أكثر . من املدينة وعددهم ثالمثائة 
وكان معهم مصعب بن عمري فواعدوا رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه 

 .(2)وآله وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق (
وملا مضى ثلث الليل خرجـوا مليعـاد رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه       
وسلم مستخفني من قومهم املشركني , وحضر مـع الـنيب حممـد صـلى اهلل     

ه العبـاس وان مل يسـلم ولكنـه أراد أن يتوثـق لـه مـن       عليه وآله وسلم عم
األنصار ويأخذ عليهم العهود يف حفا النيب ومنعه إذا خرج الـيهم , ومل  
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متر إال ثالث سنوات حتى يأتي أهل بيعـة العقبـة بالعبـاس موثقـًا أسـريًا يف      
ِإنَّ معركة بدر ليتجلى ترشح العـز عـن اإلسـالم والتقـوى ,قـال تعـاىل ]      

 . (6) [مْ ِعْنَد ّللاَِّ َأْتَقاُكمْ َأْكَرَمكُ 
وبينما كان األوس واخلزرج يتقـاتلون واحتـدوا يف نصـرة الـنيب حممـد      

َواْعَتِصُموا صلى اهلل عليه وآله وسلم وهو من مصاديق قوله تعـاىل ] 

, ووقـع بيـنهم يـوم بعـاث     (2)[ِبحَبِْل ّللاَِّ جَِميع ا َوالَ َتَفرَُّقوا
قتال شديد قبل قـدوم الـنيب حممـد صـلى اهلل     نسبة اىل موضع بهذا اإلسم 

عليه وآله وسلم خبمس سنوات, وبالتذكري بالسالمة منه ومن جتدد حدوثه 
َواْذُكُروا ِنْعَمَة ّللاَِّ َعَلويْكُْم ِإْذ ُكْنوُتمْ نزل قوله تعاىل]

, أي كان يقتل بعضهم بعضَا فجاءت اهلجرة النبوية ليكونوا (3)[َأْعَداء  
نصــرة الــنيب وقتــال أعدائــه, وهــل كــان األوس واخلــزرج  يــدًا واحــدًا يف 

يرجون جميء النيب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم هلـم ليصـلح بيـنهم         
 اجلواب نعم. 

وقد آخى ومجع بينهم اإلسالم وتدل بيعة العقبة األوىل والثانية علـى  
أن املسلمني مل يهنوا من األصل وكانوا يتحدون جمتمع الشـرك والضـاللة   

 مكـة وحـدها , بـل يف يثـرب وعنـد القبائـل الـيت حتـيط بكـل مـن           لـيس يف 
 املصرين .

إن بلوغ املسلمني عدم الوهن واحلزن مـن مصـاديق إسـتجابة اهلل عـز     
َربِّ اجَْعوْل وجل لدعاء إبـراهيم عليـه السـالم كمـا ورد يف التنزيـل ]     

 .(4)[َهَذا َبَلد ا آِمن ا
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ت األمن طريـق وسـبب   فكان عدم الوهن هذا سببًا لنشر األمن , وذا
لبلوغ املسلمني مرتبة عدم الوهن واحلزن , فتنزل اآلية القرآنية لتكون ضياًء 
يهدي إىل سبل الرشاد ويكون حال الناس وعـاًء مناسـبًا للعمـل مبضـامني     

 اآلية القرآنية . 
 ومعاني السالح يف اآلية على أقسام : 

 واجهة األعداء .: إختاذ  املنعة والسالمة من الضعف وسيلة مل األول
: بقـاء املســلمني يف حـال يقظــة وحيطـة مـن العــدو فيعجـز عــن       الثـاني 

مهامجتهم يف النهار ومباغتتهم يف الليل . وهو الذي جتلى يف معركة اخلندق 
, إذ خشى كفار قريش اهلجوم حتى يف وقت السحر ألن املسلمني حمرتزون 

 ومل يظهر عندهم وهن أو خور أو جنب . 
 : إمتناع املسلمني عن اللوعة وشدة سلطان احلزن على القلب . الثالث
 : دعوة املسلمني للتنزه عن داء احلرص والشح . الرابع

ــة    اخلــامس ــات القبلي ــذهم اخلصــومات واخلالف : وحــدة املســلمني ونب
وتركهم للفوارق يف النسب ,واحلرية والـرق , فاجلـامع بيـنهم هـو اإلميـان      

 د صلى اهلل عليه وآله وسلم .باهلل والتصديق بنبوه حمم
: من عدم الـوهن خبصـوص األنصـار إكـرامهم للمهـاجرين       السادس

القادمني من مكة وإيثارهم على أنفسهم , وقد أثنى عليهم اهلل عـز وجـل   
َوالَِّذيَن َتبَووَُّءوا الودَّاَر َواإِليَمواَن ِموْن بقولـه ] 

 .(6)[َقبِْلِهمْ ُيحِبُّوَن َمْن َهاجََر ِإَليِْهمْ 
[ األَْعَلوْونَ : تلقي املسلمني الشهادة من عنـد اهلل بـأنهم ]   السابع

 وهو خري ونفع هلم من جهات :
 : إنه حرز يف الدنيا من وجوه :  األوىل
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 : التمسك مببادئ اإلسالم . األوىل
: عدم طرو الشك على نفوسـهم , وهـذا الشـك مـن مصـاديق       الثانية

إعجـاز اآليـة النهـي عـن     وأسباب الوهن والضعف واحلـزن , ليكـون مـن    
 املقدمات والعلل اليت تؤدي إىل الضعف واحلزن  .

صحيح أن اآلية جاءت بصـيغة النهـي إال أنهـا أمـر وجـودي        الثالثة :
 وتكليف يف الكيفية النفسانية وعامل األفعال .

 مفهوم اآلية

إبتدأت اآلية الكرمية بالعطف على اآلية السابقة, ليكون من مفاهيمها 
موضوعية مضامني اآلية السابقة عند تفسري هذه اآلية ملا للعطف بني لزوم 

 اآليتني من الدالئل.
 ويكون تقدير العطف بني اآليتني على وجوه:

 وال تهنوا هذا بيان للناس ( ليعلم أهل امللل والنحل أمورًا: األول :
عزم املسلمني على اجلهاد وصربهم يف ميادين القتال بأمر من  األول :

  عز وجل.اهلل
ليس للمسلمني التولي والفرار يف القتال , قال  الثاني :

َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم الَِّذيَن تعاىل]

 . (6)[َكَفُروا َزحْف ا َفًّلَ ُتَولُّوُهمْ األَْدَبارَ 
وروي أن هذه اآلية خاصة بأهل بدر ألنه ليس من فئة يرجعون إليها  

أن رسول اهلل  ا من املعركة, وأخرج أمحد عن أبي اليسر:إن إنسحبوا لواذ
كان يدعو بهؤالء الكلمات السبع يقول : اللهم صلى اهلل عليه وآله وسلم 

إني أعوذ بك من اهلرم , وأعوذ بك من الغم والغرق واحلرق , وأعوذ 

                                                           

 .61سورة األنفال (6)



 601معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 666

بك أن يتخبطين الشيطان عند املوت , وأعوذ بك أن أموت يف سبيلك 
 .(6)بك أن أموت لديغًامدبرًا , وأعوذ 

يتلقى املسلمون األوامر من عند اهلل عز وجل يف حال السلم  الثالث :
 واحلرب.

 حسن إمتثال املسلمني لألوامر اإلهلية. الرابع :
إدراك الناس لقانون ثابت وهو املالزمة بني طاعة اهلل  اخلامس :

 والنصر.
 إتصاف املسلمني خبصلة ينفردون بها. السادس :

اآلية لقانون )عدم الوهن( ليصاحب املسلمني يف احلضر  وتؤسس
والسفر, والسلم واحلرب, ويرتتب عليه تعيني لصيغ من األفعال اليت 

 تكون مقدمة له لوجوب املقدمة لوجوب ذيها, وحتتمل اآلية وجوهًا:
 الوهن متأصل عند اإلنسان. األول :
 إنفراد املسلمني بالتنزه عن الوهن. الثاني :
 يداهم الوهن املشركني جمتمعني ومتفرقني. : الثالث

 والصحيح هو الثاني والثالث.
تقدير اجلمع بني اآليتني: وال تهنوا هدى وموعظة للمتقني, وفيه  الثاني :

 مسائل :
 املسلمون أئمة يف مسالك اجلهاد. األوىل :
إقتداء أجيال املسلمني, بأهل البيت والصحابة يف عدم الـوهن   الثانية :

واجهة الكفار ويتجلى املصداق العملي يف حتمل النيب حممـد صـلى اهلل   يف م
عليه وآله وسلم وأهل بيته أشد صنوف األذى من قـريش, وصـرب املسـلمني    

 األوائل يف معركة بدر وأحد واألحزاب مع قلة عددهم ومؤونهم.
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من أسباب اهلداية رؤية الناس للمسلمني وهم يف حال عصمة  الثالث :
 خلوف والضعف.من الوهن وا

ومن اإلعجاز يف صيغة العطف بني هذه اآلية واآليـة السـابقة أن عـدم    
 وهن املسلمني هدى هلم بالذات, ومن وجوه اهلدى يف املقام أمور:

 اهلدى باجتناب الوهن قربة إىل اهلل عز وجل. األول :
 اإلهتداء إىل سبل وكيفية عدم الوهن. الثاني :

 لوهن والضعف.اهلدى بالتوبة من ا الثالث :
 إقرتان زيادة اإلميان بعدم الوهن. الرابع :

من مصاديق اهلـدى التفقـه يف الـدين وعـدم الـوهن مقدمـة        اخلامس :
ووعاء وطريق إليه, ومـن معـاني آيـة البحـث عـدم الـوهن يف طلـب املسـلم         

 للفقاهة يف أحكام الشريعة.
يقـة  حينما يتجنب املسلمون الـوهن طاعـة هلل, يـدركون حق    السادس :

وهي حضور املدد اإلهلي يف تقريبهم من منازل املنعة ودفعهـم عـن مسـتنقع    
 الوهن والضعف فيزدادون إميانًا .

وهل اهلدى سبب لعدم الوهن , اجلواب نعم, وتلك آية يف التداخل  
واألثر والنفع املبارك بني مصاديق الفعل العبادي من غري أن يستلزم الـدور  

 بينها.
مع بني هذه اآلية واآلية السابقة:وال حتزنوا هذا بيان تقدير اجل الثالث :

للناس( وفيه آية يف العاملني بأن يرى الناس أمرًا خالف املتعارف فاملتبادر إىل 
األذهان ترتب احلزن على املصيبة والبالء, ولكن املسلمني يتلقون كاًل منهما 

 بالصرب وتعاهد عدم الوهن واخلوف من الكفار.
قانون وهو سالمة املسلمني وعلـى حنـو العمـوم البـدلي     ويتجلى للناس 

ــه      ــاديق قول ــن مص ــو م ــزن واخلــوف, وه ــن احل ــوعي م واإلســتغراقي واجملم
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, وفيه دعوة للناس (6)[ُكْنُتمْ خَيَْر ُأمٍَّة ُأخِْرجَْت ِللنَّاسِ تعاىل]
لدخول اإلسالم واإلنتساب إىل األمة اليت نزهها اهلل من اخلوف واخلشية إال 

سبحانه, ومن مصاديق هذه اخلشية اإلمتثال ملا فيه هذه اآلية من النواهي منه 
 وعدم الوهن أو احلزن.

ومن مفاهيم اجلمع بني اآليتني احلرب على الكآبة وآثارها على البـدن  
والــنفس, ولــو أجريــت إحصــائية ودراســة مقارنــة حلــال املســلمني العــاملني 

ت الصــحة النفســية عنــد مبضــامني آيــة البحــث وغريهــم مــن النــاس , لتجلــ 
املسلمني وكانت حمل إفتخار, وتقهر اآلية الوسوسة والوهم والوجل, ويزيح 
ــه        ــاهيم قول ــن مف ــرية وم ــر والبص ــن البص ــاوة ع ــزن الغش ــوهن واحل ــدم ال ع

[ سالمة املسلمني من اهلزمية واخلسارة وحال َوَأْنُتمْ األَْعَلْونَ تعاىل]
 الردى.

يا دار صـراع بـني اإلميـان والكفـر,     لقد جعل اهلل عز وجل احليـاة الـدن  
وتــدل اآليــة علــى حقيقــة وهــي عــدم التكــافؤ بــني الطــرفني وأن الرجحــان   

َوَأْنوُتمْ للمؤمنني مبدد وعون مـن عنـد اهلل, ومـن مفـاهيم قولـه تعـاىل]      

 [ أمور:األَْعَلْونَ 
 إنه إنذار ووعيد للكفار. األول :
 وثغور املسلمني.فيه زجر للظاملني من التعدي على حرمات  الثاني :

اإلخبار املتقدم عن خسارة الكفار إذا أقدموا علـى اإلضـرار    الثالث :
 باملسلمني.

ــع : ــرب     الراب ــارة يف احل ــربح واخلس ــال ال ــابق إلحتم ــزن الس ــرد احل ط
وغريها, فقد يظن اإلنسان وقـوع اخلسـارة ويتوقـع حـدوثها , فجـاءت هـذه       

ذات الظـن والـوهم باخلسـارة     اآلية ملنع أثر هذا الظن, وليـؤثر هـذا املنـع يف   
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[ وعد كريم من عنـد اهلل عـز   َوَأْنُتمْ األَْعَلْونَ بلحاظ أن قوله تعاىل]
 وجل.

[ وقـد أنعـم   ِإْن ُكْنُتْم ُمِْْمِنينَ وأختتمت اآليـة بقولـه تعـاىل]   
اهلل عز وجل علـى املسـلمني باإلميـان وشـهد هلـم ببلـوغ مراتبـه يف ذات آيـة         

 البحث من جهات:
ــف األوىل : ــا       عطـ ــلمني بلفـ ــب املسـ ــيت ختاطـ ــة الـ ــى اآليـ ــة علـ اآليـ

 .(6) [َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا]
 تقدير اآلية: ال تهنوا يف عملكم وجهادكم يف سبيل اهلل. الثانية :
نيل املسلمني مرتبة العلو بفضل من عند اهلل, وتقدير اآلية)وال  الثالثة :

 حتزنوا وقد جعلناكم األعلون(.
جاءت خامتة اآلية بتثبيت إميان املسلمني ألنها دعوة  هلم  الرابعة :

 لتعاهد اإلميان.

 اآلية لطف
من خصائص الوهن واحلزن تثبيط اهلمم ,وهو غشاوة على البصرية 
وبرزخ دون إستحضار صيغ احلكمة , فجاءت آية البحث لتثوير العمل 

واخلشية من اجلهادي وإزاحة للندبة السوداء اليت خيلفها يف القلب اخلوف 
 القوم الظاملني. 

ومن منافع آية البحث ان السالمة من الوهن واجلنب أمن وجناة من 
أهوال القرب وشدة ظلمته , وحني أشرف األمام علي عليه السالم على 

يا أهل الديار املوحشة واحملال املقفرة, والقبور القبور بظاهر الكوفة قال: 
الغربة , يا أهل الوحدة يا أهل الوحشة أنتم الرتبة. يا أهل  أهل املظلمة. يا

وحنن لكم تبع الحق . أما الدور فقد سكنت وأما االزواج  لنا فرط سابق
ما عندكم؟  نكحت وأما االموال فقد قسمت هذا خرب ما عندنا فما خرب فقد
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خربوكم أن خري أل ثم التفت إىل أصحابه فقال: أما لو أذن هلم يف الكالم
 .(6)(الزاد التقوى

وتنمي هذه اآلية ملكة التقوى عند املسلمني وجتعل الصرب والتحدي 
حاضرين عند الشدائد , وحتى عند مغادرة احلياة الدنيا وهو من أسرار 
تشريع الوصية يف اإلسالم . ومشول الوصية للعهد وعدم إختصاصها 

 بِامللك .
من وتثبت آية البحث مفاهيم التقوى يف نفس املسلم , وجتعله يف أمن 

الفزع من مالقاة العدو وشبح تعديه وظلمه , فان قلت إن اخلوف من 
اجملهول ومن العدو األقوى واألكثر جيشًا سالحًا أمر غرائزي يف اإلنسان 
قائم على التدبر يف احلال والوجدان , واجلواب جاءت آية البحث لتجعل 

 موضوعية لألوامر والنواهي اإلهلية .
ل اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم )اذا وعن سلمان قال : قال رسو 

 .(2)رجف قلب املؤمن يف سبيل اهلل حتات عنه خطاياه كما حتات النخلة(
 وآية البحث من اللطف اإلهلي من وجوه:

 : إنها لطف ونعمة على املسلمني من جهات: األول
 : هداية املسلمني إىل الواجب اجلهادي . األوىل
مبــا يؤهلــهم لوظــائف اخلالفــة يف    :إصــالح نفــوس املســلمني    الثانيــة

 األرض.
: إختاذ هذه اآلية حجة وموضوعًا للتناجي يف عمل الصاحلات  الثالثة

َوَتَناجَْوا بِاْلبِرِّ َوالتَّْقَوى وهو من مصاديق قوله تعاىل]

 .(3)[َواتَُّقوا ّللاََّ الَِّذي ِإَليِْه ُتحْشَُرونَ 
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منع الفرقة واإلختالف بني املسلمني عند مواجهة الشدائد  الرابع :
 وتديات العدو.

 اآلية لطف بأهل لكتاب من وجوه: الثاني :
داللة اآلية على صدق نزول القرآن من عند اهلل , وإعانته  األول :

 للمسلمني وتبصرهم يف أمور القتال ومقدماته.
وة والتنزيل وبني العز بيان املالزمة ين اإلميان باهلل والنب الثاني :

 والرفعة بني الناس.
 الزجر عن إعانة املشركني يف التعدي على اإلسالم. الثالث :
منع اجلدال مع املسلمني يف خيارهم الدفاع عن اإلسالم, قال  الرابع :

 .(6)[َوِمْن النَّاسِ َمْن ُيجَاِدُل ِفي ّللاَِّ ِبَغيِْر ِعْلمٍ تعاىل ]
 اآلية لطف بالناس مجيعًا من وجوه: الثالثة :

 : داللة اآلية على إتصاف املسلمني خبصلة عدم الوهن والفزع. األول
: بعث اليأس يف نفوس الكفار من إدخال احلزن جملتمعات  الثاني
 املسلمني.

: ترغيب الناس باإلسالم وانه دين العز واألمن والسكينة ,  الثالث
 ودين عدم الوهن.

لف عن مرتبة العلو بني الناس باختيار اجلحود والكفر : التخ الرابع
 ومفاهيم الضاللة.

 إف ض ت اآلية 
لقد جعل اهلل عز وجل احلياة الدنيا دار اخلشية واخلوف والرجاء منه 

َوّلِلَِِّ ُمْلُك السََّمَواتِ تعاىل, وهو من مصاديق قوله تعاىل]

وعائدية امللك , إذ أن ملكيته هلا أعم من اإلختصاص (2)[َواألَْرضِ 
والتصرف, فمنها اإلنقياد التام واملطلق هلل عز وجل وجتلى هذا املعنى 
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َوّلِلَِِّ َيسْجُُد َمْن باإلخبار عن سجود اخلالئق كلها هلل قال سبحانه]

 .(6)[ِفي السََّمَواتِ َواألَْرِض طَْوع ا َوَكْره ا
 فيلتقي املسلم وغريه بوجوب اخلضوع واخلشوع هلل عز وجل فيجب

أن تكون اخلشية واخلوف منه سبحانه وحده هذا باإلضافة إال أن املسلمني 
هم أهل احلق ورافعوا لواء التوحيد يف ملك وسلطان اهلل فأبى سبحانه هلم 

 اخلوف من غريه يف ملكه ودعوتهم له.
وملا جاءت هذه اآليات باخلطاب للمسلمني بالنداء)ياأيها الذين آمنوا( 

عن املالزمة بني اإلميان والعز, بني التقوى وعدم فان هذه اآلية أخربت 
اْليَْوَم َيِئَس الَِّذيَن اخلشية من القوم الظاملني, قال تعاىل]

 .(2)[َكَفُروا ِمْن ِديِنكُمْ َفًّلَ َتُْشَْوُهمْ َواخْشَْوِني
من إعجاز القرآن أن آية البحث جاءت بصيغة النهي والزجر عن كيفية 

ية قلوب املسلمني ويف الثناء على أصحاب الكهف نفسانية لترتشح عنها تقو
ِإنَُّهْم ِفْتيٌَة آَمُنوا ِبَربِِّهْم َوِزْدَناُهْم قال تعاىل]

, وفيه بيان لعلة زيادة اهلدى وهو اإلميان وهذه الزيادة من (3)[ُهد ى
اجلزاء احلاضر وسبب للثواب اآلجل, وجاءت آية البحث بصيغة اخلطاب 

َياَأيَُّها م باإلميان لعطفها على قوله تعاىل]للمسلمني مع الشهادة هل

الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْأُكُلوا الرَِّبا َأْضَعاف ا 

 , ليكون من إفاضات اآلية أمور:(4)[ُمَضاَعَفة  
 الشهادة للمسلمني بالتنزه عن السفه واألخالق املذمومة. األول :
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هذا التثبيت من تثبيت قلوب املسلمني يف منازل اإلميان, وهل  الثاني :
الزيادة يف اإلميان أم أنها موضوع مستقل بذاته, ال تعارض بني األمرين 

 فالثبات على اإلميان فرد إضايف وزيادة يف الكم والكيف.
حتلي املسلمني بالصرب لتناسبه املطرد مع اإلميان, فكلما إزداد  الثالث :

 اإلميان جتلت آيات الصرب يف قول وفعل املسلمني.
 إعانة املسلمني على أداء الفرائض وعمل الصاحلات. : الرابع

توالي وتعاقب معجزات الـنيب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه       اخلامس :
 وسلم.

جتلي مصاديق التقوى يف أقوال وأفعال املسلمني, وجماهدة  السادس :
النفس , وعن النيب حممد صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم : مجـاع التقـوى يف      

 .(6)[ّللاََّ َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإِلحْسَانِ  ِإنَّ قوله تعاىل]
لقـد أراد اهلل للمســلمني حســن األدب بطهـارة القلــوب وعــدم جعــل   

 موضوعية للخواطر.
اإلكثار من ذكر اهلل, واللجوء إىل الدعاء, وإكثار اخلطى حنو  السابع :

 املساجد وإقامة احلدود.
والكـذب والغيبـة, قـال    التنزه عن األخالق املذمومـة كـاللغو    الثامن :

, وتنمـي آيـة البحـث ملكـة     (2)[َوالَ َيْغَتْب َبْعُضكُْم َبْعض اتعـاىل] 
الزهد عند املسلمني حبيث ال خيافون من العدو خشية فوات النعم الدنيوية, 
وال يعين الزهد حتريم املباحات والطيبات وال إضاعة املال والتفريط بالرزق 

فوا بالزهد مع كثرة أمواهلم اليت جعلوها الكريم وأسبابه, وهناك أعالم عر
سببًا لإلنقطاع إىل اهلل والوثوق مبا عنده سبحانه وإستغنوا بها عـن احلاجـة   

 إىل الناس وما يشغلهم عن اإلخالص يف العبودية .
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ومن عالمات الزاهد الصرب عند اإلبتالء الـذي يتجلـى عنـد مداهمـة      
 العدو بعدم الوهن أو اخلوف.

 وأخر اآلية الصلة بني أول
إبتدأت اآلية حبرف العطف )الواو ( وفيه داللة على صـلة هـذه اآليـة    
باآلية السابقة موضوعًا وحكمًا ومن أعجاز القـرآن إختتـام اآليـة السـابقة     

[لتكون مضامني آية البحث خاصة َمْوِعظَة  ِلْلُمتَِّقينَ بقوله تعاىل ]
بلغة ورداء للعز واألمـن  بأهل التقوى خاصة ومن غاياتها إختاذ مضامينها 

َوَلُنسْوِكَننَّكُْم األَْرضَ ِموْن من حال الذل واخلوف , قال تعاىل]

 .(6)[َبْعِدِهمْ َذِلكَ ِلَمْن خَاَف َمَقاِمي َوخَاَف َوِعيدِ 
ترى ما هي النسبة بني وصف املتقني , وبني الذين يتوجه هلم اخلطاب 

 [ .َوالَ َتِهُنوا]
 اجلواب من وجوه : 

نسبة التساوي وأن اخلطـاب يف آيـة البحـث يتوجـه للمـتقني ,       : األول
 وهم املسلمون .

 : نسبة العموم واخلصوص املطلق , وهو على شعبتني : الثاني
 : املتقون هم األعم واألكثر . األوىل 

 : املسلمون هم األعم . الثانية
: نسبة العموم واخلصـوص مـن وجـه ووجـود مـادة لإللتقـاء,         الثالث

 إلفرتاق بينهما .وأخرى ل
 : نسبة التساوي بني املتقني واملسلمني . الرابع

والصحيح هو األول , فـاملتقون الـذين جـاء القـرآن موعظـة هلـم هـم        
[ فـان قلـت إن   َوالَ َتِهُنووااملسلمون الذين خـاطبتهم آيـة البحـث ]   
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َوجَنٍَّة َعْرُضَها السََّمَواُت املتقني الذين وعدهم اهلل بقوله تعـاىل] 

 أعم من املسلمني. (6)[َواألَْرضُ ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقينَ 
واجلــواب إن لفــا املــتقني يف اآليــة أعــاله يشــمل آدم عليــه الســالم       
واملؤمنني من ذريته وأتباع األنبياء مثلما يشمل املسلمني , أما اآلية السابقة 
فيتعلق موضوعها باملسـلمني ألنهـا جـاءت خبصـوص القـرآن وكونـه هـدى        

 .  وموعظة
وتقدير اجلمع بني خامتة اآلية السابقة وبداية هذه اآلية هو) أيها املتقون 

 ال تهنوا وال حتزوا ( وفيه مسائل :
 : دعوة املسلمني لتعاهد التقوى . األوىل
: إختــاذ املســلمني لبــاس التقــوى طريقــًا ووســيلة لعــدم الــوهن   الثانيــة

 واحلزن .
: إستحضار خصال التقوى عند مواجهة األعداء ومنها الصـرب   الثالثة

 يف املكاره طاعة هلل عز وجل .
 : بيان التباين والتضاد بني التقوى والوهن . الرابعة

ــة ــاب ]    اخلامسـ ــاظ أن اخلطـ ــلمني بلحـ ــري املسـ ــع غـ ــوا مـ َوالَ : التهنـ

[إحناللـي  يتوجـه إىل كـل مسـلم ,ولـو تنـاجى أهـل طائفـة مـن          َتِهُنوا
[ يف قتال طائفة أخرى فهو خالف َوالَ َتِهُنوامني بقوله تعاىل ]املسل

األصل , إذ أن اآلية خاصة يف قتال الكفار , نعم تصـح يف طلـب الصـلح    
بني املسلمني ومن معاني عدم الوهن بذل الوسع ملنع اإلقتتال بني املسلمني 
 , وهذا الصلح طريق للسالمة من احلزن والوهن لتتفرع عنه مسـألة وهـي  

التباين بني موضـوع الـوهن واحلـزن , وتكـون النسـبة بينهمـا هـي العمـوم         
 اخلصوص املطلق , فيكون عدم الوهن على أقسام :
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 : عدم الوهن يف قتال األعداء والدفاع عن بيضة اإلسالم . األول
 : تعاهد أداء العبادات بشرائطها . الثاني

 : منع وقوع الفتنة بني املسلمني . الثالث
عدم الوهن يف حفا وحدة املسلمني ومرتبة العلو اليت رزقهم  : الرابع

اهلل وبعد النهي عن الوهن والضعف ذكرت اآلية عـدم احلـزن للنهـي عـن     
غلبة احلسرة واألسى على نفوس املسـلمني ,تـرى ملـاذا قـدمت اآليـة عـدم       

 الوهن  .
 اجلواب فيه وجوه : 

 :قاعدة تقديم األهم على املهم . األول
 جة املسلمني لعدم الوهن أكثر من حاجتهم لعدم احلزن .:حا الثاني

: ترشح احلزن عن عدم الوهن بلحاظ كربى كلية وهي ترشح  الثالث
 اخلسارة وأسباب احلزن عن القتال .

 : التلبس باجلهاد برزخ دون احلزن أو ال أقل دون شدته . الرابع
قلة النفع من عدم احلزن مع الوهن الضعف , فتقـدم عـدم    : اخلامس

 الوهن للداللة على أولوية الدفاع يف سبيل اهلل .
: احلــزن وعدمــه كيفيــة نفســانية , ولكــن عــدم الــوهن فعــل   السادســة

 وجهاد .
: حتتاج السالمة من احلزن الصرب , أما عدم الوهن فانه حيتاج  السابع

َوَما ُتنِفُقوا ِمْن ال , قال تعاىل ]الفعل واجلهاد والصرب وبذل امل

(6) [خَيٍْر ُيَوفَّ ِإَليْكُمْ َوَأْنُتمْ الَ ُتظَْلُمونَ 
 

وتتضمن اآلية البيـان بـأن املسـلمني ال يهنـون يف الـدفاع عـن اإلسـالم        
وستقع عندهم اخلسارة وحتصل املصيبة اخلاصة والعامة ولكنهم سيصربون 
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ضاف إىل ثوابهم على اجلهاد والدفاع طاعة هلل ورجاء الثواب على الصرب ي
 يف سبيل اهلل . 

وبعد النهي املتعدد عن الوهن واحلزن جاءت اآلية بقانون كلـي وهـو   
[ وفيه آيـة إعجازيـة بلحـاظ مـا فيـه مـن الرمحـة        َوَأْنُتْم األَْعَلْونَ ]

والتخفيف عـن املسـلمني ففـي كـل نهـي مشـقة خاصـة وأن موضـوع عـدم          
ضوع وجوب السالمة من احلزن هو النفس ومن الوهن ميادين القتال ومو

الصعب على اإلنسان محل النفس على غري ما متيل عليه ويكون حاضـرًا  
عندها على حنو دفعي ومفاجت فتفضل اهلل عـز وجـل وكشـف للمسـلمني     
رفعة املنزلة اليت يتنعمون بها بني الناس , وينعدم الندم على ما فاتهم من 

 الغنائم .
 هًا : وحتتمل اآلية وجو

 : إن املسلمني هم األعلون وإن وهنوا . األول
 : بقاء املسلمني يف منازل العلو وإن حزنوا . الثاني

: لو اجتمع الوهن واحلزن عند املسلمني فانهم باقون يف مرتبة  الثالث
 العلو والرفعة .

: املسلمون ال يهنون وال حيزنون فهم األعلـون , وهـذه املنزلـة     الرابع 
الوهن واحلزن , ومـن خصائصـها طاعـة اهلل يف األمـر والنهـي ,      واقية من 

 ومنه التقيد مبضامني آية البحث بعدم الوهن والضعف واحلزن . 
والصحيح هو الرابع , وهو الذي تدل عليه الشواهد وصرب املسـلمني  

 األوائل يف صّد املشركني مع كثرة عددهم وعدتهم . 
 هم .وهل نال املسلمون منزلة العلو بقدرات
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َذِلوكَ َفْضوُل ّللاَِّ اجلواب ال , الا هي نعمـة وهبـة مـن عنـد اهلل ]    

, بدليل مضامني هـذه اآليـة , فهـي مل جتعـل     (6)[ُيِْْتيِه َمْن َيشَاءُ 
حال عدم الوهن واحلزن شرطًا يف بلوغ املسلمني مرتبـة العلـو بـني النـاس     

 وحيتمل أوان إبتداء  نيل هذه املرتبة وجوهًا:
: سبق إستحقاق ونيل املسلمني هذه املرتبة قبل بعثة النيب حممد  األول

 صلى اهلل عليه وآله وسلم .
خَِليَفووة  ِفووي : حـني تفضــل اهلل عـز وجــل وجعـل أدم]    الثـاني 

 .(2)[األَْرضِ 
فانه جعل املسلمني هي األمة األمل حبيث تقدمت االحقاب قبل بعثـة  

 فيها أمة أعلى .النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وليس 
: وجود أمة مؤمنـة يف كـل زمـان تكـون هـي األعلـى مـن بـني          الثالث

 الناس .
: يف كل زمان أمة هـي األعلـى , ولكـن املسـلمني هـم األعلـى        الرابع

 هلذه األمم.
: األعلون مرتبة خاصة باملسلمني , إبتدأ وجودها يف األرض  اخلامس

وهـي باقيـة إىل يـوم القيامـة ,     ببعثة النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسـلم  
 وهو من مصاديق تفضله على األنبياء السابقني .

: القدر املتيقن من مرتبة العلو يف املقام هو يف مواجهة الكفار  السادس
 يف سوح القتال وإرادة الغلبة والظفر .

                                                           

 .14سورة املائدة (6)
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والصحيح هو الرابـع واخلـامس فكانـت هـذه املرتبـة اخلاصـة لألنبيـاء        
ُقْلَنا الَ قوله تعاىل خبصوص موسى عليه السالم ] وأولياء اهلل كما يف

 .  (6)[َتَُْف ِإنَّكَ َأْنَت األَْعَلى
ــه ســبحانه يتقنــه حبكمتــه , وتفضــل    وإذا أراد اهلل عــز وجــل أمــرًا فان
وجعل الدنيا دار اآليـات والـرباهني الـيت تـدل علـى الوحدانيـة ووجـوب        

 عبادته , ومنها جعل أمة يف األرض تتصف بأمور :
 : اإلميان . ألولا

 : طاعة اهلل ورسوله .  الثاني
 :إنتفاء الوهن واحلزن عند املسلمني . الثالث
 :املسلمون هم األعلون يف الناس .  الرابع

لقد نـال املسـلمون واملسـلمات هـذه املرتبـة بـالتقوى وتلقـي األذى يف        
ــة الشــرطية ]   ــة البحــث باجلمل ِإْن ُكنووُتمْ مرضــاة اهلل .وأختتمــت آي

 [وحتتمل وجوهًا :ُمِْْمِنينَ 
 : تعلق الشرط بعدم الوهن . األول
 : إختصاص شرط اإلميان بعدم احلزن . الثاني

ــث ــوهن     الثال ــدم ال ــن ع ــرتك م ــامع املش ــرطية باجل ــة الش ــق اجلمل : تعل
 واحلصانة من احلزن .

: املراد من الشرط هو علو املسلمني وأنهم األعلون مع التحلي  الرابع
, بلحاظ كربى كلية وهي أن النسـبة بـني اإلسـالم واإلميـان      خبصال اإلميان

عموم وخصوص مطلق , فكل مؤمن هو مسـلم ولـيس العكـس , وعلـى     
 [ حرف إستئناف . َوَأْنُتمْ هذا تكون الواو يف ]
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والصحيح هـو الثالـث ويف اجلملـة تقـديم وتـأخري , وتقـديره : وانـتم        
  .األعلون وال تهنوا و ال حتزنوا إن كنتم مؤمنني

 من غ ي ت اآلية
 يف اآلية مسائل :

: تتضمن صيغة اخلطاب إكـرام املسـلمني . وهـل تتضـمن اآليـة      األوىل
 الوعد من اهلل عز وجل للمسلمني .

 اجلواب نعم من وجوه : 
: الوعد بالنصر عند عدم الوهن , وهو الـذي تـدل عليـه اآليـة      األول

 بالداللة التضمنية .
ارة على قلة اخلسائر , وعدم تكرار وتوالي : النهي عن احلزن أم الثاني

 مسببات احلزن واألسى .
ــاني     الثالــث ــار مــن صــرب وتف ــوب الكف : بعــث الفــزع واخلــوف يف قل

 املسلمني يف طاعة اهلل .
 : إستدامة بقاء املسلمني يف منزلة العلو بني الناس . الرابع

 : عجز الكفار عن قهر املسلمني .  اخلامس
 : حث املسلمني على تعاهد مصاديق التقوى وأفراد اإلميان . السادس

: تثبيت سنن اخلالفة يف األرض بـرداء التقـوى بـأن تكـون أمـة       الثانية
 التوحيد هي األعلى . 

 : إحنسار الكفر والضاللة من األرض والسيادة  فيها . الثالثة
رميـة  : بعث السكينة يف قلوب املسلمني ملا بلغـوه مـن خصـال ك    الرابعة

 تتقوم بعدم الوهن والضعف وطرد احلزن وهي من التقوى .
: توجه املسلمني بالشكر هلل عـز وجـل علـى مـا يف اآليـة مـن        اخلامسة

 النهي والوعد والتأديب .
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: إمتالء نفوس املسلمني بالطمأنينـة لوراثـة ذراريهـم اإلميـان      السادس
ار يتناقص واألمن ومع عدم وهن وخوف وحزن املسلمني فان تعدي الكف

 تدرجييًا وطرديًا مع تقدم السنني واألحقاب .
وهو من إعجاز القرآن بأن تأتي اآلية القرآنية بوظائف قدسية تسـاهم  
يف إصالح اجملتمعات ورجحان كفة املسلمني يف ميادين الوعى ويف إزدهار 

 اإلقتصاد واملعافاة يف األبدان . 
آنية باجياد أمة صـاحلة تتـوىل   : بيان الغايات احلميدة لآلية القر السابعة

إمامة الناس يف الدعوة إىل اهلل , ومن شرائط اإلمامة يف اهلل عـدم الـوهن   
 واحلزن . 

: لقد ختم اهلل عز وجل النبوة ببعثة النيب حممد صلى اهلل عليه  الثامنة
وآله وسلم فاراد سبحانه كفاية أهل األرض بـالقرآن النـازل علـى صـدره     

 لكماالت اإلنسانية فجعلهم هم األعلون .وبلوغ أمته مراتب ا
: يف اآلية حـث للمسـلمني علـى التقيـد بسـنن التقـوى وعلـى         التاسعة

العمل وفق الكتاب والسنة ومراجعة الذات وتعاهد مناهج الصـالح الـيت   
ــاىل ]     ــه تعـ ــة بقولـ ــام اآليـ ــا إلختتـ ــريون يف رحابهـ ِإْن ُكنوووُتمْ يسـ

 [.ُمِْْمِنينَ 
ا والقناعة بفضل اهلل وبعثهم على حسـن  : جتلي معاني الرض العاشرة

التوكل على اهلل , وعن فضالة بن عبيـد األنصـاري أنـه مسـع رسـول اهلل      
صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول ) أفلح من هدي إىل اإلسالم , وكان عيشه 

 .(6)كفافًا وقنع به(

                                                           

 .1/611الدر املنثور (6)



 601معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 621

: التخفيف من األذى الـذي يـأتي للمسـلمني مـن القـوم       احلادية عشر
ــ ــال تعــاىل ]  الكــافرين وق ــوالي أســباب مكــرهم , ق ــدهم وت َلووْن بح كي

 .(6)[َيُضرُّوُكمْ ِإالَّ َأذ ى
: منع الفرقة واخلالف بني املسـلمني بسـبب إصـابة فريـق      الثانية عشرة

 وطائفة منهم بالفزع واخلوف من مالقاة العدو .
: إرادة دوام وحدة املسلمني مبا يرضي اهلل عز وجل من  الثالثة عشرة

 االقبال على الدفاع والسالمة من احلزن والكآبة .
ــاملعروف والنهــي عــن املنكــر يف بــاب    الرابعــة عشــرة ــاء األمــر ب : إحي

ــاتلني      ــص املق ــر ال خي ــو أم ــداء , وه ــرور األع ــال ودرء ش ــتعداد للقت اإلس
ونساًء بدليل لغة اخلطاب يف اآلية  وحدهم بل يشمل املسلمني مجيعًا رجااًل

 وتوجهها إليهم مجيعًا .
: الوعد الكريم من اهلل عز وجـل بـأن النصـر والغلبـة      اخلامسة عشرة

 للمسلمني ألنهم األعلون بفضل ولطف منه تعاىل .

 أسب ب النزول
وسلم وآله انهزم أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه  قال إبن عباس :

يوم أحد, فبينما هم كذلك إذ أقبل خالد بن الوليد خبيل املشركني يريد أن 
وسلم: اللهم ال يعلون وآله يعلو عليهم اجلبل, فقال النيب صلى اهلل عليه 

, اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غري هؤالء  , اللهم ال قوة لنا إال بك علينا
,  ب نفر من املسلمني رماة, وثا , فأنزل اهلل تعاىل هذه اآليات النفر

فصعدوا اجلبل ورموا خيل املشركني حتى هزموهم, فذلك قوله )َوَأنُتم 
 .(2)اأَلعلوَن( 
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بن املنذر وابن أبي حا  عن ابن جريج قال : وأخرج ابن جرير وا
انهزم أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الشعب يوم أحد , 

وسلم , وما فعل فالن؟ فنعى وآله فسألوا ما فعل النيب صلى اهلل عليه 
وسلم قتل , فكانوا وآله بعضهم لبعض , وحتدثوا أن النيب صلى اهلل عليه 

كذلك عال خالد بن الوليد خبيل املشركني فوقهم يف هم وحزن. فبينما هم 
على اجلبل, وكان على أحد جمنبيت املشركني وهم أسفل من الشعب, فلما 

 :رأوا النيب صلى اهلل عليه وسلم فرحوا فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم
اللهم ال قّوة لنا إال بك , وليس أحد يعبدك بهذا البلد غري هؤالء النفر, فال 

وثاب نفر من املسلمني رماة, فصعدوا فرموا خيل املشركني حتى تهلكهم 
وأنتم األْعَلْوَن إن كنتم }هزمهم اهلل, وعال املسلمون اجلبل , فذلك قوله 

 .(6)({مؤمنني

 آية البحث بي ن للن س 
إبتدأت اآلية حبرف العطف الواو يف داللة علـى إتصـال موضـوعها مـع      

, بل هي قـانون يف اإلرادة التكوينيـة مـن     اآلية السابقة واليت ليس فيها نهي
 أقسام :

: ذكر القرآن والثناء عليه من بني الكتـب السـماوية, وفيـه دعـوة      األول
للمسلمني والناس بلزوم إكرامه وتعاهده وحفظه والعمل مبضامينه وابتدأت 

 اآلية السابقة باسم اإلشارة )هذا( إلرادة القريب , وفيه مسائل :
ني القرب أن آية البحث من ذات القرآن فتكون اإلشارة : من معا األوىل

 للداللة الذاتية .
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: اإلخبــار عــن قــرب القــرآن مــن املســلمني والنــاس ليكــون مــن   الثانيــة
إعجــازه أنــه قريــب مــن النــاس يف كــل زمــان وال يســتطيعون اإلعــراض أو   

 اإلستغناء عنه.
اس إىل يــوم : إســتدامة بقــاء القــرآن يف األرض حاضــرًا بــني النــ الثالثــة

 القيامة.
 : عجز الكفار واملنافقني عن حجب آيات القرآن . الرابعة

: سالمة القرآن من التحريف أو التغيري بلحاظ أن املشار إليه هو  اخلامسة
 نفسة أيام التنزيل وهو ذاته يف كل زمان وإىل يوم القيامة . 

تعـاىل   : جتلي اجلالء والوضوح والكشـف يف آيـات القـرآن بقولـه     الثاني
 , و فيه مسائل :(6) [َهَذا َبيَاٌن ِللنَّاسِ ]

األوىل :التبدل النوعي يف حياة الناس  بنزول ) القرآن ( إذ صار البيـان  
 مصاحبًا هلم يف احلياة الدنيا .

 : إقامة احلجة على الناس بالبيان القرآني . الثانية
اهلل عليـه   : من اإلفاضات والربكات املصاحبة لنبـوة حممـد صـلى    الثالثة

 وآله وسلم نزول البيان من اهلل عز وجل .
 : بنزول القرآن رفعت اجلهالة والغرر عن الناس . الرابعة

 : القرآن خطاب للعقول . اخلامسة
: القرآن هو الفيصل بـني احلـالل واحلـرام وهـو مـن مصـاديق        السادسة

اْلُفْرَقواَن َتبَاَركَ الَِّذي َنزََّل تسميته بالفرقان , قـال تعـاىل ]  

 (2)[َعَلى َعبِْدِه ِليَكُوَن ِلْلَعاَلِميَن َنِذير ا
 : كل آية من القرآن بيان يف ذاتها وإعجازها وموضوعها . السابعة
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: جتاوز دالالت وإعجاز القرآن اللغة اليت أنزل فيها وهي العربية  الثامنة
 , إذ أن بيانه للناس مجيعًا , وهم يتكلمون بألسنة شتى .

:دعوة أهل الكتاب وامللل األخرى للنهل من علوم القرآن ألنه  عةالتاس
 بيان هلم .

[إحناللـي , وكـل آيـة    َهَذا َبيَاٌن ِللنَّاسِ : قوله تعاىل ]العاشرة
 هي بيان .  

 : القرآن بيان لكل إنسان ذكرًا كان أو أنثى . احلادية عشرة
 : إنه بيان للمسلمني واملسلمات .  الثانية عشرة

 : إنه بيان ألهل الكتاب. عشرة الثالثة
 : يف القرآن بيان ألهل األرض مجيعًا . الرابعة عشرة

: القرآن بيان للسـنة وهـي بيـان للقـرآن , أي أن القـرآن       اخلامسة عشرة
َوَأنَزْلَنا ِإَليْكَ الذِّْكَر ِلُتبَويَِّن ميضي السنة , قـال تعـاىل ]  

(6) [ِللنَّاسِ َما ُنزَِّل ِإَليِْهمْ َوَلَعلَُّهمْ َيَتَفكَُّرونَ 
ليدخل  ،

 فيها قول النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم )صلوا كما رايتموني أصلي (

 , ولوال القرآن ما ضبطت السنة .(3) , وقوله )لتاخذوا عين مناسككم((2)
: كل آية من القرآن بيان للقرآن مـن وجـوه وخبصـوص     السادسة عشرة

 موضوع أو كلمة متعدد , وحتتاج إىل عدة جملدات يف أمور :
 : تأكيد بيان القرآن . األول
 : تثبيت علم لبيان القرآن . الثاني

 : دفع اللبس عن بيان القرآن .  الثالث
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 ن .: البيان القرآني واقية من الوهن واحلز الرابع
 : مدرسة البيان القرآني طريق الظفر والنصر يف املعارك .  اخلامس

: تتضمن كل آية من القـرآن تأديبـًا للمسـلمني يف بـاب اجلهـاد       السادس
 والقتال.

: يصــدر تــالي القــرآن عنــه مبلكــة الصــرب يف حــال الرخــاء عــن    الســابع
 املعاصي ,وحال الشدة عن الوهن والضعف واحلزن .

ملسـلمني عـن الـوهن واحلـزن بيـان للنـاس مجيعـًا بلـزوم         : نهي ا الثامن
 إجتناب التعدي على املسلمني ألن مآله إىل اخلسران .

: يف القرآن أفضل وأمسى بيان ألنه من عنـد اهلل, فعلـى النـاس     التاسع
 اإلنصات له والتدبر يف معانيه . 

بغة : آية البحث بيان بأن املسلمني هم األعلى من بني الناس بص العاشر
ــة أدنــى ألن اخلطــاب باإلميــان    اإلســالم , وال يعــين هــذا أن النــاس يف مرتب
والصدور عن القرآن يتوجـه هلـم جمـتمعني ومتفـرقني لريقـى كـل إنسـان إىل        

 مرتبة العلو باإلقرار بالعبودية هلل والتصديق بالنبوة .
: ليس من إنسان إال ويرغب أن يكون من األمة األعلـى   السابعة عشرة

ِإنَّ ى , فجـاء القـرآن ببيـان الطريـق إىل هـذه املرتبـة ,قـال تعــاىل ]       واألمسـ 

 (6)[الدِّيَن ِعْنَد ّللاَِّ اإِلسًّلَمُ 
: تبني آية البحث للمسلمني والناس أن من وجوه اإلبتالء  الثامنة عشرة

 يف احلياة الدنيا الشرطية يف صيغ وضروب اإلميان .
[ هدى وموعظة من وجوه َتِهُنواَوالَ : قوله تعاىل ] التاسعة عشرة

 : 
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: انه مدد  للمقاتلني من املسلمني لثباتهم يف مواطن القتال وطلب  األول
 القوم الكافرين .

: إنه إرشاد لعموم املسلمني رجااًل ونساًء للصرب وحتمل األذى يف  الثاني
 جنب اهلل وعدم إظهار اجلزع والفزع . 

ل املسلمني وأن قوتهم مبدد من عند : إنه دعوة  للناس ملعرفة حا الثالث
 اهلل وهو من وجوه اإلعجاز يف نبوة حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم .

 : األمر للمسلمني بعدم الوهن زجر للذين حياربون اإلسالم .  الرابع
 : دعوة الناس للتوبة واإلنابة . اخلامس

 : يف اآلية بيان ملنافع حسن التوكل على اهلل .  السادس
: يف النهي عن الوهن والضعف موعظة وإعتبار للمؤمنني , وبيان  بعالسا

حقيقة وهي أن الكفار يواصلون التعدي علـى اإلسـالم وأن نصـر املسـلمني     
 مالزم للبسالة وبذل الوسع يف الدفاع عن اإلسالم .

: إتعاظ التابعني واألجيال الالحقة من املسـلمني مـن حـال عـدم      الثامن
أهل البيت والصحابة وما اظهروا من صدق العزائم  الوهن اليت يتصف بها

 يف معركة بدر وأحد واخلندق . 
 [ بيان للناس من وجوه : َوالَ َتحَْزُنوا: قوله تعاىل ] العشرون

: فيه بيان للناس بأن اهلل عز وجـل يعلـم مبـا يف نفـوس املسـلمني       األول
ا اْلُقْرآَن ِإنَّ َهذَ ويهديهم حلال السالمة من األدران , قال تعـاىل ] 

 َأْقَومُ 
َ
 .(6) [َيْهِدي ِللَِّتي ِهي

: هداية الناس إىل قانون كلي يف أحوال النفس واجملتمع وهو أن  الثاني
احلزن واألسى قبيح بالـذات ولـه أضـرار علـى البـدن والعقائـد , وهـو مـن         

 (6)[َوَما َأْرسَْلَناكَ ِإالَّ َكافَّة  ِللنَّاسِ مصاديق قوله تعاىل ]
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ليكون يف القرآن إصالح للنفوس وهـو مـن الشـواهد علـى صـدق نبـوة       
 حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم .

إن نهي اهلل عـز وجـل املسـلمني عـن احلـزن بيـان للنـاس مجيعـًا بلـزوم          
إجتناب احلزن واحلسرة  وهذا  اإلجتناب مناسبة للتفكر بآيات اهلل والتـدبر  

وسلم , ومنها ترك املسلمني احلزن  مبعجزات النيب حممد صلى اهلل عليه وآله
واألسى , وعدم اإللتفات  إىل اخلسارة اليت حلقتهم  ليكـون هّمهـم بـالعزم    

 على مواصلة اجلهاد يف مرضاة اهلل .
: لقــد أراد اهلل عــز وجــل للنــاس أن تكــون الــدنيا ذات بهجــة    الثالــث

لكفار , وسعادة باإلميان , وحينما يدخل الناس اإلسالم يأتيهم األذى من ا
ويف مكر وظلم قـريش للـنيب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم وأهـل بيتـه          

 وأصحابه شاهد تأرخيي ثابت إىل يوم القيامة .
فجاءت آية البحث بزجر املسلمني عن احلزن عند تلقي األذى ومن علة  

عدم احلزن أن الكفار يظلمـون أنفسـهم بتعـديهم وجـورهم , وأن اخلسـارة      
ني يثابون عليها يف الدنيا واآلخرة فال سبب للحزن واألسى اليت تلحق املسلم

 .(2) [َوَعسى َأْن َتكَْرُهوا شَيْئ ا َوُهَو خَيْرٌ , قال تعاىل ]
فلو انكشف الغطاء للمسلمني ورأوا ما أعد اهلل هلم من الثواب بسـبب  
حرمانهم من الغنائم وما يلحقهم من األذى والضرر من الكفار النقطعوا إىل 

هلل وأحبوا هذا األذى بقصد القربة إىل اهلل , كما حيب الشهيد القتل شكر ا
 مرة أخرى يف سبيل اهلل .

: الدنيا دار إمتحان وإبتالء وفيها أيام فـرح وغبطـة , وأيـام أذى     الرابع
وتكدر , فال مالزمة بني األذى واحلزن , وليس كل خسارة يصاحبها احلزن 
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ني أن يكونوا األسوة للناس يف التنزه واألسى , وأراد اهلل عز وجل للمسلم
من احلزن , وهذا التنزه من مصاديق التقوى وفيه األجر والثواب ألنه بقصد 
القربة إىل اهلل فال بد أن يقف اإلنسان على اخلسارة سواء كانت يف النفس أو 

 املال أو اجلاه .
فجاءت آية البحث لإلخبار بأن الثواب علـى عـدم احلـزن عظـيم وأنـه       

ب للصالح , وهداية الناس لسبل الرشاد واإلقتـداء باملسـلمني بهجـران    سب
املسلمني الوهن والضعف واحلزن , وإختاذ الصـرب املقـرون باهلّمـة والعزميـة      
وسيلة لتعاهد منزلة العلو بني الناس بأداء الوظـائف والسـنن العباديـة وفـق     

 القرآن والسنة . 
يانًا للناس , فهـل بيـان القـرآن    [بالَ َتحَْزُنواوإذا كان قوله تعاىل ]

 طرد للحزن واحلسرة واألسى. 
اجلواب نعم , ألن آيات القرآن كاشفة عن قبح احلـزن وشـدة ضـرره ,    
وهي تدعو إىل شكر اهلل يف السـراء والضـراء , وعـن رسـول اهلل صـلى اهلل      
عليه وآله وسلم ) والذي نفسـي بيـده ال يقضـي اهلل للمـؤمن قضـاء إال كـان       

وليس ذلك ألحد إال للمؤمن , إن أصابته سراء فشكر, كان خريًا له  خريًا له
 .(6) , وإن أصابته ضراء فصرب , كان خريًا له (

ليكون بـني املـؤمن والكـافر عمـوم وخصـوص مطلـق , فيلتقـي املـؤمن         
والكافر يف نزول النعمة واالصابة بالبالء واألذى ولكن املؤمن يشكر اهلل عز 

اء فيزيده اهلل من فضله, وتصيبه الضراء فيشكر اهلل وجل على النعمة والسر
فيكتب له الثواب على تلقي األذى وميحو عنه ضروبًا أخرى من البالء , قال 
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َيْمحُوووا ّللاَُّ َمووا َيشَوواُء َوُيثْبِووُت َوِعْنووَدُه ُأمُّ تعــاىل ]

 .(6) [اْلِكَتابِ 
للمسلمني من [هدى َوالَ َتحَْزُنوا: قوله تعاىل ] احلادية والعشرون

 وجوه :
: اللطف والعناية اإلهلية باملسلمني حبضور أوامر اهلل ونواهيه عند  األول

 املصيبة الشخصية والعامة . 
: سالمة املسلمني من األضرار املرتشـحة علـى الـنفس مـن احلـزن      الثاني
 والكآبة .

: البصرية والتدبر للمسلمني حتى يف أشد وأقسى األحوال ألن  الثالث 
[ أي ال تفـوتكم املصـلحة والنفـع وال    ََالَ َتحَْزُنوار قوله تعـاىل ] تقدي

 تكون احلسرة برزخًا دون التفقه يف الدين والسعي يف سبيل اهلل . 
: لقــد أراد اهلل لكــل مســلم بنــاء نفســه لتكــون نــواة لبنــاء دولــة   الثالــث

عود اإلسالم اليت تتقوم مبجتمعات سليمة من األدران والعلل اليت خيلفها الق
 عند املصيبة واحلزن . 

 : إمتناع املسلم عن احلزن والكآبة موعظة له ولغريه من املسلمني . الرابع
وهو من مصاديق متسك املسلمني بالقرآن وإتباع أوامره , وإجتنـاب مـا   
نهى عنه , إذ يكون بعضهم أسوة لبعضهم اآلخر يف الصـالح وتعاهـد سـنن    

 التقوى.
مدرسة التقوى , وفيه بيان لسبل اخلشية مـن  : القرآن  الثانية والعشرون

اهلل ومنها إختيار املسلم حلال عدم الوهن واخلوف عند لقاء العدو , فالنهي 
عن الوهن والضعف هدايـة للمسـلمني وتعلـيم ملسـألة يف الصـالح وهـي أن       
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الثبات يف مواطن القتال طاعة هلل عز وجل , وأن الفرار يف القتال أو إظهار 
 جلزع مطلقًا أمر مبغوض .حال اخلوف وا

: البيان القرآني بأن عدم الوهن موعظة و باعث للنفرة يف  الثالثة عشرة
نفوس املسلمني من الوهن والضعف ودعوة هلم للتآزر يف طرد الوهن من 

 النفوس.
 التفسري

 [    َوالَ َتِهُنواقوله تعاىل ]
وتكرارها وجاءت اآلية بصيغة مجع املذكر السامل بدليل واو اجلماعة 

 (. وحيتمل وجوهًا :  ََ َوالَ َتحَْزُنوا ( و) ََالَ َتِهُنوايف )
: إدارة اجلاهدين من املسلمني بلحاظ تعلق اآلية مبوضوع القتال  األول

ودعوتهم  للصرب والثبـات عنـد اشـتداد وطـأة القتـال خاصـة , وأن اآليـة        
 جاءت بصيغة الفعل املضارع . 

: املراد أوان ووقت القتال , كما حدث يف معركة حـنني , قـال    الثاني
َوَيْوَم حَُنيْنٍ ِإْذ َأْعجَبَوْتكُْم َكثْوَرُتكُْم َفَلومْ تعـاىل ] 

 .(6)[ ُتْغنِ َعْنكُمْ شَيْئ ا
ــف      ــوم ثقي ــام هج ــلمني أم ــيش املس ــن ج ــع األوىل م ــت الطالئ وإعتزم

إبـن عسـكر عـن    وهوازن املفاجت عليهم , وأخرج ابن مردويه والبيهقي و
خرجت مع النيب صلى  »بن عثمان احلجيب عن أبيه قال مصعب بن شيبة 

سلم يوم حنني , واهلل ما خرجـت إسـالمًا ولكـن خرجـت     آله واهلل عليه و
إتقاء أن تظهر هوازن على قريش , فواهلل إني لواقف مع رسول اهلل صلى 

. . . ! قـال : يـا     بلقـاً اًلاهلل عليه وسلم إذ قلت : يا نيب اهلل إنـي ألرى خـي  
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شيبة إنه ال يراها إال كافر . فضرب بيده عند صدري حتى ما أجد من خلق 
 .(6)قال : فالتقى املسلمون فقتل من قتل, اهلل تعاىل أحب إلي  منه 

وثبت النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم يف موضعه وقال : انا النيب 
الـنيب صـلى اهلل عليـه وآلـه     غري كذب انا إبـن عبـد املطلـب, فاقبـل, فقـال      

وسلم: اآلن محي الوطيس ( يف وثيقـة تأرخييـة وموعظـة للمسـلمني ببيـان      
 منافع العمل مبضامني هذه اآلية .

حّدثين رجل كان يف املشركني يوم حنني قال : وقال سعيد بن املسيب : 
 وسلم مل يقفوا لناوآله ملا التقينا حنن وأصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه 

فلما كشـفناهم جعلنـا نسـوقهم, حتـى إذا انتهينـا إىل صـاحب        حلب شاة,
وسـلم فتلّقانـا رجـال    وآلـه  البغلة الشهباء يعين رسول اهلل صـلى اهلل عليـه   

فرجعنا  فقالوا لنا: شاهت الوجوه ارجعوا,, حسان الوجوه  بيض الوجوه,
 .(2)يعين املالئكة وركبوا أكتافنا فكانوا إياها,

 النهي يف اآلية للمسلمني من وجوه : ويتوجه اخلطاب و
[ على حنو العموم اجملموعي , خَيَْر ُأمَّةٍ : اخلطاب ألفراد ] األول

ففي اآلية زجر لألمة جمتمعة من النكوص والغـدر , وإختـاذ القـرار الـذي     
 يتضمن اجلنب باحلق .

: اخلطاب للحكام وأهل احلل والعقد من املسلمني بأن ال يهنوا  الثاني
زنوا عند دنو لقاء األعداء . وال خيتاروا ما فيه التفريط مبصاو األمة وال حي

 وما يضر بأداء الفرائض والواجبات .
: النهي على حنو القضية الشخصـية بعلـم كـل مسـلم بوظيفتـه       الثالث

العقائدية واألخالقية من الصرب يف ميادين اجلهاد وحسن االستعداد له, قال 
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يَن آَمُنوا اْصبُِروا َوَصواِبُروا َياَأيَُّها الَّذِ تعـاىل ] 

 .(6)[َوَراِبطُوا َواتَُّقوا ّللاََّ َلَعلَّكُمْ ُتْفِلحُونَ 
: النهي عن الوهن واحلزن عند نزوهلما باملسـلم وصـريورته يف    الرابع

حال فزع من العدو , وتقدير اآلية : كف عن حـال الـوهن واحلـزن ألنـك     
وأمتك األعلى , ليكون هذا الكف أمرًا وجوديًا , وفيه مصداق لإلمتثـال  

 للنهي الوارد يف اآلية , وفيه األجر والثواب .
بأيامهـا , ولكـن مضـامني آيـة البحـث       فحال احلـر ب والقتـال تنتهـي    

تتوجه للمسلمني كـل يـوم تـدعوهم للتوبـة واإلنابـة وجتديـد حـال الثبـات         
بعزمية يف مقامات اإلميان والتضحية والبذل , وهو من عمومات قوله تعاىل 

َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدخُُلووا ِفوي السِّوْلِم ]

التنـزه مـن الـوهن واجلـنب مـن      , بلحـاظ كـربى كليـة وهـي أن     (2)[َكافَّة  
 مصاديق السلم وإمتالء النفس بالسكينة , وحتتمل هذه السكينة وجوهًا :

 : إنها مرآة ورشحة من رشحات السلم العام  . األول 
: هذه السكينة أمر مستقرأ من آيـة البحـث , ونفـرة املسـلم مـن       الثاني

 حال الوهن واخلور والضعف.
دخول املسلم حال السلم األمن , ليتصف : إنها مقدمة نفسية ل الثالث

 بنفس مطمئنة راضية.
: ذات اإلميان واإلقرار بالشهادتني سـلم شخصـي ودخـول يف     الرابع

السلم بسلم , لذا خاطبت اآلية أعاله املسلمني بصفة اإلميـان , والشـهادة   
 هلم باألهلية لبعث األمن بني الناس ويف اجملتمعات.

 عم اجلامع للوجوه أعاله .: إرادة املعنى األ اخلامس
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وال تعارض بـني هـذه الوجـوه , وكلـها مـن مصـاديق آيـة  البحـث يف         
 إصالح املسلمني ملواجهة إرهاب العدو . 

ويفيد اجلمع بني هذه اآلية واآلية أعاله التنـايف والتضـاد بـني اإلميـان      
والوهن , فمن يؤمن باهلل ورسـوله حيـرص علـى إظهـار إخالصـه وتقـواه       

الثبات وتعاهد صيغ العز , وحتتمل حال املسلمني بعد التنـزه مـن   بالصرب و
 الوهن واجلنب واخلور وجوهًا:

 : حال الربزخ بني الوهن والقوة , وبني السكينة والفزع . األول
 : إنتقال حال املسلمني إىل حال العز والثبات والسكينة .  الثاني

ات واألمـن وعـدم   : األصل هو إقامة املسلمني يف مقامات الثبـ  الثالث
اخلشية من العدو . وجاءت آية البحث إلستدامة هـذه احلـال والنهـي عـن     

 .من اهلل للمسلمني على حسن نهجهم خالفه , وكأن اآلية شكر
: اآلية زجر عن اإلنتقال  من حال املنعة وقوة الشكيمة والشوق  الرابع

لسوح املعارك إىل حال الفزع واخلوف خاصة عند تغري حال العدو وإزدياد 
 عدد أفراده وعدته كمًا وكيفًا , والصحيح هو الثالث والرابع . 

ــال بــل يشــمل     وال خيــص النهــي عــن الــوهن واحلــزن ذات حــال القت
مللل واجلزع من الدفاع عن اإلسالم , ومن اإلقامة على العصمة من إظهار ا

احلزن بفقد األحبة يف ميادين القتال وحال التعدي على املسـلمني والغـدر   
بهم , فصحيح أن أسباب النزول ذكرت واقعة أحد وما أصـاب املسـلمني   
من اخلسارة إال أن املدار على عمـوم املعنـى ولـيس سـبب النـزول , وهـل       

وأداء الفرائض , اجلواب نعم , فالبد من املبادرة اليها يف يشمل العبادات 
 أوقاتها .

وهذه املبادرة من مصاديق اإلمتثال والتقيد بأحكام النهي الوارد يف آية 
 البحث من وجوه :
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: إنتفاء الشرك مطلقًا من قلوب املسلمني سواء كان شركًا جليًا  األول
 أو خفيًا .

: إظهار املسلمني الطاعة هلل عز وجـل يف األوامـر وهـو شـاهد      الثاني 
 على سنخية طاعته عز وجل يف النواهي .

, ى يف حال أداء الفرائض والواجبات: خشية املسلم من اهلل حت الثالث
َوالَِّذيَن ُيُْْتووَن َموا آَتووا َوُقُلووُبُهمْ قـال تعـاىل ]  

 .(6)[َوجَِلةٌ 
لعـارف مـن طاعتـه أكثـر مـن      وجـل ا )وقال بعض أصـحاب اخلـواطر   

وِجِله من خمالفته ألن املخالفة متحوهـا التوبـة , والطاعـة تطلـب لتصـحيح      
 .(2) (الغرض

ليل على هـذا التفصـيل , الـا املخالفـة معصـية وظلـم للـنفس ,        وال د
ولكن اآلية أعاله جاءت يف الثناء على املـؤمنني وبيـان خشـيتهم مـن اهلل ,     
لتدل يف مفهومها على التنزه عن فعل املعاصي من األصل .وإمتالء نفوسهم 
بالتقوى وحـب التقـرب إىل اهلل ,واإلقـرار بعظـيم سـلطانه وعظـيم فضـله        

 انه وقدرته املطلقة . وإحس
وجتمع اآلية أعاله بني إتيـان الفـرائض والواجبـات وإجتنـاب املنـاهي      
وبني اخلشية من اهلل عز وجل , أي أن التنزه عن فعل املعصية من مصاديق 
العبادة وسنن التقوى اليت تدل عليها اآلية أعاله بتقريب وهوأن إجتنـاب  

من عـن تصـد وعـزم , عـن     الذنوب واملعاصـي أمـر وجـودي وخيتـاره املـؤ     
َوالَِّذيَن ُيُْْتوَن َما آَتوا عائشة قلت يا رسول اهلل قول اهلل ]

أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب اخلمر وهو مع [ َوُقُلوُبُهمْ َوجَِلةٌ 
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ذلك خياف اهلل؟ قال : ال ولكن الرجل يصوم , ويتصدق , ويصلي , وهو 
 .(6) مع ذلك خياف اهلل أن ال يتقبل منه

 [وفيه مسائل :َوالَ َتِهُنوااآلية بصيغة لفعل املضارع ]وجاءت 
 : اإلخبار السماوي عن جتدد حال القتال عند املسلمني . األوىل
: اختصاص موضوع اآلية بأيام النبوة بل هـي خطـاب متجـدد     الثاني

 للمسلمني إىل يوم القيامة .
 : ال ختتص اآلية حبال القتال وسوح املعارك . الثالثة

ــة عنــد املســلمني لينفــردوا    الرابعــة : صــريورة عــدم الــوهن ملكــة ثابت
خبصوصية تبعث الفـزع واخلـوف يف قلـوب األعـداء , وهـو مـن مقـدمات        

َوَأِعدُّوا َلُهمْ َما اسْوَتطَْعُتمْ ِموْن  اإلمتثال لقوله تعاىل ]

ُوَن بِِه عَُدوَّ ّللاَِّ  ِْل ُتْرِهب اِط اْلَُي وٍَّ  َومِْن ِرَب ُق

, وتلك آية يف إصالح املسلمني ملنازل اإلمامـة بـني النـاس    (2)[َوَعُدوَُّكمْ 
بأن تأتي آية تبعـثهم للعمـل بآيـة أخـرى وفعـل جهـادي ذي موضـوعية يف        

 حياتهم العامة .
: اآلية من علم الغيب مبا تتضمنه من اإلنباء عن وقوع حاالت  اخلامسة

 من املواجهة مع األعداء وضرورة عدم الوهن أو الضعف .
:مع جمت اآلية بصيغة املضارع فإنها تشمل حال الزمن املاضي  السادسة

مبعنــى ال تهنــوا ممــا أصــابكم يف املعــارك الســابقة , ولــيس هــذا النهــي مــن  
ــوان       ــيب اهل ــف يص ــدير كي ــي والتق ــدد اإلهل ــبب امل ــو بس ــأة , إال ه املواس

 والضعف من جعلهم اهلل هم األعلون وجعل النصر قريبًا منهم . 
النهــي عــن الــوهن , بســاحة املعركــة فموضــوعه متعــدد ,  وال خيــتص

 وتقدير اآلية على وجوه :
                                                           

 .1/262الكشف والبيان  (6)

 .10سورة االنفال (2)



 601معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 642

 :ال تهنوا يف مقدمات القتال . األول 
 : ال تهنوا يف شروط الصلح واهلدنة والعهد . الثاني

: ال تهنوا يف إنتزاع احلـق عنـدما يـنقض الطـرف األخـر العهـد        الثالث
 وامليثاق.

بـني خزاعـة وبـني بكـر, سـببها أن       وكانت هناك خصومة قبـل املبعـث  
تاجرًا من بين بكر يسمى مالك بن عباد قتل يف موضع وسط أرض خزاعة 

َفَعـَدْت  وأخذوا ماله, فقتلت بنو بكر رجاًل من خزاعة, قال إبن إسحاق )
َوِد َبُنو َبْكٍر َعَلى َرُجٍل ِمْن َبِني ُخَزاَعَة َفَقَتُلوُه َفَعَدْت ُخَزاَعُة َعَلى َبِني اْلَأسْـ 

َوُهْم َسْلَمى َوُكْلُثوٌم َوُذَؤْيٌب َفَقَتُلوُهْم ِبَعَرَفَة ِعْنَد َأْنَصـاِب اْلَحـَرِم َهـَذا ُكّلـُه     
َقْبَل اْلَمْبَعِث َفَلّما ُبِعَث َرُسوُل الّلِه َصـّلى الّلـُه َعَلْيـِه َوَسـّلَم َوَجـاَء اْلِإْسـَلاُم       

َفَلّما َكاَن ُصْلُح اْلُحَدْيِبَيِة َبْيَن َرُسوِل الّلِه  َحَجَز َبْيَنُهْم َوَتَشاَغَل الّناُس ِبَشْأِنِه
َصّلى الّلُه َعَلْيِه َوَسّلَم َوَبْيَن ُقَرْيٍش َوَقَع الّشْرُط َأّنُه َمْن َأَحّب َأْن َيْدُخَل ِفي 

ُخَل َعْقِد َرُسوِل الّلِه َصّلى الّلُه َعَلْيِه َوَسّلَم َوَعْهِدِه َفَعَل َوَمـْن َأَحـّب َأْن َيـدْ   
ِفي َعْقِد ُقَرْيٍش َوَعْهِدِهْم َفَعَل َفَدَخَلْت َبُنو َبْكرٍ  ِفي َعْقـِد ُقـَرْيٍش َوَعْهـِدِهْم    

 .(6)(َوَدَخَلْت ُخَزاَعُة ِفي َعْقِد َرُسوِل الّلِه َصّلى الّلُه َعَلْيِه َوَسّلَم َوَعْهِدِه
 وبعد مرور إثنني وعشرين شهرًا على صلح احلديبيـة سـألت بنـو بكـر    

قريشًا تزويدهم بالسالح ومهدم بالرجال على خزاعة للثأر منهم, وكانت 
بنو بكر قد دخلت يف عهـد قـريش, ودخلـت خزاعـة يف عهـد رسـول اهلل       
صلى اهلل عليه وآله وسلم , وناشدت بنو بكر باألرحام والعهد وإمتناعهم 
عن اإلسالم وإرادة اإلنتقام من خزاعة ألنهم دخلوا يف عقد وعهد رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فسارعت قريش لنصرتهم وأمدوهم بالسالح 
 والكراع والرجال خفية وسرًا كيال تعلم خزاعة الذين هم يف حال موادعة.
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وإتفقت قريش وبنو بكر وبنو نفاثة على املوافاة يف ماء خلزاعـة أسـفل   
 مكة يسمى)الوتري( وحضر رجال من قريش متنكرين متنقبني وهم صفوان

إبن أمري, وعكرمة بن أبي جهل, وشـيبة بـن عثمـان, ومكـرز بـن حفـص       
ومعهم نفر من عبيدهم, وكان يرأس بـين بكـر نـوفلي بـن معاويـة الـدئلي       
فبيتوا خزاعة لياًل وهم آمنون فقتلوهم وعامتهم من الصبيان والنسـاء فلـم   

ما فل, وساقوا خزاعة إىل احلرم (6)يزالوا يقتلونهم حتى بلغوا أنصاب احلرم
انتهوا إليه قالت بنو بكر: إنـا قـد دخلنـا احلـرم إهلـك إهلـك ! فقـال كلمـة         
عظيمة: ال إله اليوم يا بنى بكر أصيبوا ثـأركم فلعمـري إنكـم لتسـرقون يف     
احلرم أفال تصيبون ثأركم ! وجلأت خزاعـة إىل دار بـديل بـن ورقـاء مبكـة      

 .(2)وإىل دار موىل هلم يقال له رافع
ــة   قــال الواقــدي: وكــان مج  ــة مــن قتــل مــن خزاعــة عشــرين أو ثالث ل

 وعشرين, وندمت قريش على إعانتها بين بكر.
َحّتى َقـِدَم َعَلـى   وخرج عمرو بن سامل اخلزاعي يف أربعـني مـن قومـه)   

َرُسوِل الّلِه َصـّلى الّلـُه َعَلْيـِه َوَسـّلَم اْلَمِديَنـَة َفَوَقـَف َعَلْيـِه َوُهـَو َجـاِلٌس ِفـي           
ِحْلـَف َأِبيَنـا    َيا َرّب إّني َناِشٌد ُمَحّمـًدا :  َظْهَراَنْي َأْصَحاِبِه َفَقاَلاْلَمْسِجِد َبْيَن 

 َوَأِبيِه اْلَأْتَلَدا
َفاْنُصْر َهـَداَك الّلـُه    ُثّمَت َأْسَلْمَنا َوَلْم َنْنِزْع َيَدا َقْد ُكْنُتُم ُوْلًدا َوُكّنا َواِلَدا

َأْبَيَض ِمْثَل  ِفيِهْم َرُسوُل الّلِه َقْد َتَجّرَدا ا َمَدَداَواْدُع ِعَباَد الّلِه َيْأُتو َنْصًرا َأَبَدا
 إْن ِسيَم َخْسًفا َوْجُهُه َتَرّبَدا ِفي َفْيَلٍق َكاْلَبْحِر َيْجِري ُمْزِبَدا اْلَبْدِر َيْسُمو ُصُعَدا

ي ِفي َكَداٍء َوَجَعُلوا ِل َوَنَقُضوا ِميَثاَقَك اْلُمَؤّكَدا إّن ُقَرْيًشا َأْخَلُفوَك اْلَمْوِعَدا
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ُهْم َبّيُتوَنا ِباْلَوِترِي  َوُهْم َأَذّل َوَأَقّل َعَدَدا َوَزَعُموا َأْن َلْسَت َتْدُعو َأَحَدا َرَصَدا
َفَقـاَل َرُسـوُل الّلـِه َصـّلى الّلـُه َعَلْيـِه َوَسـّلَم        , َوَقَتُلوَنا ُرّكًعـا َوُسـّجَدا    ُهّجَدا

َعَرَضْت َسَحاَبٌة ِلَرُسوِل الّلِه َصـّلى الّلـُه َعَلْيـِه    ُنِصْرَت َيا َعْمُرو ْبَن َساِلٍم ُثّم 
َوَسّلَم َفَقاَل إّن َهِذِه الّسَحاَبَة َلَتْسَتِهّل ِبَنْصِر َبِني َكْعـٍب ُثـّم َخـَرَج ُبـَدْيُل ْبـُن      

ّلَم َوْرَقاَء ِفي َنَفٍر ِمْن ُخَزاَعَة َحّتى َقِدُموا َعَلى َرُسوِل الّلِه َصّلى الّلُه َعَلْيِه َوَس
َفَأْخَبُروُه ِبَما ُأِصيَب ِمْنُهْم َوِبُمَظاَهَرِة ُقَرْيٍش َبِني َبْكٍر َعَلْيِهْم ُثّم َرَجُعوا إَلـى  
َمّكَة َفَقاَل َرُسوُل الّلِه َصّلى الّلُه َعَلْيِه َوَسّلَم ِللّناِس َكَأّنُكْم ِبَأِبي ُسْفَياَن َوَقْد 

اْلُمّدِة . َوَمَضى ُبَدْيُل ْبُن َوْرَقاَء ِفي َأْصَحاِبِه َحّتى َجاَء ِلَيُشّد اْلَعْقَد َوَيِزيَد ِفي 
َلُقوا َأَبا ُسْفَياَن ْبَن َحْرٍب ِبُعْسَفاَن َوَقْد َبَعَثْتُه ُقَرْيٌش إَلى َرُسوِل الّلِه َصّلى الّلُه 

َصَنُعوا َفَلّما َلِقَي  َعَلْيِه َوَسّلَم ِلَيُشّد اْلَعْقَد َوَيِزيَد ِفي اْلُمّدِة َوَقْد َرِهُبوا اّلِذي
َأُبو ُسْفَياَن ُبَدْيَل ْبَن َوْرَقاَء َقاَل ِمْن َأْيَن َأْقَبْلت َيا ُبَدْيُل ؟ َفَظّن َأّنُه َأَتى الّنِبّي 
َصّلى الّلُه َعَلْيِه َوَسّلَم َفَقاَل ِسْرُت ِفي ُخَزاَعَة ِفي َهـَذا الّسـاِحِل َوِفـي َبْطـِن     

َما ِجْئَت ُمَحّمًدا ؟ َقاَل َلا َفَلّما َراَح ُبَدْيٌل إَلى َمّكَة َقـاَل  َهَذا اْلَواِدي َقاَل َأَو
َأُبو ُسْفَياَن : َلِئْن َكاَن َجاَء اْلَمِديَنَة َلَقْد َعَلَف ِبَها الّنَوى َفَأَتى َمْبـَرَك َراِحَلِتـِه   

َالّلـِه َلَقـْد َجـاَء ُبـَدْيٌل     َفَأَخَذ ِمْن َبْعِرَها َفَفّتُه َفَرَأى ِفيَها الّنـَوى َفَقـاَل َأْحِلـُف بِ   
 .(6) ُمَحّمًدا

أن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه      وعن ميمونة بنت احلارث قالت:
وســلم بــات عنــدها يف ليلتهــا , فقــام يتوضــأ للصــالة , فســمعته يقــول يف    

, فلما خرج قلت : يا  لبيك ثالثا , نصرت نصرت , ثالثًا ك,متوضئه :  لبي
رسول اهلل , مسعتك تقول يف متوضئك : لبيك لبيك ثالثا , نصرت نصرت 

, كأنك تكلم إنسانا , فهل كان معك أحد ؟ فقال :  هذا راجز بين  , ثالثًا
كعب يستصرخين , ويزعم أن قريشا أعانت عليهم بـين بكـر , ثـم خـرج     
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شـة أن جتهـزه , وال تعلـم    رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم , فأمر عائ
؟ فقـال : يـا بنيـة , مـا هـذا اجلهـاز       أحدا , قالت : فدخل عليها أبو بكـر , 

,  األصفرفقالت : واهلل , ما أدري , فقال : واهلل , ما هذا زمان غزو بين
فأين يريد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ؟ قالت : واهلل , ال علم لي 

 .(6)لى الصبح بالناسقالت : فأقمنا ثالثا , ثم ص
ــالم]     ــه الس ــى علي ــن موس ــة ع ــل حكاي َربََّنووا الَ وورد يف التنزي

, ومنـه يف املقـام   (2)[َتجَْعْلَنا ِفْتَنة  ِلْلَقوْوِم الظَّواِلِمينَ 
تعــرض املســلمني للخســارة وســقوط قتلــى مــنهم يف املعــارك فــأمرت اآليــة 

ب ونـزول  املسلمني بعدم اخلوف والوجل ودعـتهم إىل الصـرب عنـد املصـائ    
َفيَطَْمَع الَِّذي اخلسارة بهم يف القتال, كيال يكون فتنة للقوم الظاملني]

, فـإذا أظهـر املسـلمون اجلـزع واحلـزن علـى       (3)[ِفي َقْلبِوِه َموَرضٌ 
اخلسارة وقعدوا يندبون قتالهم ويتحسرون على أمواهلم, ويتأسفون على 

 هم.ما فاتهم من الغنائم فإن املشركني يواصلون اهلجوم علي
وهل من صلة بني صرب املسلمني وعدم وهنهم وحـزنهم وبـني رجـوع    
قريش خائبني يف معركة أحـد واخلنـدق وقبوهلـا صـلح احلديبيـة, اجلـواب       
نعم, وتلك آية يف فلسفة آيات الصرب واجلهاد يف القرآن, وصريورتها سـببًا  
للتحفيف عن املسلمني يف حال احلـرب والسـلم, إن صـرب املسـلمني سـهام      

جه إىل جمتمعات الكفار فتصيبهم باليأس والقنـوط ويتجلـى الرجحـان    تتو
والفارق بني معسكر املسلمني القائم على عدم الوهن أو الضعف أو احلزن 
وبــني معســكر الكفــار الــذي حييطــه األمل واخلــوف والضــجر, إىل جانــب  
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موضوعية رجاء املسلمني األجر والثواب, وتيه وضياع الكفار يف مستقبلهم 
ــ ــال    مثلمــ ــار, قــ ــان وإختبــ ــي إمتحــ ــيت هــ ــامهم الــ ــون بأيــ ــم يفرطــ ا هــ

 .(6)[َوَتْرجُوَن ِمْن ّللاَِّ َما الَ َيْرجُونَ تعاىل]
 جاء النهي يف اآلية بصيغة اجلمع , وحيتمل وجوهّا :

 : خصوص الرجال من املسلمني . األول
مشول النساء باخلطاب يف اآلية ,إلا جاء مجع املذكر السامل  : الثاني

 لتغليب صيغة املذكر وألن الرجال هم الذين يباشرون القتال .
: إرادة العموم ومشـول القاعـدين واملعـذورين مـن القتـال يف       الثالث

 اآلية . 
والصحيح هو الثـاني والثالـث أعـاله  فـان قلـت قـد ورد قولـه تعـاىل         

 .(2)[يْكُمْ اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلكُمْ ُكِتَب َعلَ ]
واجلواب صحيح أن النساء ليس عليهن قتـال , ولكنـه مكتـوب علـى     
املسلمني واملسلمات كاًل حبسب تكليفه , فاملسلمات عون للرجـال ويقمـن   
حبفظهم يف بيوتهم وأوالدهم وأمواهلم أي أن معنى )كتب ( فرض القتال 

ة القتال عموم وخصوص مطلق , باإلضافة على األمة وبني الفرض ومزاول
إىل أحكام القتال اإلضطراري وهو إذا داهم بالد املسـلمني عـدو مشـرتك    
خيشى منه على بيضة اإلسالم فيجب الدفاع على كل مستطيع ذي قوة حتى 

 املرأة والعبد ويرفع احلجر عن العبد . 
هم بنقــاء وجــاءت اآليــة بصــيغة املضــارع إلفــادة إســتقبال  املســلمني أيــام

صفوفهم من الوهن والضعف وجمتمعاتهم من احلزن والكآبة وحيتمل زمان 
 ما قبل نزول اآلية وجوهًا :
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: مل يهن ومل حيزن املسلمون بدليل أنهم إنتصروا يف معركـة أحـد    األول
 وجلبوا الغنائم اىل املدينة , وتلقوا األموال فداء عن األسرى .

مل يتعرض املسلمون قبل نزول اآلية إىل ما يبعث الوهن والفزع  : الثاني
 يف نفوسهم .

: ظهور الوهن واحلزن عند املسلمني فجاءت آية البحث للنهي عن  الثالث
إستدامة احلال وما فيها من مشاتـة العـدو وزيـادة جترئـه علـى الـنيب حممـد        

 جوم على املدينة.صلى اهلل عليه وآله وسلم واملسلمني , وإغرائه مبعاودة اهل
 : حصول الوهن واحلزن عند املسلمني على حنو السالبة اجلزئية .  الرابع

 والصحيح هو األول ليكون من دالالت اآلية أمور :
ــة       األول ــدفع الكيفي ــلمني ل ــالح املس ــتباق يف إص ــرآن باإلس ــاز الق : إعج

 النفسانية املذمومة.
 .  : اإلنباء عن حدوث خسارة عند املسلمني الثاني

وعلى القول بأن آية البحث نزلت يـوم أحـد فانهـا دعـوة مساويـة لبـذل       
الوسع يف الدفاع والصرب , وعدم جعل اخلسارة وسقوط الشهداء واجلرحى 

 سببًا للوهن والضعف . 
: البشارة بالنصر والفـتح فتنتهـي معركـة أحـد ولكـن النهـي عـن         الثالث

لوهن مع أعدائهم من الوهن والضعف خطاب متجدد إىل املسلمني بعدم ا
 الكفار وليس فيما بني املسلمني الذين ينطقون بالشهادتني .

فان قلـت ويف حـال الفتنـة اجلـواب البـد فيهـا مـن السـعي يف اإلصـالح           
والصلح ونبذ اإلقتتـال وضـروب الفرقـة ومـا فيهـا مـن القـبح . قـال تعـاىل          

ََِإْن طَاِئَفَتووانِ ِمووْن اْلُمووِْْمِنيَن اْقَتَتُلوووا ]و

 .(6) [ْصِلحُوا َبيَْنُهَماَفأَ 
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وقد يصيب احلزن طائفة من املسلمني أثر واقعة أو خسارة , ويشاطرهم 
املسلمون هذا احلزن كما ورد عن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم      

مثل املؤمنني يف تواددهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسـد إذا اشـتكى   )
 .(6)(واحلمى"عضو منه تداعى له سائر اجلسد بالسهر 

فجاءت اآلية لتبني أن احلزن غـري الشـكوى واملناجـاة فيهـا فـإذا  إحتـاج        
املسلم النصرة انتـدب وهـب املسـلمون لنصـرته, ولكنـه إن حـزن فـانهم ال        
يشاركونه احلزن بل يدعونه لذكر اهلل والتوكل عليه وترك احلزن فان قبـيح  

صاب املسلمني لعدم مشاطرته بذاته , وبالنهي القرآني عنه فال يلوم املسلم امل
احلزن ألن وظيفتهم العبادية تنهـاهم عـن احلـزن , وأن مواسـاتهم لـه هـي       
التعاون واملناجاة يف اإلحتراز للمستقبل وعدم الوهن أو اخلوف من العـدو  

 والثناء على اهلل للفوز باهلداية.
سلم [إعانة املسلمني ألخيهم املَوالَ َتحَْزُنواومن معاني قوله تعاىل ]

بالتخلص من احلزن وما يسببه من القعود والنكوص وغلبة األوهام ودبيب 
الوسوسة وجتعل اآلية املسلمني يدركون أن مواساة املسـلم لـيس مشـاركته    
ومعذرته على القعود بسببها , بل باالنتفاع من فرائد اإلميان والبـذل الـيت   

 َكِلَمويتصف بها لتعم الغبطة والسعادة املسـلمني وتكـون ]  
َ
ُة ّللاَِّ ِهوي

 . (2)[اْلُعْليَا

خَيْووَر ُأمَّووٍة ُأخِْرجَووْت  وجــاء القــرآن بتســمية املســلمني]   

َوالَ ,ومن مصاديق خـروجهم للنـاس بلحـاظ قولـه تعـاىل ]     (3)[ِللنَّاسِ 

 [أمور :َتحَْزُنوا
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يتلقى املسلمون الكيفيـة النفسـانية العامـة هلـم مـن عنـد اهلل عـز         : األول
وجل , فليس مـن أمـة يأتيهـا , ويسـتمر معهـا التأديـب السـماوي إىل يـوم         

 القيامة إال املسلمني .
: دعوة الناس إىل اإلقتباس من آداب وأخالق املسلمني , والتعلم  الثاني

 منازل اإلميان . منهم , وهذا التعلم مناسبة ووسيلة جلذبهم إىل
: ميكن تسمية املسلمني بأنهم األمة الـيت ال حتـزن وتنفـرد مبـا هيـة       الثالث

وهي أنها ال تعرف احلزن وعلى حنو السالبة الكليـة , إذ جـاءت هـذه اآليـة     
 لتقتلعه من األصل .

 [حيتمل يف ذات الوصف وجوهًا:خَيَْر ُأمَّةٍ إن كون املسلمني ]
بني خصائص  ة أي لو ًاجريت مقارنة وتفضيال: األفضلية اإلمجالي األول

وهذا  ,(6) [خَيَْر ُأمٍَّة ُأخِْرجَْت ِللنَّاسِ  كل أمة لكان املسلمون ]
 الوجه ال يعين التفضيل يف كل شيء على حنو مستقل . 

: إرادة التقييـد وأن األفضـلية يف أمـور ووجـوه علـى حنـو املوجبـة         الثاني
 اجلزئية .
 [ يف كل شيء .خَيَْر ُأمَّةٍ يف التفضيل فهم]: لغة اإلطالق  الثالث

طـالق ويف كـل   والصحيح هو الثالث وان تفضيل املسلمني علـى حنـو اإل  
ومنه العصـمة  , حكم مستقل , وإذا اعطى اهلل فانه يعطي باأل  واألفضل 

من إستيالء احلزن على املسلمني , وما قد يطبعه من الغشاوة على األبصار 
سبب لفوات بعض الفرص والعجز عن حتقيق األماني , أو البصائر واحلزن 

 فجاءت آية البحث لألخذ بأيدي املسلمني حنو الغايات احلميدة .
 م[ فانه جعلهخَيَْر ُأمَّةٍ : حينما جعل اهلل عز وجل املسلمني ] الرابع

 ومنها عدم احلزن ., يف سبل الصالح  ةنرباسًا وأئم
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[ وألن الثواب يرتتب َر ُأمَّةٍ خَيْ : ال حيزن املسلمون ألنهم] اخلامس
 على ما يالقون من األذى يف جنب اهلل , فهل دعوة للناس بعدم احلزن.  

وإختياره الضاللة  ,اجلواب ال  إلا حيزن اإلنسان على ختلفه عن االميان 
 .فهذه أكرب مصيبة 

ومن خصائص الكفر أنه أشد األعداء شراسة الذي يصـاحب اإلنسـان    
يعلم به اإلنسان والكافر يعلم بسوء إختياره  القاتل الذي الوهل هو كالداء 

لذا تفضل اهلل عز وجل وبعث األنبياء وأنزل الكتب السماوية وأخرج اهلل 
[ للناس لنبذ الكفر خَيَْر ُأمَّةٍ عز وجل من صلب ورحم النبوة اخلامتة ]

 ومفاهيم الشرك .
من جهة اإلبتداء [ وهم املسلمون للناس خَيَْر ُأمَّةٍ وحيتمل خروج ]

 وجوهًا: 
الناس اإلسالم , وذات  غلب: خرج املسلمون للناس مع دخول أ األول

أيضا , فمـن خـرج لـه املسـلمون يصـبح مـن        الدخول الذاتي خروج للغري 
 جنود اهلل وأفراد )خري أمة ( يف اخلروج للقريب والبعيد بلباس التقوى. 

إلسالمية واجلهر بهـا , فقـد   : خروج املسلمني بعد إعالن الدعوة ا الثاني
دامت الدعوة لإلسالم خفية من املشركني ثالث سنني , وإختذ النيب حممـد  
صلى اهلل عليه وآله وسلم دار األرقـم حمـاًل لنشـر الـدعوة حتـى نـزل قولـه        

 . (6)[َفاْصَدْع ِبَما ُتَْْمُر َوَأْعِرضْ َعْن اْلُمشِْرِكينَ تعاىل ]
َوَأنوووِذْر : خـــرج املســـلمون للنـــاس بنـــزول قولـــه تعـــاىل] الثالـــث

وآله انطلق رسول اهلل صلى اهلل عليه , إذ )(2) [َعِشيَرَتكَ األَْقَرِبينَ 
يا بين عبد مناف أني  :وسلم إىل ربوة من جبل , فعال أعالها حجرًا ثم قال
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نذير لكم إلا مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يريد أهله فخشي 
 .(6)(أن يسبقوه إىل أهله, فجعل يهتف: يا صباحاه.. يا صباحاه.. أتيتم.أتيتم

: إقرتن خروج املسلمني للناس باملعجزة النبوية الشـريفة ألسـباب    الرابع
 عديدة من جهات :

 : إبتداء مرحلة جديدة يف تأريخ اإلسالم تتقوم بالدعوة العامة . األوىل
 :وجود األنصار . الثانية

 أعداد املسلمني والقبائل واملدن اليت ينتمون هلا .  ةكثر : الثالث
 : وجود أهل الكتاب يف املدينة وحصول اإلحتجاج وبيان احلجة . الرابع

: جمت الوفود إىل املدينة من األمصار , ومنهم وفد نصارى جنران  اخلامس
ــه تعــاىل ]  َفُقووْل َتَعوواَلْوا َنووْدُع َأْبَناَءَنووا كمــا يف قول

ُكمْ َوِنسَوواَءَنا َوِنسَوواَءُكمْ َوَأْنُفسَووَنا َوَأْبَنوواءَ 

َوَأْنُفسَووكُمْ ُثوومَّ َنبَْتِهووْل َفَنجَْعووْل َلْعَنووَة ّللاَِّ َعَلووى 

 .(2)[اْلكَاِذِبينَ 
: خرج املسـلمون للنـاس عنـدما إنتصـروا يف معركـة بـدر علـى         السادس

 الكفار ومل يعودوا خيشون كيدهم وبطشهم .
تــدرجييًا وعلــى مراتــب حبســب احلــال   : كــان خــروج املســلمني   الســابع

 والشأن.
: خرج املسلمون للناس عند إنتقال النيب حممد صلى اهلل عليه وآله  الثامن

 وسلم اىل الرفيق األعلى .
الصحيح هو أن خروج املسلمني للناس إبتدأ مع بدايات البعثة النبوية , 

هلـا وقائـدها   صلى اهلل عليه وآله وسلم هو إمام األمة وأو اوأن النيب حممد
قال تعاىل , يف اخلريات, ويف خطاب للنيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم 
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ُقْل ِإنِّي ُأِمْرُت َأْن َأْعبَُد ّللاََّ ُمُِْلص ا َلوُه الودِّيَن ]

 .(6)[ َوُأِمْرُت ألَْن َأُكوَن َأوََّل اْلُمسِْلِمينَ 
عليــه  [ مــن علــم الغيــب , كمــا يــدلَوالَ َتحَْزُنووواوقولــه تعــاىل ]

وليس من , بالداللة التضمنية من اإلخبار عن وقوع اخلسارة عند املسلمني 
أمة تستعد لألذى واملصائب بواقية من السماء سابقة لوقـوع الـبالء ليكـون    

ُكْنووُتمْ خَيْووَر ُأمَّووٍة ُأخِْرجَووْت هــذا اإلخبــار مــن مصــاديق ] 

 الطولية وجوهًا:, وحيتمل موضوع اآلية بلحاظ  أفراد الزمان (2)[ِللنَّاسِ 
: إرادة ما يالقيه النيب حممد صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم مـن شـدة      األول

بصيغة اجلمع إال أن املراد النيب حممد اآلية خطاُب , وجاء األذى من قريش 
ِإنَّ صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســــلم كمـــا يف قولـــه تعـــاىل يف إبــــراهيم ]      

اَن ُأمَّة  َقاِنت ا ّلِلَِِّ  َراِهيمَ َك ُْن ِإْب مْ َيك حَِنيف ا َوَل

 . (3)[ِمَن اْلُمشِْرِكينَ 
: املراد أهل البيت واملهاجرون واألنصار الذين صربوا يف مواجهة  الثاني

 زحف جيوش املشركني من قريش والقبائل اليت حتالفت معها مثل غطفان .
: إرادة فريق من الصـحابة الـذين يتعرضـون للخسـارة واجلـراح       الثالث

 ميادين القتال . وفقد األحبة يف
 : اخلطاب يف اآلية مطلق ومتجدد يف زمانه . الرابع

والصحيح هو األخري , اذ يتوجه النهـي للمسـلمني يف أجيـاهلم املتعاقبـة     
جمــتمعني ومتفــرقني , ليكــون اللطــف اإلهلــي مصــاحبًا للمســلم يف البيــت    

 والسوق والعمل ويف املسجد وعند وقوع املصيبة والضرر.

                                                           

 .62سورة الزمر (6)

 .660سورة ال عمران (2)
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 الشريعة اإلسالمية تالوة املسلم آليات القرآن على حنو ومن اإلعجاز يف
, هلـذه اآليـة   وينصت الوجوب العيين عدة مرات يف اليوم فيتلو أو يستمع 

فيتحصن من احلزن عند املصيبة قبل حدوثها , ويكون اإلسرتجاع حاضـرًا  
 يف ذهنه .

ترى ملاذا جاء النهي عن الوهن واحلزن بعد معركة أحد ومل يأت قبل 
 أو بعد معركة بدر, أو بعد معركة اخلندق, اجلواب من وجوه:

انتصر املسلمون يف معركة بدر مع قلة العدد والعدة, فلم يكن  األول :
 يف البني سبب للوهن.

قلة خسائر املسلمني يف معركة بدر مع كثرتها يف طرف الكفار,  الثاني :
ة مـن املهـاجرين   تومل يقتل من املسلمني يومئـذ إال أربعـة عشـر رجـاًل, سـ     

 ومثانية من األنصار.
بعــد إنقضــاء معركــة بــدر إشــتاق املســلمون خلــوض معركــة   الثالــث :

 جديدة مع الكفار خاصة الذين مل يشرتكوا يف املعركة.
ــد       ــوا( أو التقيي ــيع )وال تهن ــالق يف مواض ــني اإلط ــر ب ــردد األم ــو ت ول

تقـدير  ويكـون  , خبصوص القتال, فـاجلواب هـو األول ألصـالة اإلطـالق     
 اآلية على وجوه:

 وال تهنوا يف الدفاع عن بيضة اإلسالم. األول :
 وال تهنوا يف أداء الفرائض والعبادات. الثاني :

 وال تهنوا يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر. الثالث :
 وا يف ميادين القتال.نوال تهنوا أو جتب الرابع :
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قـال  , نـة واإلقامـة فيهـا    وال تهنوا أو تضعفوا يف السعي للج اخلامس :
َوسَاِرُعوا ِإَلوى َمْغِفوَرٍ  ِموْن َربِّكُوْم َوجَنَّوٍة تعاىل]

 .(6)[َعْرُضَها السََّمَواُت َواألَْرضُ ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقينَ 
ــادس : ــال     ال الســــ ــنة, قــــ ــالقرآن والســــ ــك بــــ ــوا يف التمســــ تهنــــ

 .(2)[َواْعَتِصُموا ِبحَبِْل ّللاَِّ جَِميع اتعاىل]
 التهنوا يف توارث مبادئ اإلسالم والتفقه يف الدين. السابع :
 تهنوا يف بناء صالح األخالق الفاضلة. ال الثامن :
 تهنوا يف الدعاء وسؤال احلاجات من عند اهلل. ال التاسع :

ــو  العاشــر : ــة الشــيطان والت ــوا يف حمارب ــنفس الشــهوية  قالتهن ي مــن ال
 والغضبية.

 إىل اإلسالم.تهنوا يف الدعوة  ال احلادي عشر :
تهنوا وتضعفوا عنـد الـبالء والقحـط واملـرض واآلفـة       ال الثاني عشر :

 السماوية واألرضية.
 تهنوا يف وراثة األنبياء وخالفة األرض. ال الثالث عشر :
 تهنوا بالعمل بأحكام القرآن والسنة النبوية. ال الرابع عشر :

اء يف سلم املعارف تهنوا يف التفقه يف الدين, واإلرتق ال اخلامس عشر :
 اإلهلية.

ــر :  ــادس عش ــوا يف الت ال الس ــتهن ــافقني وفضــ ص قــال , هم حدي للمن
ُّ جَاِهْد اْلكُفَّاَر َواْلُمَناِفِقيَن تعاىل]

َياَأيَُّها النَّبِي

 .(3)[َواْغُلظْ َعَليِْهمْ 
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 تهنوا يف طلب الرزق الكريم, والتنزه عن احلرام. ال السابع عشر :
 تهنوا يف إقامة العدل وإشاعة اإلنصاف. ال الثامن عشر :

تهنوا يف فضح الظلم, وحماربة الطواغيـت, وإظهـار    ال التاسع عشر :
 وجعلها هي العليا., كلمة احلق 

تهنــوا يف ســؤال الفضــل واملــدد مــن عنــد اهلل, قــال        ال العشــرون :
 .(6)[ِإنَّ َرحَْمَة ّللاَِّ َقِريٌب ِمْن اْلُمحِْسِنينَ تعاىل]

التهنـوا يف تعظـيم شـعائر اهلل, وتعاهـد مقامـات       لعشرون :احلادي وا
 التقوى.

ــرون :  ــاني والعش ــدى,    الث ــادة اهل ــنات وزي ــاب احلس ــوا يف إكتس التهن
اتَُّقوا ّللاََّ َواْبَتُغوا ِإَليِْه قال تعـاىل] , واجلهاد يف سبيل اهلل 

 .(2)[اْلَوِسيَلَة َوجَاِهُدوا ِفي سَبِيِلهِ 
 تعاىل)وال تهنوا( وجوه:واملقصود يف قوله 

ال تهنوا يف اجلهاد يف سـبيل اهلل, وحماربـة الظـاملني بلحـاظ أن      األول :
 عدم الوهن يتعدى إىل مفعول خارجي.

 الذاتي واإلرادة النفسية.والفعل فع نعدم الوهن يف ال الثاني :
ال تهنــوا فيمــا بيــنكم يف طاعــة اهلل واإلمتنــاع عــن الفرقــة       الثالــث :

كون معنى)ال تهنوا( كاملشرتك املعنوي الذي تكـون لـه معـان    لي واخلصومة
متعددة ومقاصد عديدة, فال تهنوا يف الصرب والدعوة إىل اهلل وتلقي األذى 

 وحماربة الكفار, وال تهنوا مبفاهيم املودة األخوة اإلميانية بينكم.

 حبث أصويل

                                                           

 .11سورة األعراف (6)
 .31سورة التوبة (2)
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و أحرزت العلة التامة يف الفلسفة هي وجود املقتضي وفقد املانع, كما ل
دخــول شــهر رمضــان, وعــدم وجــود مــانع مــن الصــيام كــاملرض والســفر 

َفَمْن شَِهَد فيتحقق املعلول وهو وجوب الصيام, والعمل بقوله تعـاىل] 

, ولو شككنا يف إنتفاء املانع وإحتمال (6)[ِمْنكُْم الشَّْهَر َفْليَُصْمهُ 
إنتفـاء املـانع,   وجوده كاملرض فتجري قاعدة املقتضي واملـانع بالبنـاء علـى    

ولزوم ترتب األثر على املقتضي وحتقق املعلول وهـو يف املثـل صـيام شـهر     
رمضان وختتلف عن أصل اإلستصحاب بالتعدد والتباين بني مورد اليقني 

 وهو وجود املقتضي ومتعلق الشك واإلحتمال وهو وجود املانع .
أمــا يف اإلستصــحاب فاملوضــوع متحــد والــيقني ســابق ولكــن الشــك   

 الحق يتعلق باستدامة احلدوث والبقاء يف ذات املوضوع.ال
فجاءت آية البحث لتؤكد املقتضي لعدم اخلوف من العدو, وهـو مـن   

 وجوه:
عطــف اآليــة بصــيغة النــداء واخلطــاب للمســلمني واملســلمات  األول :

 بصيغة اإلميان.
وصــف حــال املســلمني بــأنهم األعلــى شــأنًا مــن غريهــم وأن   الثــاني :

 أسباب ومقدمات النصر حاصلة عندهم على حنو القطع.
 بلوغ املسلمني مرتبة اليقني بالنصر والغلبة على األعداء. الثالث :

وهل آية البحث علة تامة للنصر, اجلواب القدر املتيقن من اآلية سالمة 
 الفزع من العدو.املسلمني من درن الشك واخلوف و

أما قاعـدة الـيقني الـيت قـال بهـا بعـض األصـوليني فهـي إرادة الشـك          
الساري الطارئ على اليقني, ويلحا أن التسمية ال تتالئم مع املسمى, فاذا 
كان الشك يدخل على اليقني ويطرده ويتحول اليقني إىل شك حبيث يدرك 

                                                           

 .681سورة البقرة  (6)
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ف تسـمى القاعـدة   املتيقن حصول الشك وإنتفاء السبب والعلة لليقني فكيـ 
بقاعدة اليقني وهي أقرب إىل )الاليقني( خاصة وأن الشـك يطـرأ يف ذات   
املوضوع املتيقن فيتغري العنوان وإن إحتـد املوضـوع, خبـالف اإلستصـحاب     

 الذي يتعدد فيه املتعلق .
فاحلدوث السابق هو متعلق اليقني, أما إستدامة احلدوث فهي متعلق  

زوجته لسنوات وكنت على يقني حبياته يف  الشك, كما لو غاب الزوج عن
 السنة املاضية ثم شككت يف حياته ففيه تفصيل:

الشك يف أصل حياته يف السنة املاضية, مبعنى أنه مل يكن حيًا  األول :
يف السنة املاضية وأنه مات قبلها وهذا هو الشك الساري وهو الذي تتقوم 

 به قاعدة اليقني.
ه السنة بعـد الـيقني بهـا يف السـنة املاضـية,      الشك يف حياته هذ الثاني :

وهذا الشك هو موضوع اإلستصحاب, فاإلستصحاب ال ينفي اليقني, وال 
يتعارض اليقني والشك فيه للتباين يف الوعاء الزماني لكل منهما, أما قاعدة 
اليقني فان احملل واحد لليقني والشك , وال جيتمع املتضادان يف حمل واحد 

شك يف ذات املوضوع يغادر الـيقني قهـرًا, وباإلستصـحاب    فحينما يطرأ ال
 نعمل باليقني السابق.

كمـــا لـــو شـــككنا بعدالـــة زيـــد عنـــه إدالئـــه بالشـــهادة فعلـــى أصـــل   
اإلستصحاب نأخذ بشهادته وال عربة بالشـك الالحـق لعـدم قـدرة الشـك      

ِإنَّ على إزاحة اليقني ومنه ما يكون مـن مصـاديق الظـن يف قولـه تعـاىل]     

, فالبد من الظن باملسلم خريًا, واإلحرتاز مـن  (6)[الظَّنِّ ِإْثمٌ َبْعضَ 
 الظن بالباطل.
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إياكم والظـن فـإن الظـن     وعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم:
 .(6)أكذب احلديث

 ق نون الشورى
, يقال أشار يشري إذا (2)[َوَأْمُرُهْم شُوَرى َبيَْنُهمْ قال تعاىل]
 واملشورة مفعلة مشتقة من اإلشارة., (3) ما وّجه الرأي(

وتأتي املشورة طوعًا وهي من مصـاديق األمـر بـاملعروف والنهـي عـن      
الَ َتتَُِّوُذوا ِبطَاَنوة  ِموْن املنكر, وجاء القرآن بضـابطة هلـا ]  

 .(4)[ُدوِنكُمْ الَ َيْأُلوَنكُمْ خَبَاال  
تـار  وقد تأتي قهرًا ومن غري البشر فعنـدما قتـل قابيـل أخـاه هابيـل إح     

وإرتبك وفكر يف التدارك أو ترك األمر ألنه أول ميت من الناس, فجاءت 
َفبََعَث ّللاَُّ ُغَراب وا َيبْحَوُث ِفوي املعجزة كما ورد يف التنزيـل] 

ــان فقتــل أحــدهما اآلخــر, فحفــر لــه مبنقــاره   (1)[األَْرضِ  , إذ اقتتــل غراب
 .ورجليه, لبيان كيفية تصرف قابيل ولزوم حفر األرض ودفن أخيه

واآلية يف مفهومها خطاب لقابيل بأنه ال سبيل إىل إحياء أخيـك لـك,   
والبد من دفنه حتت األرض وال تنتظر قيامه لك بعـد املـوت, أي مـن بـني     
غايات دفن الغراب علم النـاس باجيـاهلم املتعاقبـة بقـانون إنقطـاع احليـاة       

 مبفارقة الروح للجسد , وفيه مسائل :
ــدم     األوىل : ــه ليســتقر الن ــاة أخي ــل مــن حي ــأس يف نفــس قابي بعــث الي

 واحلسرة عنده.
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األقوى أن آدم أخرب أوالده بالبعث بعد املوت , فكـان رجـاء    الثانية :
قابيل أن يكون بعث هابيل متعقبا لقتله , لذا ورد عن إبن عباس أنه طاف 

 به سنة .
سـتجارة بطلـب   فيه دعوة لقابيـل للجـوء إىل اإلسـتغفار, واإل   الثالثة : 

العفو من اهلل ومن آدم وحواء, وهل يف هذا القتـل الديـة اجلـواب حكمـه     
القصــاص إال أن يعفــو ولــي الــدم وهــو آدم, وهــل جيــب علــى آدم العفــو 

  .(2)الضرورةألحكام 

                                                           

 

 
 الرَّحِيمِ ِبسِْم ّللاَِّ الرَّحَْمنِ (2

  ائيـالط صاوخ الشيالديين مكتب املرجع  
    ري للقرآن ـــــــــن تفســـــــــــــب أحســــــــصاح

 811العدد:                                   القــخري واألــصول والتفسواألالفقه  ستاذأو
   28/62/2066 :ريخاالت                                      ________________________________________

ْ آَدمَ ِباْلحَقِّ قال تعالى]
 [َواْتُل َعَليِْهمْ َنبََأ اْبَني

م/ قرب ه بيل بن آدم يف البصرة عند املسجد األعظم على أرجح األخب ر وأسن ه  
 صدورا  

لقد إحتجت املالئكة على جعل خليفة يف األرض كما يف قوله 
 [َأَتجَْعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيسِْفكُ الدَِّماءَ تعاىل]

[ وأول دم ِإنِّي َأْعَلُم َما الَ َتْعَلُمونَ فرد اهلل تعاىل عليهم ] ,
سفك يف األرض هو دم هابيل بن آدم فأرسل اهلل عز وجل النيب حممدًا 

س من هذه صلى اهلل عليه وآله وسلم إلتعاظ األجيال املتعاقبة من النا
الواقعة, وبعث النفرة من القتل يف نفوسهم وهو من علم اهلل يف سيادة 
سنن التقوى وتنزيه األرض من الفساد, ومن علم اهلل وعمومات قوله 

 [.َوَما َأْرسَْلنَاكَ ِإالَّ َرحَْمة  ِلْلَعاَلِمينَ تعاىل]
ء فجالقد قّرب إبنا آدم عليه السالم قربانًا, وكان قابيل صاحب زرع 

من زرع ردئ, وقيل أضمر  يف نفسه:ال أبالي قبل أو ال, أما هابيل  حبمل

mailto:الضرورة@().@@
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فكان صاحب غنم, فقّرب أحسن كبش عنده, وأضمر يف نفسه الرضا هلل 
[ فراغ ألَْقُتَلنَّكَ تعاىل, فقبل اهلل قربان هابيل, فقال له  قابيل حسدًا]

 عنه فوجده قابيل يومًا نائمًا فشدخ يف رأسه بصخرة فمات.
 كرت يف موضع قرب هابيل وجوه:وذ

قال اإلمام جعفر الصادق عليه السالم:  إنه بالبصرة يف موضع  األول:
, ونسبه عدد من املفسرين إىل القيل, 1/18الكشف والبيان ,املسجد األعظم

 ./2/20الكشاف ,ومل يذكروا قواًل آخر يتعارض معه
نود أي  عن إبن عباس:عند جبل ثور, ونسب له أنه عند جبلالثاني:

 .1/18الكشف والبيان باهلند
عند عقبة حراء:نسب إىل القيل: وفيه تضعيف له , وكان عمر الثالث:

هابيل يوم قتل عشرين سنة, وملا قتله قابيل تركه بالعراء ال يعلم ما يصنع 
, وخاف عليه السباع,فحمله يف جراب على ولعله يظن عودة احلياة له به

 .ظهره أربعني يومًا
عباس : سنة, حتى إنتشرت رائحته, فعكفت عليه السباع, وعن إبن 

فبعث اهلل غرابني فاقتتال,فقتل أحدهما اآلخر, فحفر له مبنقاره ورجليه ثم 
 ,القاه يف احلفرة, وروي أن آدم مكث بعد مقتل هابيل مائة سنة اليضحك

 .2/20الكشاف
 :ومثلما نسبت روايتان إىل إبن عباس فكذا عن كعب األحبارالرابع:
 أنه قتل على جبل دير  املران.األوىل:
انه قتل على جبل قاسيون, وتذكر الروايتان أعاله القتل وليس الثانية:

 الدفن وال مانع من التباين بني موضع القتل والدفن.
وتعدد ذكر الرواية عن اإلمام الصادق عليه السالم بأن هابيل دفن يف 

 البصرة عند املسجد األعظم.
حيكـي قـدم مدينـة    الـذي  قـام هلابيـل يف ذات املوضـع    وأقرتح إنشـاء م 

البصرة وتأرخيها العتيد بني مدن العامل, ويكون فيه موعظة وعربة, وتنمية 
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مللكة العز والفخر يف نفوس أهلـها, ودعـوة للتـآخي ونبـذ سـفك الـدماء,       
بعة عشرة للـهجرة,  وهذا اخلرب ال يتعارض مع متصري البصرة يف السنة الرا

ة أشـهر, فكـل واحـدة منهمـا كـان هلـا شـأن, وفيهـا مـن          بستوقبل الكوفة 
يسكنها, وكانت يف البصرة اخلريبة اليت نزل فيها عتبة بـن غـزوان واألٌبلـة    

القصـر   وجئنـا  ُهرابـاً  خرجـوا  وقصر نزله املسلمون وقال بعضهم)الدبادبة
 يف ِزنبيالن فإذا األمجة فدخلنا قال نأكله شيئًا لنا ارتادوا عتبة فقال فنزلناه

 القصـر  مـن  أدنيناهمـا  حتـى  فجذبناهما بقشره أرز ااَلخر ويف متر أحدهما
 فـال  األرز يعـين  العـدو  لكـم  أَعـده  سـم  هـذا  عتبة فقال فيهما ما وأخرجنا

فأخرجنا التمر وجعلنا نأكل منه فإننا لكذلك فـإذا بفـَرس قـد قطـع      تقربْنه
بِشفارنا ُنريد ذحَبـه قبـل   ِقياَدة وأتى ذلك األرز يأكل منه فلقد رأيتنا نسعى 

أن ميوت فقال صاحبه امسكوا عنه أحُرُسه الليلة فإن أحسسُت مبوته ذحبُته 
فلما أصبحنا إذا الفرس َيـُروُث ال بـأس عليـه فقالـت أخـيت يـا أخـي إنـي         
مسعُت أبي يقول: إن السم ال يُضُر إذا َنِضَج فأخذت من األرز توقد حتته 

يبة محراء ثم قالت قد جعَلت تكون بيضاَء ثم ناَدت إال أنه يتفصى من ُحب
فما زالت تطبخه حتى ألاط قشُره فألقيناه يف اجلفنة فقال عتبة اذكروا اسم 

أي أنهم  ,6/301( معجم البلدان اهلل عليه وكلوه فأكلوه منه فإذا هو طيب
 .مل يعرفوا األرز قبل دخوهلم البصرة

ة بعد أن إختطوه من وقد صّلى املسلمون يف املسجد األعظم يف البصر
للهجرة, وأختلف يف الذي إختطه,  64غري بناء ثم بنوه من القصب سنة 

 وجرت عليه توسعات عديدة خصوصًا يف أيام العباسيني.
ويف تعيني وبناء مقام هلابيل مالصق ملسجد البصرة دروس عقائدية 
وأخالقية , وما أكثر قبور الصاحلني يف العراق واليت تنفق يف عمارتها 

أن بذل الوسع يف هذا املشروع ومقدماته وأرجو أموال عامة وخاصة , 
مصلحة ومنفعة يف النشأتني وإجياد فرص عمل راتبة وعمارة ما كانت 

 سجد.حول امل
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ميكن القول بأن الغرابني أو أحدهما وهو القاتل من املالئكـة أو   وهل
اجلن, اجلواب ال, إلا حتمل اآلية علـى ظاهرهـا وإن الغـرابني مـن صـنف      
احليوان وكان فعلهما من فضل اهلل على اإلنسان وتسخري املوجودات مـن  

 أجله وأسرار خالفته يف األرض.
ن هابيل وقابيل قـال: فلـم   وعن اإلمام علي بن احلسني: بعد ذكر قربا

ثـم   حتى جاء ابليس فعلمه فقال : ضع رأسه بني حجـرين يدر كيف يقتله 
اشدخه , فلما قتله مل يدر ما يصنع به فجاء غرابان فأقبال يتضاربان حتى 

أحدهما صاحبه ثم حفر الذى بقى االرض مبخالبه ودفـن فيـه    اقتتال فقتل
ن مثـل هـذا الغـراب فـاوارى     يأويلتى أعجزت ان اكو صاحبه قال قابيل :

النادمني فحفر له حفـرية ودفنـه فيهـا فصـارت سـنة       سواة أخى فاصبح من
معه هابيل : فقال لـه آدم . أيـن    فلم ير يدفنون املوتى فرجع قابيل إىل أبيه

                                                                                                                                                

وسوف يقصد الزوار من عموم العراق وايران واخلليج وغريها هذا  
املعلم إن شاء اهلل , خصوصًا وأن أمري املؤمنني جلس يف املسجد األعظم 

ويكون سببًا  يف البصرة للناس للحكم والقضاء والتفسري وصلى فيه اجلمعة
 .لعمارة وزيارة مواضع مباركة أخرى يف املدينة

عّلم دعاء اخلضر لكميل بن زياد على رواية إبن  ةالبصر مسجد ويف
طاووس , وتتجلى خصوصية أخرى ملسجد البصرة بأولوية اإلعتكاف فيه 
إىل جانب املسجد احلرام واملسجد النبوي ومسجد الكوفة كما مبني يف 

, وأدعو إىل تأليف جملد خاص إمسه 2/613رسالتنا العملية)احلجة(
بواب العمارة واإلمامة واإلمارة والفقه )تأريخ مسجد البصرة( يتضمن أ

, وأدعو املؤمنني الذين سيتولون بناء يف رحابه والكالم والنحو والرجال 
َقاَل الَِّذيَن مقام هابيل إىل فتح موقع بالعنوان أعاله, قال تعاىل]

 [.َغَلبُوا َعَلى َأْمِرِهمْ َلَنتََُِّذنَّ َعَليِْهمْ َمسْجِد ا
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فقال آدم . انطلق معى إىل  تركت ابنى ؟ قال له قابيل أرسلتنى عليه راعيا ؟
بلغ مكان القربان  الذى فعل قابيل فلمامكان القربان وأوجس قلب آدم ب

يلعـن   استبان قتله فلعن آدم االرض التى قبلـت دم هابيـل , وأمـر آدم أن   
تشرب  قابيل ونودى قابيل من السماء . لعنت كما قتلت اخاك . ولذلك ال

الدم فانصرف آدم فبكى على هابيل أربعني يوما وليلة , فلما جزع  االرض
تعاىل فأوحى اهلل اليه انى واهب لك ذكرا يكـون  إىل اهلل  عليه شكى ذلك

غالما زكيا مباركا , فلما كان يوم السـابع   ءحوا خلفا من هابيل , فولدت
لك فسمه هبة اهلل فسماه آدم  مين أوحى اهلل اليه : يا آدم ان هذا الغالم هبة

 .(6) هبة اهلل
بلغين وخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما قال ابن اسحاق : 

يلتمس محزة بن عبداملطلب, فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده 
 ومثل به فجدع أنفه وأذناه.

وآله فحدثين حممد بن جعفر بن الزبري, أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم قال حني رأى ما رأى: " لوال أن حتزن صفية وتكون سنة من بعدى, 

اصل الطري, ولئن أظهرني اهلل على لرتكته حتى يكون يف بطون السباع وحو
 مثلن بثالثني رجال منهم".قريش يف موطن من املواطن أل

فلما رأى املسلمون حزن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وغيظه على 
من فعل بعمه ما فعل, قالوا: واهلل لئن أظفرنا اهلل بهم يوما من الدهر 

 .(2)(لنمثلن بهم مثلة مل ميثلها أحد من العرب
َوِإْن َعاَقبُْتْم َفَعاِقبُوا ِبِمثِْل فانزل اهلل عز وجل ]

َما ُعوِقبُْتْم ِبِه َوَلِئْن َصبَْرُتْم َلُهَو خَيٌْر 

 .(3)[ِللصَّاِبِرينَ 

                                                           

 .2/20علي بن إبراهيم تفسري (6)

 .3/11السرية النبوية إلبن كثري (2)
 . 621سورة النحل (3)
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قال ابن عباس )فعفا رسول اهلل وصرب ونهى عن املثلة( ومحزة بن 
 عبد املطلب عم النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم قال ابن هشام :

وكان محزة وأبو سلمة بن عبد األسد أخوي رسول اهلل من الرضاعة 
 أرضعتهم ثالثتهم ثوبية موالة أبي هلب . 

وحيتمل عفو رسـول اهلل حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه سـلم بلحـاظ آيـة         
 البحث وجوهًا: 

 :إنه من عدم الوهن والضعف . األول 
 : إنه من شدة احلزن .الثاني 

 . : إنه من الضعفالثالث 
 :فيه دليل على إنتفاء احلزن وما يرتشح عنه . الرابع

 أجنيب عن موضوع عدم الوهن واحلزن . : العفو يف املقام اخلامس
والصحيح هو األول والرابع ملا فيه من الداللة على إمكان الظفر بذات 

 العدو يف معارك الحقة .
 َقاَلوتْ وجتلت مشورة امللوك يف القرآن بقصـة بلقـيس ملكـة سـبأ ]    

َياَأيَُّها الَمألُ َأْفُتوِني ِفي َأْمِري َما ُكنُت َقاِطَعة  

, فاظهروا قوتهم ووالءهم هلا, وفوضوا (6) [َأْمر ا حَتَّى َتشَْهُدونِ 
َقوواُلوا َنحْووُن ُأْوُلوووا ُقوووٍَّ  هلــا كيفيــة إجابــة ســليمان ]

ُر ِإَليْكِ َفانظُِري َماَذا  َوُأوُلوا َبْأسٍ شَِديٍد َواألَْم

ذكر لنا أنـه كـان أول مشـورتها ثالمثائـة      , وعن قتادة قال:(2)[َتْأُمِرينَ 
 .(3) واثين عشر رجاًل . كل رجل منهم على عشرة آالف من الرجال

                                                           

 .32سورة النمل  (6)

 .33سورة النمل  (2)

 .1/431الدر املنثور  (3)
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ويدل على كثرة أهل مشورتها خماطبتها هلم باملأل وهم وجهـاء القـوم   
وأهل احلل والعقـد فاعلنـت بلقـيس قانونـًا وقاعـدة كليـة صـارت بـالقرآن         

َقاَلْت ِإنَّ اْلُمُلوكَ ِإَذا َدخَُلوا اسًا وموعظة للمسـلمني] نرب

[ قـال  َقْرَية  َأْفسَُدوَها َوجََعُلوا َأِعزََّ  َأْهِلَها َأِذلَّة  
, وفيه حتذير للمسـلمني ويتجلـى بعـامل    (6)[َوَكَذِلكَ َيْفَعُلونَ تعاىل]

خي الفعل بأن يتناجى املسلمون بطرد الوهن والضعف عن نفوسهم والرتا
من صفوفهم, كيال يستحوذ العدو على الثغور والـديار اإلسـالمية, وهـل    

َوَتَواَصووْوا هــذه املناجــاة مــن مصــاديق الثنــاء علــيهم يف قولــه تعــاىل] 

 , اجلواب من وجوه:(2)[ِباْلحَقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّبْرِ 
 إنها من سبل إقامة احلق والعدل ومن أمسى مراتب الفضيلة. األول :
الصالت األخوية بني املسلمني, وإحتادهم وعدم إختالفهم يف  الثاني :

كيفية احلفاظ على بيضة اإلسالم, ) وعن رسول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه    
إلا املؤمنون يف تراُحمهم وتعاطفهم بينهم مبنزلة اجلسد الواحد, إذا  وسلم:

 .(3)اشتكى بعضه تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر
األبدان احلديث أن العضو املصـاب يف البـدن يشـتكي    وقد ثبت بطب 

إىل باقي األعضاء على حنو احلقيقة ويرسل إشارات بواسطة العصـب إىل  
الدماغ يستغيث بها, فيحصل نفري يف البدن بغيـة التـدارك والسـيطرة علـى     
اإلصابة واملرض, حتى حيصل الشفاء التام ليتجلـى اإلعجـاز يف احلـديث    

 ث.النبوي بالعلم احلدي
وكذا يف مناجاة املسلمني بينهم بدفع الوهن عن نفوسـهم فهـي وسـيلة    
إلرتقائهم ملرتبة سالمة النفوس ويتجلى لألجيال املتعاقبة حاجـة املسـلمني   

                                                           

 .34سورة النمل  (6)

 .3سورة العصر  (2)

 .2/300تفسري الطربي  (3)



 601معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 611

األوائل إىل وصية بعضهم بعضا بالثبات يف مقامات اإلميان وعدم اخلـوف  
 واخلشية من الكفار.

هنــاك تضــاد بــني ماهيــة الصــرب واحلــزن, وتتقــوم الفضــائل    الثالــث :
وحماسن األخالق بالصرب ليكون من مصاديق وتفسري اآلية أعاله:وتواصوا 
بعدم الوهن واحلزن, فتأتي املناجاة واألمر بالصرب تارة بـذكره بالـذات يف   

َفاْعبُوْدُه َواْصوطَبِْر التنزيل ويف املناجاة بني املـؤمنني قـال تعـاىل]   

, للــزوم تهيئــة مقــدمات العبــادة, وإســتدامتها وعــدم  (6)[بَاَدِتووهِ ِلعِ 
 اإللتفات إىل العوائق واملوانع.

واملشورة أمر عقالئي وتتجلى احلاجة هلا عند الشـدائد, ولكنهـا ذات   
نفع مطلق يف حال الرخاء والشدة, والسراء والضـراء, وعنـد العـزم علـى     

من استبد برأيه هلـك,   ال:فعل أو ترك, )وعن األمام علي عليه السالم ق
 .(2)ومن شاور الرجال شاركها يف عقوهلا

وال تنحصر املشورة بأهل اإلميان بل تشمل الناس مجيعًا, ومن يكون 
مستشارًا يف أمر يلجأ إىل مشورة غريه يف أمر آخر أو يف ذات األمر نفسـه,  

ضوع والغالب يف املشورة أنها يف احلق وسبل اهلداية, ولكن قد تأتي يف مو
معصية أو مكيدة بالباطل أو نقض مليثاق لذا جاء النهي والزجر عن رفقاء 

َوِإْذ َيْمكُُر ِبكَ الَّوِذيَن َكَفوُروا السوء , ويف قولـه تعـاىل]  

تشـاورت قـريش   , قـال إبـن عبـاس:    (3)[ِليُثْبُِتوكَ َأْو َيْقُتُلوكَ 
نيب صـلى  يريدون ال -فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق  ,ليلة مبكة
وقـال بعضـهم : بـل اقتلـوه , وقـال بعضـهم : بـل         -وسـلم   وآلـه  اهلل عليه

وسلم على ذلك , فبات علي وآله أخرجوه . فأطلع اهلل نبيه صلى اهلل عليه 
                                                           

 .11سورة مريم  (6)

 .12/604البحار  (2)

 .30سورة االنفال  (3)



 601معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 611

سلم , وخرج النيب آله ورضي اهلل عنه على فراش النيب صلى اهلل عليه و
وسلم حتى حلق بالغار , وبات املشركون حيرسون عليًا وآله صلى اهلل عليه 

وسلم , فلما أصبحوا ثاروا إليه , فلمـا  وآله حيسبونه النيب صلى اهلل عليه 
رأوه عليــًا رد اهلل مكــرهم فقــالوا : أيــن صــاحبك هــذا؟ قــال : ال أدري . 

 .(6)فاقتصوا أثره 
يف اإلمتثال  والنيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم هو اإلمام واألسوة 

لألوامر اإلهلية, وكان يستشري أصحابه عند اخلروج إىل املعركـة وتقومـت   
معارك اإلسـالم األوىل بالشـورى العامـة واخلاصـة لتنميـة ملكـة الشـورى        
والتشاور عندهم مع أنـه يف غنـى عنهـا بـالوحي والتنزيـل وحينمـا جـاءت        

له وسلم أصحابه قريش خبيلها وخيالئها مجع النيب حممد صلى اهلل عليه وآ
يا رسول اهلل امِض ملا أراك اهلل فنحن معك واهلل فقال املقداد بن عمرو : 

ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل ملوسى اذهب أنت وربك فقاتال إّنا َههنا 
قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنـا معكمـا مقـاتلون , نقاتـل عـن      

ذي بعثك باحلق لـو سـرت   ميينك وعن مشالك وبني يديَك وخلفك , فوال
 .جلادلنا معك من دونه حتى تبلغه,(2) بنا إىل ) َبْرِك الغماد(

لقد شهدت مـن املقـداد مشـهدًا ألن     وقال عبد اهلل بن مسعود بعدها:
 .(3) أكون أنا صاحبه أحب إلي  مما عدل به

وكان النيب يريد مساع قول األنصـار ومـوافقتهم علـى اخلـروج للقـاء      
بايعوه يف العقبة الثانية بأن إذا قدم إليهم يف يثرب يذبون عنه, العدو, ألنهم 
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ومل يبـايعوه علـى القتـال معـه خـارج املدينـة, مـع أن ذات موضـع القتـال          
 ملحق باملدينة من جهات:

 إرادة قريش غزو املدينة, إذ وصلوا إىل مشارفها. األوىل :
 اخلروج أفضل ألهل املدينة ويف خطط القتال. الثانية :

رؤية األنصار ملعجزات النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم  ثالثة :ال
 بعد إقامته يف املدينة مما يعين املندوحة والتوسعة يف النصرة.

نزول آيات القرآن باإلطالق يف وجوب نصرته صلى اهلل عليه  الرابعة :
ِإالَّ َتنُصوُروُه َفَقوْد وآله وسلم والقتال حتت رايته , قـال تعـاىل]  

 .(6)[َنَصَرُه ّللاَُّ 
تنمية ملكة التوكل على اهلل عند املسلمني, وحسن إنقيادهم  اخلامسة :

 ملا يأتي به النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم.
جمت املدد للنيب حممد صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم مـن عنـد      السادسة :

 اهلل. اهلل إبتداء من خروجه من مكة وجتلي سالمته وصاحبه بآية من عند
سعد وابن مردويه عن ابن مصعب قال : أدركت أنس بن وأخرج إبن 

مالك , وزيد بن أرقم , واملغرية بن شعبة , فسمعتهم يتحـدثون أن الـنيب   
صلى اهلل عليه وسلم ليلة الغار أمر اهلل شجرة فنبتت يف وجه النيب فسرتته 

لم فسرتته , , وأمر اهلل العنكبوت فنسجت يف وجه النيب صلى اهلل عليه وس
 .وأمر اهلل محامتني وحشيتني فوقفتا بفم الغار 

وأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل بعصيهم وأسيافهم وهراويهم , 
حتى إذا كانوا من الـنيب صـلى اهلل عليـه وسـلم قـدر أربعـني ذراعـًا فنـزل         
بعضهم فنظـر يف الغـار , فرجـع إىل أصـحابه فقـالوا : مـا لـك مل تنظـر يف         

 : رأيت محامتني بفم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد. الغار؟! فقال
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سلم ما قال , فعرف أن اهلل درأ عنه آله وفسمع النيب صلى اهلل عليه و
الــنيب صــلى اهلل عليــه وســلم علــيهن وفــرض جــزاءهن    ,(6)بهمــا فســمت

 .(2) واحندرن يف احلرم , فأخرج ذلك الزوج كل شيء يف احلرم
يه وآله وسـلم ألصـحابه ال تنحصـر    ومشاورة النيب حممد صلى اهلل عل

مبعركة بدر ففي غزوة األحزاب أشار عليه سليمان الفارسي حبفر اخلندق 
فامضى قوله, وكان آية يف صرف شر وأذى قريش وحلوق اخلزي بالكفـار  
وملــا فــرغ رســول اهلل مــن حــنني ذهــب إىل الطــائف فحاصــرها ألن ثقيــف  

حصارها وأكثـر األقـوال    رجعوا من املعركة إىل حصنها, وأختلف يف مدة
أربعني ليلة, وأقلها سبعة أو مثانية أيام, وقتل مجاعة من املسـلمني بالنبـل   
ألنهم نزلوا قريبًا من حصن الطـائف فكانـت النبـل تصـل إلـيهم, وأرادوا      

 إحداث شدخة يف جدار احلصن .
ِف , َحّتى إَذا َكاَن َيـْوُم الّشـْدَخِة ِعْنـَد ِجـَداِر الّطـائِ      قال إبن إسحاق: 

َوَســّلَم َتْحــَت وآلــه َدَخــَل َنَفــٌر ِمــْن َأْصــَحاِب َرُســوِل الّلــِه َصــّلى الّلــُه َعَلْيــِه 
ُثّم َزَحُفوا ِبَها إَلى ِجَداِر الّطاِئِف ِلَيْخِرُقوُه َفَأْرَسَلْت َعَلْيِهْم َثِقيٌف  ,(3)َدّباَبٍة

ِسَكَك اْلَحِديِد ُمْحَماًة ِبالّنـاِر َفَخَرُجـوا ِمـْن َتْحِتَهـا , َفـَرَمْتُهْم َثِقيـٌف ِبالّنْبـِل        
َوَسـّلَم ِبَقْطـِع   وآلـه  َعَلْيـِه  َفَقَتُلوا ِمْنُهْم ِرَجاًلا , َفَأَمَر َرُسـوُل الّلـِه َصـّلى الّلـُه     

 .(4)َأْعَناِب َثِقيٍف , َفَوَقَع الّناُس ِفيَها َيْقَطُعوَن 
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وهي وعاء كبري يدخل فيها الرجـاء ثـم تـدفع مـن قبـل آخـرين يف أصـل احلصـن          الدبابة : (3)
والسور عند احلصار فينقبونه وهم يف جوف الدبابة فال يستطيع الذين على السور رميهم 
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 .2/483سرية ابن هشام  (4)



 601معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 610

وذكر ان النيب صلى اهلل عليه وآله وسـلم حينمـا مل يـتمكن مـن فـتح      
ثعلب يف حجر  :نوفل بن معاوية الديلى فقال ما ترى فقال الطائف إستشار

فـأمر رسـول اهلل صـلى اهلل    , إن أقمت عليه أخذتـه وإن تركتـه مل يضـرك    
فضـج النـاس مـن    , عليه وسلم عمر بن اخلطاب فأذن يف الناس بالرحيـل  

ذلك وقالوا ترحل ومل يفتح علينا الطائف فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم فاغدوا على القتال فغـدوا فأصـابت املسـلمني جراحـات فقـال      وآله 

فلون إن شاء اهلل فسروا بـذلك  وسلم إنا قا وآله رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يضـحك  وآله وجعلوا يرحلون ورسول اهلل صلى اهلل عليه  وأذعنوا

وقال هلم قولوا ال إله إال اهلل وحـده صـدق اهلل وعـده ونصـر عبـده وهـزم       
االحزاب وحده فلما ارحتلوا واستقلوا قال قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا 

ثقيفـا   اللـهم اهـد   :اهلل علـى ثقيـف قـال   وقيل يا رسول اهلل ادع  حامدون.
 .(6)وائت بهم مسلمني

أي حينما اشاروا بالدعاء على العدو مل يقبل النيب املشورة بل دعـا   
هلم بدخول اإلسالم فما لبثوا أن جاءوا مسلمني وكان بعضهم ينادي وهو 

م أحـدًا حيسـن   تيـا عبيـد حممـد, إنكـم واهلل مـا القيـ       على حصن الطـائف: 
نا؛ تقيمون ما أقمتم بشر حمبس, ثم تنصرفون مل تدركوا شيئًا مما قتالكم غري

 .(2) تريدون
ــة إستشــار أصــحابه     ــه فيهــا عشــرين ليل ــوك وإقامت ويف خروجــه إىل تب
فاشاروا بالرجوع بعد حصول الغاية من الغزوة وهي بعث الفزع واخلوف 

 يف قلوب الروم فعاد راجعًا.
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املعركة فحتى أثنـاء املعركـة    وال تنحصر إستشارة النيب ألصحابه بأول
وعندما يستحدث أمر , وحينما أراد مصاحلة غطفـان علـى شـت مـن مثـار      
املدينة مقابل رجوعهم وترك مؤازرة قريشا يف احلصـار إستشـار سـعد بـن     
معاذ وسعد بن عبادة فاشارا بعدم إعطائهم وأنهم مل يذعنوا هلـم يف أيـام   

 بني ظهرانيهم . اجلاهلية والشرك فكيف يف اإلسالم والنيب
وبعد املعركة أيضَا يستشري أصحابه كما يف أسرى بـدر وقبـول الفديـة    
ــاة      ــة ملكــة املشــورة وصــريورتها واقعــا وهلــا موضــوعية يف حي مــنهم لتنمي

 املسلمني .
ويف غزوة خيرب وعند حماصرة حصنها أشار احلباب بن املنذر بقطع 

 وسلم بهذه املشورة لوجوه:النخيل , فاخذ النيب حممد صلى اهلل عليه وآله 
 إلقاء احلسرة يف قلوب اليهود ألنهم حيبون تلك النخيل. األول :
 إنكشاف حصن خيرب للمسلمني. الثاني :

عدم إنتفاع اليهود من الطرق اخلاصة بني النخيل للكر والفر  الثالث :
إذا صار القتال خارج احلصن, فهم يعرفون تلك الطرق وميكن أن يتفقـوا  
على خطة دفاعية أو هجومية بواسـطتها أو اإلحتمـاء بهـا, وتفريـق جـيش      

 املسلمني بواسطة النخيل لتكون املعركة كأنها حرب أزقة.
 نفوس األعداء بأن يظهر املسلمون أقوياء يسهل بعث الفزع يف الرابع :

علــيهم قطــع النخيــل مــن غــري ملــل أو ضــجر كمــا يف اخلضــاب فقــد كــان  
أصحاب النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم خيضبون شـعرهم وحلـاهم   

 ليظهروا للعدو أنهم يف سن الشباب.
طمعـًا  امليل على النخيل لبيان غنى املسلمني وأنهم مل يأتوا  اخلامس :

باملال كما يف لبس احلرير فهو حمـرم علـى الرجـال إال أنـه جـائز يف املعركـة       
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ليظهر املسلمون يف حال غنى وإستقرار وفيه ترغيب ألفراد العدو والناس 
 بدخول اإلسالم.

عدم اخلشية من إنتقام العدو, عند إنتهاء احلصار, وإرسال  السادس :
 صر.رسالة بأن املسلمني ال يرجعون إال بالن

بيــان قــدرة املســلمني علــى القتــال وصــربهم لطــول مدتــه ,    الســابع :
 وتهيؤهم إلقتحام احلصن .

وملا أطل على األرض هالل شهر ذي القعدة للسنة السابعة للهجرة,  
أمر الـنيب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم أصـحابه أن يسـتعدوا لعمـرة          

يف السـنة السادسـة   احلديبية وأن اليتخلف عنهـا مـن شـهد صـلح احلديبيـة      
للهجرة, وخرج معهم آخرون, فكانوا ألفني عدا النساء والصبيان, فدخل 
النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم مكة راكبًا ناقته القصـواء وحيـيط بـه    
أصحابه وهم ينادون)لبيك اللهم لبيك, لبيك ال شريك لك لبيك( وكانوا 

 على حيطة ومتوشحي السيوف خشية غدر قريش.
تشرت بني كفار قريش أن حممدًا وأصحابه أضعفتهم محـى يثـرب   وان

فأخذت قريش تنظر إىل املسلمني يف طوافهم من بعد, فأطلع اهلل عز وجل 
رسوله على مـا تقولـه قـريش, فـأمر أصـحابه أن يرملـوا ويهرولـوا عنـدما         
يكونوا يف مقابل قريش وأن ميشوا يف اجلهة األخرى من الطواف حيـث ال  

 كون كي حيافظوا على قوتهم, ) فلما رآهم املشركون , قـالوا: يراهم املشر
 .(6)أهؤالء الذين زعمتم أن احلمى قد وهنتهم؟ هؤالء أجلد من كذا وكذا

[ ودليــل علــى أن َوالَ َتِهُنووواوهــو مــن مصــاديق قولــه تعــاىل]
موضوع اآلية أعم من حال القتال واحلرب, فقد يكون عدم الوهن واقيـة  

 قتال.من حدوث احلرب وال
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إعالن األنصار اإلميان املطلق بنبوة حممد صلى اهلل عليه وآلـه  الثامن : 
وسلم عند املشورة, وبسبب موضوعها فحينما استشار األنصار يف اخلروج 

وقيـل سـعد بـن     -سعد بـن معـاذ   ملالقاة قريش يف معركة بدر, فقد أجابه )
فقال : يا رسول اهلل كأنك  -عبادة وميكن أنهما تكلما مجيعا يف ذلك اليوم 

تريدنا معشر األنصار ؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم : أجل فقال 
: إنا قد آمنـا بـك واتبعنـاك فـامض ملـا أمـرك اهلل فوالـذي بعثـك بـاحلق لـو           

ه خلضناه معك فقال رسول اهلل صلى اهلل استعرضت بنا هذا البحر فخضت
عليه و سلم : امضوا على بركة اهلل فكأني أنظر إىل مصارع القوم فمضـى  

 .(6)رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم وسبق قريشا إىل ماء بدر
ومن اإلعجاز أن مشورة النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم واألخذ 

َوَموا مـن مصـاديق قولـه تعـاىل]     بها ال يكون إال بـالوحي فهـذا القبـول   

 ُيوحَى َيْنِطُق َعْن اْلَهَوى  
ٌ
 .(2)[ِإْن ُهَو ِإالَّ َوحْي

 لتكون مصاديق الوحي الذي ترتشح عنه السنة النبوية على وجوه :
 ما يأتي إبتداًء. األول :
سؤال النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم ألصحابه وتلقي  الثاني :

 ها أو بعضها بالوحي.اإلجابات واختيار أحد
الصرب والرتيث إىل أن يصدر قـول أو فعـل فيعمـل بـه الـنيب       الثالث :

 حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم أو يأمر به بالوحي.
التقرير لقول أو فعل خمصوص بأن يسكت النيب حممد صـلى   الرابع :

 اهلل عليه وآله وسلم مبا يدل على رضاه به وحيتمل يف هذه احلال صور:
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األصل هو الرضا والقبول من النيب حممد صلى اهلل عليه وآله  ول :األ
 وسلم إذا سكت ومل يعقب إال مع القرينة الصارفة عليه.

األصل هو عدم الرضا, فالبد من بينة تدل على احلكم النبوي  الثاني :
 يف الواقعة إال مع القرينة الصارفة إىل الرضا.

املدار على القرينة فهي اليت تدل  ليس من أصل يف املقام, إلا الثالث :
 على القبول أو النهي أو التخيري.

والصحيح هو األول وتسمى السنة التقريرية, وهذا الرضا والسكوت 
ــه    ــاديق قولـ ــو مـــن مصـ ــد اهلل, وهـ ــن عنـ ــالوحي واإلذن مـ ــون إال بـ اليكـ

, ليكـون  (6)[َوَما َأْرسَْلَناكَ ِإالَّ َرحَْمة  ِلْلَعاَلِمينَ تعـاىل] 
ــال املســلمني    كــل فعــل  ــة تنتفــع منهــا أجي ــنيب وثيقــة مساوي أو أمــر مــن ال

 باألصالة, وعموم أهل األرض باإلحلاق واإلقتباس.
وكان الوحي وموضوعيته حاضرين يف الوجود الذهين للصحابة عند 
ــه    اإلشــارة أو الســؤال أو إنتظــار اإلجابــة واإلســتعداد للعمــل عمــاًل بقول

 .(2)[سُولَ َوَأِطيُعوا ّللاََّ َوالرَّ تعاىل]
وال ختــتص مشــورة الــنيب ألصــحابه مبقــدمات القتــال وقبــل الشــروع   
بالفعل, بل يغري النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسـلم األمـر ويـأتي فعـاًل     
آخر إذا كانت هناك مشورة توافق الوحي فحينما نزل علـى أدنـى مـاء مـن     

الرحـل  مياه بدر إىل املدينة وقد نـزل مطـر غزيـر جعـل األرجـل تسـيخ يف       
يـا رسـول اهلل أرأيـت     اللني, قال احلباب بن املنذر بن عمرو بن اجلمـوح: 

هذا املنزل أمنزال أنزلكه اهلل فليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه أم هو الرأي 
واحلرب واملكيدة ؟ فقال عليه السالم : بل هو الرأي واحلرب واملكيدة فقال 
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بنا إىل أدنى مـاء مـن القـوم     : يا رسول اهلل إن هذا ليس لك مبنزل فانهض
فننزله ونعور ما وراءه من القلب ثم نبين عليه حوضـا فـنمأله فنشـرب وال    

وسـلم ذلـك مـن رأيـه     وآلـه  يشربون فاستحسن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وفعله ثم التقوا فنصر اهلل نبيه واملسلمني فقتل من املشـركني سـبعني وأسـر    

شفى اهلل صدر رسـوله عليـه السـالم    منهم سبعني وانتقم منهم للمؤمنني و
 ويف ذلك يقول حسان : , وصدور أصحابه من غيظهم 

 كخط الوحي يف الورق القشيب عرفت ديار زينب بالكثيب ... 
 من الومسي منهمر سكوب        ...   تداوهلا الرياح وكل جون

 يبابا بعد ساكنها احلبيب            فأمسى ربعها خلقا وأمست ...
 ورد حرارة الصدر الكئيب        ...   فدع عنك التذكر كل يوم
 بصدق غري إخبار الكذوب         ...    وخرب بالذي ال عيب فيه 

 لنا يف املشركني من النصيب        ...       مبا صنع اإلله غداة بدر
 بدت أركانه جنح الغروب          ...    غداة كأن مجعهم حراء 

 كأسد الغاب مردان وشيب         ...           فالقيناهم منا جبمع 
 على األعداء يف لفح احلروب      ...         أمام حممد قد وازروه  

 وكل جمرب خاظي الكعوب       ...   بأيديهم صوارم مرهفات  
 بنو النجار يف الدين الصليب       ...  بنو األوس الغطارف وازرتها  

 وعتبة قد تركنا باجلبوب           ...     نا أبو جهل صريعا  فغادر
 ذوي نسب إذا نسبوا حسيب     ...        وشيبة قد تركنا يف رجال  

 قذفناهم كباكب يف القليب       ...           يناديهم رسول اهلل ملا 
 وأمر اهلل يأخذ بالقلوب          ...  أمل جتدوا كالمي كان حقا  

 .(6)أصبت وكنت ذا رأي مصيب   ...      نطقوا ولو نطقوا لقالوا   فما
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ليأخذ النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم مبشورة احلباب مبا ينفع املسلمني 
ويكون مقدمة للنصر وجينب جيشهم اخلسائر وبعيدًا عن سهام العدو, فأمر 
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم حممد بـن مسـلمة باختيـار املوضـع املالئـم      

مد صلى اهلل للجيش, وهذا املوضع لو مل يوافق الوحي ال يقبل به النيب حم
 عليه وآله وسلم.

وتــدخل الشــورى يف جـــذب املســلمني إىل ســـبل الطاعــة واإلنقيـــاد     
لألحكام الشرعية, ويف صلح احلديبية كان الصـحابة يـرون فـتح مكـة وال     

َلَقْد يشكون فيه خصوصًا بعد رؤيا النيب وإخباره هلم بها , قال تعـاىل] 

َلَتْدخُُلنَّ اْلَمسْوجَِد  قِّ َصَدَ  ّللاَُّ َرسُوَلُه الرُّْؤَيا ِباْلحَ 

َكُمْ  َاَء ّللاَُّ آِمنِيَن ُمحَلِّقِيَن ُرُءوس ََرامَ ِإْن ش اْلح

َوُمَقصِِّريَن الَ َتَُاُفوَن َفَعِلمَ َما َلمْ َتْعَلُموا َفجََعَل 

 .(6)[ِمْن ُدونِ َذِلكَ َفْتح ا َقِريب ا
وجاءت كدورة أخـرى بسـبب جمـت أبـي جنـدل مسـلمًا وهـو يرسـف         

ديد مقيدًا وإصرار أبيه سهل بن عمرو على إعادته إىل قريش كشـرط  باحل
يف الصلح ورضا النيب باألمر مع دعوته أبي جندل بالصرب ووعده بالفرج 

َيـا َأَبــا َجْنـَدٍل اْصــِبْر   إذ قـال لـه رســول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلــه وسـلم: )      
ــْن َمَعــك ِمــ   ــك َوِلَم ــٌل َل ــَه َجاِع ــِإّن الّل ْن اْلُمْسَتْضــَعِفنَي َفَرًجــا َواْحَتِســْب , َف

َوَمْخَرًجا , إّنا َقْد َعَقْدَنا َبْيَنَنا َوَبْيَن اْلَقـْوِم ُصـْلًحا , َوَأْعَطْيَنـاُهْم َعَلـى َذِلـَك      
 .(2)َوَأْعَطْوَنا َعْهَد الّلِه َوِإّنا َلا َنْغِدُر ِبِهْم

وبعد كتابة الصلح ووقوع العهد مع سهيل بن عمرو من  كفار قريش 
 قوموا فاحنروا ثم احلقـوا  ل النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ألصحابه :قا

قال: فواهلل ما قام منهم رجل, حتى قال ذلك ثالث مـرات, فلمـا مل يقـم    
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منهم أحد دخل على أم سـلمة فـذكر هلـا مـا لقـى مـن النـاس, فقالـت أم         
سلمة: يا نيب اهلل أحتب ذلك ؟ اخرج ثم ال تكلم أحـدا مـنهم كلمـة حتـى     

حر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك.فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل تن
ذلك: حنر بدنه ودعا حالقه فحلقه, فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا, وجعـل  

 .(6)بعضهم حيلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما
َياَأَبوتِ وجتوز مشاورة املرأة ويف شعيب وابنتـه نـزل قولـه تعـاىل]    

َر َمووْن اسْووَتْأجَْرَت اْلَقووِويُّ اسْووَتْأجِْرُه ِإنَّ خَيْوو

, فأخربت عن صـفات موسـى عليـه السـالم وعلـة رجحـان       (2)[األَِمينُ 
 استجارته مع أنه غري مدون عندهم وليس من أهل البلد, وعن إبن عباس:

فحملته الغرية أن قال : وما يدريك ما قوته؟ وما أمانته؟ قالت : أمـا قوتـه   
رجاًل قـط أقـوى يف ذلـك السـقي منـه       أَرفما رأيت منه حني سقى لنا , مل 

حني سقى لنا . وأمانته : فإنه نظر حني أقبلت إليه وشخصت له , فلما علم 
أني امرأة , صوب رأسه ومل يرفعه , ومل ينظر إلّي حني أقبلت إليه , حتى 
بلغته رسالتك . فقال لي : امشي خلفي وانعيت لي الطريق , فلم يقل هذا 

عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت . فقال : هل  إال وهو أمني , فسري
 .(3) أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني }لك 

وليس من دليل حيجب املرأة عن حقها يف املشورة, ومنهم مـن حصـر   
مشورتها يف أمور األسرة والبيت, ولـيس مـن نـص بهـذا التقييـد , وعلـى       

 نزل.فرض فان عمل املرأة يف هذا الزمان أعم من البيت وشؤون امل
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ــه قال)شــاورهن    ــه الســالم بأن ومــا ينســبه العامــة إىل اإلمــام علــي علي
وخالفوهن( ال أصل وال موضوع له, وقيل بأنه علـى القاضـي أن يستشـري    

 قبل احلكم والفتوى.
وقد حث النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم املسلمني على املشورة 

َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم ِستٌّ ِقيَل َمـا  بينهم ولزوم تقومها بالنصيحة قال:
ــاَل    ــِه َق ــوَل اللَّ ــا َرُس ــَي َي ــُه َوِإَذا   : ِه ــاَك َفَأِجْب ــِه َوِإَذا َدَع ــلعْم َعَلْي ــُه َفَس ِإَذا َلِقيَت

َذا اْسَتْنَصَحَك َفاْنَصْح َلُه َوِإَذا َعَطَس َفَحِمَد اللََّه َفَشمِّْتُه َوِإَذا َمِرَض َفُعْدُه َوِإ
 .(6) َماَت َفاْتَبْعُه

وقد تأتي املشورة والنصيحة إبتداًء ومن غري سؤال وأخذ النيب حممـد  
صلى اهلل عليه وآله وسلم مبشورة موسى عليه السالم يف ليلة اإلسراء , قال 

ثم دفعت إىل موسـى فقـال : أ أمـرك ربـك ؟     صلى اهلل عليه وآله وسلم: 
ربك فاسـأله التخفيـف ألمتـك فـإن     قال : ارجع إىل  قلت : خبمسني صالة

فرجعت إىل ربي فقلـت : يـا رب خفـف عـن أمـيت       أمتك ال يطيقون ذلك
فما زلت أختلـف بـني موسـى وبـني      فوضع عين عشرا فإنها أضعف األمم

ربي حتى جعلها مسا فناداني ملك : عندها متت فريضيت وخففـت عـن   
ى فقـال : أ  ثم رجعت إىل موس عبادي فأعطيتهم بكل حسنة عشر أمثاهلا

أمرت ؟ قلت : خبمس صلوات : قال : ارجع إىل ربـك فاسـأله التخفيـف    
 .(2)قلت : قد رجعت إىل ربي حتى استحييته ألمتك

وكان الصحابة يسألون النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم يف أمور دينهم 

َيسْوَتْفُتوَنكَ ُقوْل ّللاَُّ ُيْفِتويكُْم ِفوي ودنياهم , قال تعاىل]

ٌْت اْلكًّلَلَ  ُه ُأخ ٌد َوَل ُه َوَل يْسَ َل كَ َل ُرٌؤ َهَل ِة ِإْن اْم
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َفَلَها ِنْصُف َما َتَركَ َوُهَو َيِرُثَها ِإْن َلمْ َيكُْن َلَها 

َوَلٌد َفِإْن َكاَنَتا اْثَنَتيْنِ َفَلُهَما الثُُّلثَانِ ِممَّا 

َتَركَ َوِإْنكَاُنوا ِإخَْو   ِرجَاال  َوِنسَاء  َفِللذََّكِر ِمثُْل 

ُلِّ  لُّوا َوّللاَُّ ِبك ُمْ َأْن َتِض َيُِّن ّللاَُّ َلك َيْنِ ُيب َظِّ األُنثَي ح

ءٍ 
ْ
وفيه نكتة وهي أن اهلل عز وجل يتوىل بنفسه اإلجابة عن أسئلة     (6)[ شَي

 الصحابة . 

 ومن منافع املشورة خبصوص آية البحث مسائل : 

) وال تهنـوا( إذ  : تهيئة وحتصيل مقدمات اإلمتثال لقوله تعـاىل   األوىل

ان املشورة نوع طريق لإلجتهاد يف طاعة اهلل وبذل الوسـع يف دفـع شـرور    

 العدو واجتناب األذى اخلاص والعام . 

: تقدير اآلية وال تهنوا يف طلب املشورة وأخذ النصيحة , ليكون الثانية 

 هذا األخذ طريق للغلبة والنصر .

: إذا جـاءت املشـورة بـأ مـرين متبـاينني فـيرتك الـذي فيـه وهـن          الثالثة 

ورجحان احلزن واألسى .وهو من إعجاز القـرآن بـأن تكـون آيـة البحـث      

 حاضرة يف أمور متعددة متفرعة عن موضوعها .

: ال تهنوا يف تقديم النصح واملشورة خبصوص مصاو املسلمني  الرابعة

شورة عن طلب خاص بل جيوز وجلب النفع ودفع الضرر, فال تتوقف امل

أن تأتي إبتداء وقد جيب على حنو الوجوب الكفائي عنـد إلتفـات مجاعـة    

وطائفة ملوضـوعها , او علـى حنـو الوجـوب العـيين عنـد احنصـار إعالنهـا         

واإلستفادة منها بشخص بذاته , ففي معركـة بـدر وإرادة تعـيني موضـعها      
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فلما جاء أدنى ماء من لم )وعندما نزل النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وس

بدر نزل عليه , فقال له احلباب بن املنذر : يا رسول اهلل , منزل أنزلكه اهلل 

ليس لنا أن نتعداه وال نقصر عنه , أم هو الرأي واحلرب واملكيـدة ؟ فقـال   

وسلم : بل هـو الـرأي واحلـرب واملكيـدة,     وآله رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 , فإن هذا لـيس مبنـزل , ولكـن انهـض حتـى      فقال احلباب : يا رسول اهلل

جتعل القلب كلها من وراء ظهرك , ثم غور كل قليب بها إال قليبا واحدا , 

ثم احفر عليه حوضا , فنقاتل القوم فنشرب وال يشربون , حتى حيكم اهلل 

 .(6) بيننا وبينهم , فقال : قد أشرت بالرأي, ففعل ذلك

آله وسلم يف قبـول رأيـه ونسـخ أمـره     فلم يرتدد النيب صلى اهلل عليه و

أمام جيش املسلمني من املهاجرين واألنصار وفيها حق هلم إلجراء املشورة 

والتدبري يف املعركة وعدم اإلكتفاء باالمتناع واإلستجابة , وهو الذي يـدل  

علية قوله تعاىل)وال تهنوا( أي انصحوا وإقرتحوا املالئم واملناسب ليكـون  

 حي والسنة النبوية الشريفة .القطع واحلسم بالو

ويبني قبول النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم  بان احلرب ال تتقوم 

بالســيف وحــده فقــد يكــون التــدبري علــة النصــر أو حتصــل بــه كفايــة دون   

حدوث قتال , لذا لو دار األمـر بـني حتصـيل املطلـوب بواسـطة القتـال أم       

 اب املشورة .بدونه فيأخذ بالثاني وهو من أسرار فتح ب

وقــد تــأتي املشــورة لتأكيــد الــيقني , أو لنفــي املــانع ليكــون موضــوعها 

حتصيل العلة التامة من وجود املقتضي وفقد املانع , ورمبا فتحت املشـورة  
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باب التحقيق والفقاهة , وفيها تنمية للقرار اجلماعي ومنع مـن اإلسـتبداد   

 ادح عنه .بالرأي ودبيب الغرور إىل النفس وترشح الضرر الف

  (6) [ِإْن ُكنُتمْ ُمِْْمِنينَ وملا اختتمت آية البحث بقوله تعاىل ]

فهل يكون من مصاديقه ) ان كنتم مؤمنني بالشورى ( اجلواب نعم , وفيه 

 مسائل :ـ 

ــة يف وصــف    اإلوىل  ــة اخلربي ــي وإن جــاء بصــيغة جلمل : إنهــا أمــر قرأن
(2) [َوَأْمُرُهمْ شُوَرى َبيَْنُهمْ املؤمنني ]

 

 :الشورى بني املسلمني نوع طريق ملنع الوهن .الثانية 

 إذا حدثت صيبة أو خسارة للمسلمني ففية تفصيل م جهتني  : الثالثة

: ال حيصل الندم مـع املشـورة إلسـتيفاء األمـر وبـذل املسـلمني       األوىل 

 الوسع , وعدم ترتب اخلسارة على التقصري .

 : مع اإلنفراد بالرأي وعدم املشورة فقد حيصل الندم واحلسرة . الثانية 

 وتقدير اآلية بلحاظ الشورى على وجوه :ـ

 : إن كنتم مؤمنني بأن الشورى واقية من الضعف والوهن .األول 

 .إن كنتم مؤمنني بأن الشورى واقية من احلزن .الثاني 

 حلزن جمتمعني .: إن كنتم مؤمنني بأن الشورى تدفع الوهن واالثالثة 

: إن كنتم مؤمنني بأنكم بالشورى تتعاهـدون مرتبـة العلـو بـني     الرابعة

 الناس .

 إن كنتم مؤمنني بأن الشورى طريق للنصر والغلبة . اخلامس
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: إن كنتم مؤمنني بأن الشـورى مـن خصـائص الـذين آمنـوا        السادسة

فهناك مالزمة بني اإلميان والشورى وهـو ميكـن القـول أن آدم لـو استشـار      

جربئيل أوأي واحد من املالئكة ملا أكل من الشجرة وملـا هـبط اىل األرض   

أما عدم األكل من الشجرة عند املشورة فاجلواب نعم ولعله من عمومات 

 ] قوله تعاىل
َ
َوَلَقْد َعِهْدَنا ِإَلى آَدَم ِمْن َقبْوُل َفَنِسوي

وقد ورد يف تفسري العزم يف اآلية وجـوه    (6) [َوَلْم َنجِْد َلُه َعْزم ا

 منها :

 : مل جند له عزما أي عقدا ثابتا  .األول 

 .(2): يعين صربا, عن قتادة  الثاني 

 . (3): عزما يف العودة اىل الذنب ثاناالثالث 

 : ثباتا . الرابع

 : مل جند له حفظا عن إبن عباس .  اخلامسة 

وأما بالنسبة للهبوط إىل االرض , فاجلواب البد من اهلبـوط ألن اهلل  
َوِإْذ َقاَل َربُّوكَ عز وجل خلق آدم للخالفة يف األرض قال تعاىل]

اُلوا  ة  َق ي األَْرِض خَِليَف ٌل ِف َِة ِإنِّي جَاِع ِلْلَمًّلَِئك

ُل ِفيهَ  لدَِّماَء َأَتجَْع ِْفكُ ا ا َوَيس ُد ِفيَه ْن ُيْفِس ا َم

ُم  اَل ِإنِّي َأْعَل كَ َق دِّسُ َل ِدكَ َوُنَق ُْن ُنسَبِّ ُ ِبحَْم َوَنح

 .(4)[َما الَ َتْعَلُمونَ 

                                                           

 .661سورة طه (6)

 .1/201البيان يف تفسري القران(2)
 .3/14النكت والعيون (3)
 . 30سورة البقرة (4)
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ولو مل يأكل آدم عليه السـالم مـن الشـجرة أخـذا مبشـورة املالئكـة أو       
هبط أو من دون باستحضار العهد اإلهلي فانه يبتلى مبسألة أخرى إىل حني ي

 إبتالء إال أن قصة هبوطه تدل يف املقام على أمور:
 حاجة اإلنسان اىل املشورة. األول :

 : قرب وحضور املشورة . الثاني
 : إنتفاع اإلنسان من املشورة . الثالث 
 : إنتفاء احلزن واحلسرة بعد املشورة . الرابع 

بقولـه تعــاىل  وهـل املشـورة مـن عمومـات ومنــافع نفـخ الـروح يف آدم       
 (6) [َفَنَفَُْنا ِفيَها ِمْن ُروحَِنا]

اجلواب نعم , بلحاظ أن هذا النفخ سور املوجبة الكلية الذي يتغشـى   
الناس مجيعا وينفذ يف اركانهم ويتجلى على جوارحهم , فان قلت كيف 
يكـون مــن نفـخ الــروح وآدم نفســه وقـع عليــه الـنفخ مباشــرة وبالــذات مل     

 وجوه :ـ  يستشري , واجلواب من
 : حياة آدم أعم من أن تنحصر بساعات وجوده يف اجلنة .األول 
 : نواميس اجلنة ختتلف عن نواميس احلياة الدنيا.  الثاني 
الشجرة , وقـد ذكـرُت    . أبى اهلل عز وجل إال أن يأكل آدم منالثالث

يف فلسفة اهلبوط إىل األرض أنه رمحة بآدم ليعود واملؤمنون من ذريته إىل 
اجلنة باخللود فيها ومن غري وسوسة ابليس . وليس بيـنهم وبـني اجلنـة مـن     

 [َوُأْزِلَفْت اْلجَنَُّة ِلْلُمتَِّقينَ برزخ ومدة طويلة , قال تعـاىل ] 
(2)

. 

                                                           

 .12سورة االنبياء (6)

 .10سورة الشعراء (2)
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لدات بهـذا العلـم وموضـوعية الشـورى     وأدعو إىل الكتابة وتأليف جم
 بلحاظ األبواب التالية :

 الشورى يف القرآن. األول :
 الشورى يف السنة القولية. الثاني :

 إستشارة النيب أصحابه يف معركة بدر , إبتداًء وإستدامة. الثالث :
 استشارة النيب ألصحابه يف معارك اإلسالم. الرابع :

 د إنقضاء املعركة كما يف أسرى بدر.إستشارة النيب ما بع اخلامس :
استشارة النيب أصحابه يف احلرب والصلح واإلنسحاب كما  السادس :

 يف حصار الطائف.
إستشارة النيب حممد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم ألهـل بيتـه        السابع :

 وأزواجه, كما يف مشورته يف النحر يف صلح احلديبية.
 خصائص املستشار من الصحابة. الثامن :

توجه النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم باملشورة العامـة   التاسع :
 ألصحابه.

ــر : ــن     العاش ــة م ــنني أو الثالث ــد أو األث ــرد الواح ــة للف ــورة اخلاص املش
 الصحابة.

 موضوعية الوحي يف املشورة من جهات: احلادي عشر :
قيــام الــنيب باإلستشــارة, أي أنــه ال يستشــري إال بعــد األذن       االوىل :

 اإلهلي.
 مساع املشورة, اليت قد تأتي إبتداء من الصحابة. الثانية :
 األخذ باملشورة على حنو املوجبة اجلزئية. الثالثة :

 العمل باملشورة على حنو املوجبة اجلزئية. الرابعة :
رد املشورة وعدم قبوهلا بالوحي وعـدم اإلذن مـن اهلل عـز     اخلامسة :

 وجل.
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َوَأْموُرُهْم شُووَرى قولـه تعـاىل]   موضـوعية وبركـة   الثاني عشر:

 , يف معارك املسلمني وحياتهم العامة.(6)[َبيَْنُهمْ 
عدول النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم عـن فعـل    الثالث عشر :

بعد اإلشارة خبالفه, كمـا يف إرادتـه مصـاحلة غطفـان يف معركـة األحـزاب       
عـاذ وسـعد بـن    على أن يعطيهم جزء من مثار املدينـة فاستشـار سـعد بـن م    

عبادة فاشاروا بعدم اإلعطاء كما تقدم فصرف النظر عنها حتـى إنسـحبت   
 قريش وعطفان خبيبة وذل.

عمل النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم باإلستشارة,  الرابع عشر :
وتوقفه حني اإلستشارة بالتوقف, كمـا يف املشـورة بقطـع ليـل خيـرب عنـد       
حصارها ثم اشاروا عليه بالتوقف فأمر بوقف قطعها, وتقدمت وجـوه يف  

 علة ومنافع هذا القطع.
صحابه مما النتائج واآلثار احلميدة لعمل النيب مبشورة أ اخلامس عشر :

يدل على أن هذا العمل ليس بذات املشـورة وحـدها بـل بـالوحي واإلذن     
 اإلهلي فيه.

 موضوع اإلستشارة وهو على أبواب: السادس عشر :
 العقيدة. األول :
 القضاء. الثاني :

 السياسة. الثالث :
 اإلجتماع. الرابع :

 أحكام الشريعة. اخلامس :
 مقدمات القتال. السادس :

أنـه   الوصـية واملـرياث كمـا ورد عـن سـعد بـن أبـي وقـاص:         السابع :
مرض مرضًا أشفي منه فأتاه النيب صلى اهلل عليه وسلم يعـوده فقـال : يـا    
رسول اهلل إن لي مااًل كثريًا وليس يرثين إال ابنة أفأتصدق بالثلثني؟ قال : 

                                                           

 .38سورة الشورى  (6)
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, قال : الثلـث والثلـث كـثري     ,قال : ال.قال : فالثلث  ,ال . قال : فالشطر 
 .(6) إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس

ويف مشورة النيب حممد صلى اهلل عليـه والـه وسـلم ألصـحابه تتجلـى      
 مسائل :

 : إقامة احلجة والربهان على صدق نبوته . األوىل 
:تنمية ملكة إبداء الرأي والقول السديد عند الصحابة , وتكون  الثانية

 ابتة عند أجيال املسلمني .بواسطتهم ث
 : بيان قانون كلي وهو أن الوحي ليس تعطياًل للعقل . الثالثة

 :بعث املسلمني على التدبر والتفكر يف األمور وعواقبها . الرابعة
إظهار حقيقة وهي أن النيب حممدًا صلى اهلل عليه وآله وسلم  اخلامسة

 ينصت ألصحابه ويستمع ألقواهلم .
ق النيب حممد صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم بدعوتـه    :حسن خل السادسة

َوِإنَّوكَ ألصحابه ابتدائًا البداء املشورة , وهو من مصاديق قوله تعاىل]

 .(2) [َلَعلى خُُلٍق َعِظيمٍ 
:جتلي حقيقة وهي أن النيب من البشر ويكرم املـؤمنني وحيـثهم   السابعة

ِإنََّما َأَنا ُقْل على إسداء النصيحة  لعموم املسلمني , قال تعاىل ]

 
َّ
فـبني النـاس واألنبيـاء عمـوم     (3) [َبشٌَر ِموثُْلكُْم ُيووحَى ِإَلوي

وخصوص مطلق فالناس أعـم مـن األنبيـاء , فكـل نـيب هـو إنسـان ولـيس         
 العكس .

وقد يأتي الفعل من النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم مبا هو أعم 
عكرمـة عـن إبـن     من األمر واملشورة ,ويكون رأيًا وشـفاعة كمـا ورد عـن   

                                                           

 .3/14الدر املنثور (6)
 .4سورة ن  (2)

 .660سورة  الكهف (3)



 601معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 681

َلم ــا ُخيِّــَرْت َبِريــَرُة َرَأْيــُت َزْوَجَهــا َيْتَبُعَهــا ِفــي ِســَكِك اْلَمِديَنــِة عبــاس قــال: 
َوُدُموُعُه َتِسيُل َعَلى ِلْحَيِتِه َفُكلعَم اْلَعب اُس ِلُيَكلعَم ِفيـِه الن ِبـي  َصـلَّى اللَّـُه َعَلْيـِه      

ى اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم ِلَبِريـَرَة ِإن ـُه َزْوُجـِك َفَقاَلـْت        َوَسلََّم َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّ
َتْأُمُرِني ِبِه َيا َرُسوَل اللَِّه َقاَل ِإن َمـا َأَنـا َشـاِفٌع َقـاَل َفَخي َرَهـا َفاْخَتـاَرْت َنْفَسـَها        

 .(6)(َوَكاَن َعْبًدا ِلآِل اْلُمِغرَيِة ُيَقاُل َلُه ُمِغيٌث
ــة ــب أمــ  الثامن ــاللجوء إىل    : تأدي ــد ب ــل والعق ــل احل ــلمني وأه راء املس

اإلستشارة واإلسـتعانة بعقـول املسـلمني ودعـوتهم لعـدم اإلنفـراد بـالرأي        
وإختاذ  فعل عام يتعلق مبصاو األمة حتى تتحد كلمتهم فيه , وقد جاءت 
املشورة خبصـوص حيـاة األسـرة وإسـتدامة العالقـة الزوجيـة , قـال تعـاىل         

اال  َعْن َتَراٍض ِمْنُهَما َوَتشَاُوٍر َفًّلَ َفِإْن َأَراَدا ِفصَ ]

, وفيـة داللـة علـى أولويـة الشـورى يف األهـم       (2)[جَُناَح َعَليِْهَموا
 واألظهر من احلياة الزوجية.

 :إستقراء سالمة الفطرة , وحسن الرأي واملشورة . التاسعة
: مشورة النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم ألصحابه من  العاشرة

َوّلِلَِِّ اْلِعوووووزَُّ  َوِلَرسُووووووِلِه مصـــــاديق قولـــــه تعـــــاىل]

 , من وجوه:(3)[َوِلْلُمِْْمِنينَ 
: الفعل الذي يرتشح عن املشورة أدنى رتبة من الذي يأتي عن  األول

ــد اهلل ,    ــن عنـ ــه مـ ــورة ألنـ ــوق املشـ ــو فـ ــه فهـ ــوحي وعلومـ ــراد الـ ويف  إنفـ
 .(4)[َوَمْن َأْصَدُ  ِمْن ّللاَِّ ِقيًّل  التنزيل]

                                                           

 .4/211مسند أمحد (6)
 .33سورة البقرة (2)

 . 8سورة املنافقون (3)

 .622سورة النساء (4)
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: كما  يشرتك النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسـلم واملؤمنـون    الثاني
 يف صفة العز يف اآلية أعاله فانهم يشرتكون يف املشورة والتشاور.

إدراك املؤمن بأنه ال يفعل الشـت إنقيـادًا بـل يشـاور ويـدعى       الثالث :
 لبيان احلكمة والنصيحة.

:كان العرب أهـل انفـة وإبـاء, وقـد إختـاروا السـكن يف        احلادية عشر
الصحارى واملناطق البعيدة عن سطوة السـالطني, فجـاء اإلسـالم ليصـبح     

ورة تنميـة  العرب قادة وأئمة وأرباب مشورة يف املعضالت , ومدرسة املشـ 
 مللكة احلكم ومقدمة إلدارة شؤون األمصار. 

: زجر احلكماء عن اإلستبداد بالرأي والرتفع عن اإلذعان الثانية عشرة
للحـــق والصـــدق فـــاذا كـــان الـــنيب حممـــد صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم  

 الذي]
ٌ
َََما َيْنِطُق َعْن اْلَهوَوى   ِإْن ُهوَو ِإالَّ َوحْوي

 .(6)[ُيوحَى
فمن بـاب األولويـة القطعيـة أن يلجـأ احلـاكم املسـلم        يستشري أصحابه
 للمشورة من وجوه :

:إنقطاع الوحي بعد إنتقال خـا  األنبيـاء إىل الرفيـق األعلـى يف      األول
 ميالدية . 132السنة احلادية عشرة  للهجرة سنة 

 : وجوب التأسي بالنيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم . الثاني
 باملشورة يصل املسلمون إىل العمل بالكتاب والسنة . : الثالث
 :باملشورة يستحضر الدليل . الرابع

: جلوء احلاكم إىل الشورى وما فيهـا مـن جتليـات احلكمـة      الثالثة عشر
وإكرام املأل من القوم سبب الستدامة احلكم ومنع الفرقة وحصول اخلروج 

 . على السلطان وما يسمى يف هذا الزمان باإلنشقاق
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ومــن اإلعجــاز يف أحكــام املشــورة يف اإلســالم أنهــا بــرزخ دون هــذا   
َفبَِما َرحَْموٍة ِموْن اخلروج وأسباب الفتنة والفرقـُة لقولـه تعـاىل ]   

ّللاَِّ ِلْنَت َلُهمْ َوَلْو ُكْنَت َفظاا َغِليظَ اْلَقْلبِ الَْنَفضُّوا 

ملشـورة والقـرار   وتبني اآلية اعاله الفصل والرتتيب بني ا(6) [ِمْن حَْوِلكَ 
واحلكم الذي يعود إىل النيب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم مبعنـى أن       
املشورة ال تعين ا شرتاك يف احلكم والشأن واملنزلة خاصة وأن املشورة على 

 أقسام :
 : املشورة باحلق والعدل .  األول
: لشورى خبالف ما ينوي فعله خاصة إذا كانت بعد بيان الفعل  الثاني

 ي يراد إتيانه .الذ
 : جمت املشورة حتضريآ ألمر احلاكم وما فيه مصلحة املسلمني . الرابع

 : املشورة ابتداء من غري طلبها من احلاكم وأولي األمر .  اخلامس
ورمبا قال بعضهم أملشورة يف األية خاصة بالنيب حممد صلى اهلل عليـه  

ــة  فوظــائف     ــه خــالف املشــهور وظــاهر اآلي ــه وســلم ولكن ــة عامــة وآل اآلي
وبركاتهــا ترتشــح علــى حكــام وعلمــاء اإلســالم وأهــل احلــل والعقــد يف    
اجملتمعات وجتب املشاورة مع أهل العلم والدراية فيشاور الوالة العلماء يف 

أمور الدين والدنيا  مطلقا  ويشاورون كال حبسب املوضـوع , ويشـاورون    
ء بعمـارة الـبالد   قادة اجليش فيما يتعلق يف حال احلرب والسـلم .والـوزرا  

وذوي اإلختصاص بالشؤون اليت ختصهم, وقـال ابـن عطية)املشـورة مـن     
قواعد الشريعة وعزائم األحكام , ومن ال يستشري اهل العلم والدين فعزله 

 .(2) واجب , وهذا ما ال خالف فيه (
 وال دليل على العزل بسبب عدم اإلستشارة وليس هو من الكبائر .
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وجــــوب وعمــــوم املشــــورة لقولــــه تعــــاىل  وإن ذهــــب املالكيــــة إىل
 . (6) [َوشَاِوْرُهمْ ِفي األَْمرِ ]

وعــن الشــافعي أن هــذا األمــر لإلســتحباب وميكــن القــول بالتفصــيل   
 حبسب احلال واملوضوع وعلى وجوه : 

 :وجوب التشاور . األول
 :الندب واستحباب التشاور . الثاني

 : ما جرى املشورة يف مثله , وكأنهامن حتصيل احلاصل  .  الثالث
ــع ــه       الراب ــورة ,  قول ــتلزم املش ــذي ال يس ــح ال ــي والواض ــر اجلل :األم

   ففيه مسائل :(2) [َوشَاِوْرُهمْ ِفي األَْمرِ تعاىل]

 حاجة النيب حممد صلى اهلل عليه واله وسلم ملشورة أصحابه. األوىل : 
 اهلل عليه اله وسلم عن مشورة الغري . :غنى النيب حممد صلى الثاني
: موضوعة املشورة ليس عمل النيب إلا املراد تأديب الصـحابه   الثالثة

 واملؤمنني على العمل بالشورى .
: جمي املشورة والرأي موافقًا للوحي سواء تقدمت أو تـأخرت   الثالثة

 عن فرد الوحي الذي خيص ذات املوضوع .
 [َوشَاِوْرُهْم ِفي األَْمورِ وله تعاىل ]: بيان حقيقة يف ق الرابعة

, أن إستشارة النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم ألصحابه ليست من (3)
 عنده وال عن ضعف وحاجَه بل بأمر من اهلل عز وجل .

: إن اهلل عز وجل يعلم مبا سيقوله الصحابه عند املشورة وهو  السادسة
سبحانه يهدي النيب لألصلح واأل  , أما املسأله األوىل والثانيـة فـال تعلـل    
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الثوبة ملثل هذا املبحث وان كان البد من اإلجابة فالثانية هي األصالح ألنه 
 مسلح بالوحي وبصحبة جربئيل , وكل قول وفعل منه حجة . 

: املشــورة إســتقراء وكشــف عــن أحــوال وســنخية ورغائــب   امســةاخل
َوَمووا َأَصوواَبكُمْ َيووْومَ النــاس وهــو مــن مصــاديق قولــه تعــاىل]

اْلَتَقوووى اْلجَْمَعوووانِ َفبِوووِإْذنِ ّللاَِّ َوِلووويَْعَلمَ 

 .(6)[اْلُمِْْمِنينَ 

خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم  )وعن إبن شهاب وغريه قال: 
ل مــن أصــحابه, حتــى إذا كــانوا بالشــرط بــني أحــد إىل أحــد يف ألــف رجــ

واملدينة الذل عنهم عبد اهلل بن ُأَبي  بثلث الناس, وقال: أطاعهم وعصاني 
واهلل ما ندري عالم نقتل أنفسنا ههنـا, فرجـع مبـن اتبعـه مـن أهـل النفـاق        
وأهل الريب, واتبعهم عبد اهلل بن عمرو بن حرام من بين سلمة يقول: يا 

اهلل أن ختذلوا نبيكم وقومكم عندما حضرهم عدوهم. قالوا:  قوم أذكركم
 .(2)(لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم, ولكن ال نرى أن يكون قتال

قلـت: يـا رسـول    وأخرج اخلطيب عن اإلمام علي عليه السـالم قـال:   
اهلل: األمر ينزل بنا بعدك مل ينزل فيـه قـرآن, ومل يسـمع منـك فيـه شـيء,       

العابد من أميت واجعلوه بينكم شورى وال تقضـوه بـرأي    قال: امجعوا له
 .(3)(واحد

ومع إدعاء فرعون الربوبية فانـه جلـأ إىل املشـورة يف أمـر موسـى عليـه       
السالم فيه داللـة علـى إدراكـه بأنـه يف حـال حـرب مـع موسـى وأن ملكـه          
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َقوواَل ِلْلَموو ِ معــرض للــزوال , ويف التنزيــل حكايــة عــن فرعــون ]

 .(6)[َهَذا َلسَاحٌِر َعِليمٌ  حَْوَلُه ِإنَّ 

وظاهر اآلية أن فرعون مل يطلب املشورة إلا سأل األمر من املأل وأهل 
احلل والعقد من قومه وفيه شاهد بأنه مع قوته وجربوته فانه يتواضع للمأل 
ووجوه القوم  عند الشدة واحملنة ومواجهة األخطار ألنهم رؤساء اجليوش 

يُد َأْن ُيُِْرجَكُْم ِموْن َأْرِضوكُمْ ُيرِ  , فان قلـت إن كالمـه ]  

 (2) [َفَماَذا َتْأُمُرونَ 
معنى املؤامرة أي املشاورة وهو بعيد بل املقصود منه األمر الـذي هـو   
من النيب من غري أن يشرتط  إىل قيد صدور األمر من العالي إىل الداني , 

ب باألضافة إىل وجود قرينة وضميمة خاصة يف املقـام وهـي أن الـذي طلـ    
 اآلمر هو العالي وهو فرعون بالنسبة لقومه .

 ترى ملاذا صدر سؤال فرعون بلغة الطلب وسؤال األمٌر فيه وجوه :
: بعث التقية يف نفوسهم وجعلهم يقولـون مـا عنـدهم مـن غـري       األول

 خشية من فرعون .
: إخبــارهم بــأن القــادة والرؤســاء يف مواجهــة الــبالء الزاحــف  الثــاني

 اليهم.
إقــرار فرعــون بــأن نبــوة موســى عليــه الســالم تهــدد حكمــه   : الثالــث

وتعرض أصحابه للذل واهلوان , وفاته انه لـو آمـن بنبـوة موسـى لبقـي يف      
 مقامه وسلطانه حاكمًا على أمصار مصر .

: إعــالن فرعــون بأنــه مســتعد للعمــل مبــا يــأمرون ولــيس فقــط  الرابــع 
ناقشـته كمـا ورد يف   املشورة , بدليل أنه عمل بقـوهلم مـن غـري أن يقـوم مب    
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َقاُلوا َأْرجِِه َوَأخَاُه َواْبَعْث ِفي اْلَمَداِئنِ التنزيـل ] 

َيوْأُتوكَ ِبكُولِّ سَوحَّاٍر َعِلويٍم  َفجُِموَع  حَاِشِريَن  

  (6) [السَّحََرُ  ِلِميَقاتِ َيْوٍم َمْعُلومٍ 
ومل تذكر آيات القرآن موضوع بعث فرعون يف املدن ومجعه السحرة 

هم عنده مما يدل على عمله بـأمر قومـه أمـا الـنيب حممـد      بل ذكرت حضور
صلى اهلل عليه وآله وسلم فان اهلل عزوجـل أمـره أن يشـاور أصـحابه مـن      

ــه ]   ــًا إلي ــوة , وأن يكــون األمــر راجع َفووِإَذا َعَزْمووَت مقامــات النب

(2)[َفَتَوكَّْل َعَلى ّللاَِّ 
 

نه يواجه مع تواضع وتطامن فرعون مع رؤساء قومه  يف حال الشدة فا
 النيب موسى عليه السالم بالغلظة  والوعيد.

 علم جديد )السنة النبوية الدف عية(
تتعدد مصاديق طاعة النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم يف القتال 

 وسوح املعارك, ومنها ما يتجلى بالدروس املستقرأة من سنته القتالية.
 وتقسم السنة النبوية إىل أقسام وهي:

 السنة القولية. األول :
 السنة الفعلية. الثاني :

 السنة التقريرية. الثالث :
وأضفنا قسيمًا رابعًا هلا وهو السنة التدوينية, وموضوعها رسائل النيب 
حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وما كتبه والعهود واملواثيق الـيت صـدرت   

 منه وأمضاها.
وتتضمن بيان كيفية قتال ونضيف هنا قسمًا خامسًا وهو السنة القتالية 

َوِإْذ النيب وإعداده ألصحابه للقتال الذي وثـق يف القـرآن بقولـه تعـاىل]    
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َغووَدْوَت ِمووْن َأْهِلووكَ ُتبَوووِّؤُ اْلُمووِْْمِنيَن َمَقاِعووَد 

 .(6) [ِلْلِقَتالِ 
فجعل اهلل عز وجل موضـوعية هلـذا اإلعـداد بـأن خصـه بآيـة قرآنيـة        

عًا للعلم, واإلستنباط وإقتبـاس  ليكون فيه درس وموعظة, ويصبح موضو
 الدروس أي أن السنة الدفاعية تقسم إىل أبواب منها:

إعداد النيب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم للقتـال وهـذا         األول :
 الباب ينقسم إىل شعب منها:

 موافقة عمل النيب للقرآن. األوىل :
قولـــه موضـــوعية اآليـــة القرآنيـــة باإلعـــداد للقتـــال كمـــا يف   الثانيـــة :

َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اسَْتطَْعُتْم ِموْن ُقووٍَّ  َوِموْن تعاىل]

 .(2)[ِرَباِط اْلَُيْلِ 
 بركات الوحي يف إصالح الصحابة للقتال. الثالثة :
وصايا الـنيب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم للسـرايا عنـد          الثاني :

 الوصايا على أقسام منها: هوهذ, اخلروج للدفاع والغزو 
 ما يكون لألمري خاصة. األول :
 لعامة اجليش.االوصايا  الثاني :

 ها األمري وأفراد اجليش.فيالوصية اليت يشرتك  الثالث :
َوَسـلََّم ِإَذا َأم ـَر   وآلـه  َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيـِه  وعن بريدة قال :

اص ـِتِه ِبَتْقـَوى اللَّـِه َوَمـْن َمَعـُه ِمـْن       َأِمرًيا َعَلى َجْيٍش َأْو َسـِري ٍة َأْوَصـاُه ِفـي خَ   
اْلُمْسِلِمنَي َخْيًرا ُثم  َقاَل اْغُزوا ِبْسِم اللَِّه ِفي َسِبيِل اللَِّه َقاِتُلوا َمْن َكَفـَر ِباللَّـِه   

 .(3) اْغُزوا َوَلا َتُغلُّوا َوَلا َتْغِدُروا َوَلا ُتَمثُِّلوا َوَلا َتْقُتُلوا َوِليًدا
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ليكون إستحضار ذكره , مرات  أربعاهلل يف احلديث أعاله وتكرر إسم 
واقية من الوهن واخلوف, واإلخبار عن قانون كلي وهو أن الذي يبدأ قتاله 
ببسم اهلل, وينوي القتال يف سبيله تعاىل ال يدنو إليه الوهن وال يستقرأ عنده 

 احلزن.
التقوى ومع قلة كلمات احلديث أعاله فانه يتضمن إىل جانب الوصية ب

ثالثة أوامر وأربعة نواهي كلها تتعلق بغايات القتال وتقييدها بقصد القربة 
ــد يف أخــالق لل   ــب تأســيس علــم جدي تتقــوم بتقــوى اهلل , رب حــإىل جان

وحضور قاعدة الضرر وال ضرار, وهو من مصاديق قوله صلى اهلل عليـه  
 .(6)ُبعثت ألُتّمم مكارم األخالق وآله وسلم:

الــيت وردت يف هــذا احلــديث النبـوي ثابتــة وباقيــة إىل يــوم   والقواعـد 
القيامة, وهي من وجوه حاجة املسلمني والناس إىل السنة النبويـة يف بـاب   

 القتال وشاهد على أنها كانت دفاعية حمصنة قائمة على الدعوة إىل اهلل.
وبني اجليش والسرية عموم وخصوص  مطلـق, فكـل سـرية هـي مـن      

 ألن اجليش أكثر ويبلغ عدده حنو أربعمائة.اجليش وليس العكس 
السـرايا الـيت بعثهـا الـنيب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم           الرابع :

 ووظائفها وفيه وجوه:
عدد السرايا اليت بعثها النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم   األول :

سحاق أنهـا  إوقال إبن سعد ان عددها مس ومسون سرية, وقال إبن 
 الثون.مثان وث

رض القتـال, فهـي   غوظائف السرايا: ومل تكن السرايا كلها ل الثاني :
 على شعب:
 سرايا اإلستطالع. األوىل :
 سرايا إلعرتاض قوافل قريش القادمة من الشام. الثانية :
 لتحدي.اسرايا  الثالثة :
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 سرايا لبعث الفزع واخلوف يف قلب العدو. الرابعة :
 سرايا لنصرة أفراد من املؤمنني. اخلامسة :

أرادة أفراد خمصوصني من رؤساء الكفر متادوا يف التعدي  السادسة :
 على اإلسالم.
 سرايا هلدم األصنام. السابعة :

 سرايا ملنع إستحواذ ونهب قريش ألموال املسلمني. الثامنة :
أول سرية يف اإلسالم, وهي سرية محـزة بـن عبـد املطلـب,      الثالث :

ن من املهاجرين خاصة وكانت وظيفتها ولون اللواء أبيض, ومعه ثالث وكان
فيهـا أبـو جهـل بـن هشـام يف      , إعرتاض قافلـة لقـريش جـاءت مـن الشـام      

فبلغ املسلمون سـاحل البحـر األمحـر عنـد أرض جهينـة,      , ثالمثائة رجل 
فالتقا الفريقان واستعدا للقتـال, فمشـى جمـدي بـن عمـروا اجلهـين بينهمـا        

فــًا هلمــا فلــم يــزل ميشــي حتــى حجــز بيــنهم وانصــرف كــل مــن  وكــان حلي
اجليشني, وعندما عاد محزة ومن معه إىل املدينة أكـرمهم الـنيب وكسـاهم    

وقال: أنه ميمون النقيبة, مبارك األمـر أو قـال: رشـيد    , واثنى على جمدي 
 األمر.

إختبـار الـنيب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم للمقـاتلني,          الثالث :
ُعِرْضت على النيب صلى  أهلية البالغني, وعن عبد اهلل بن عمر :وفحص  
وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة, فلم جيزني, وعرضـت  وآله اهلل عليه 

 .(6)عليه يوم اخَلْنَدق وأنا ابن مس عشرة فأجازني
إذن النيب حممد صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم لـذوي األعـذار,      الرابع :

 ومشول اإلذن ملن يقوم بالعناية بوالديه ملا يف برهما من الثواب العظيم.
 السنة النبوية خبصوص تأهيل وتدريب املسلمني. اخلامس :
توزيع مواضع اجليوش, وكيفية تقسيم املواضع, وصريورة  السادس :

يف موضع واحد كي يتعاونوا يف القتال, وألن كـل  كل قبيلة أو أهل منطقة 
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واحد منهم يعرف قدرات اآلخر وكيف يؤازره وميده, وملنع دخول غريهم 
 معهم وتسلل أفراد العدو إىل صفوفهم.

التورية يف اجلهة اليت يتوجه هلا اجليش والسرايا والتعتيم على  السابع :
ول اهلل صـلى اهلل  ومل يكن رسـ  العدو وعيونه, وعن كعب بن مالك قال:

ُيِريُد َغْزَوًة ِإالَّ َور ى ِبَغْيِرَها َحت ى َكاَنْت ِتْلَك اْلَغْزَوُة َغَزاَها عليه وآله وسلم 
َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم, ِفي َحرٍّ َشـِديٍد, َواْسـَتْقَبَل َسـَفًرا َبِعيـًدا,     

ــِلمِ   ــى ِلْلُمْس ــِثرًيا َفَجلَّ ــُدوًّا َك ــاًزا, َوَع ــْزِوِهْم   َوَمَف ــَة َغ ــَأه ُبوا ُأْهَب ــَرُهْم ِلَيَت نَي َأْم
 .(6)َفَأَخْبَرُهْم ِبَوْجِهِه الَِّذي ُيِريُد

وفيه دعوة لقواد اجليوش اإلسالمية بعدم الوقوف عند كيفيـة واحـدة   
ورية أو السرية املطبقة, فقد يستلزم األمر بيـان اجلهـة وإخبـار األفـراد     تكال

عركــة خاصـة مـع عــدم اخلشـية مـن بلوغهــا     خبطـط القتـال وصـيغة إدارة امل   
للعدو, كما يف السـري حنـو تبـوك وبعـد املسـافة وعـدم وصـول األخبـار إىل         
الروم باإلضافة إىل ظن الناس من غـري املـؤمنني أن الـنيب يـوري يف اجلهـة      

ورية اليت إعتمدها يف الغزوات تاليت يقصد الذهاب إليها إستصحابًا للغة ال
 املسلمون. للقائهوكثرة أفراد العدو الذي يتوجه  خاصة مع شدة, السابقة 

رصد النيب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم للعـدو, وبـث         الثامن :
العيون, ودعوة املسلمني لتتبع أخباره, وتنميـة ملكـة أمـن الطريـق ومجـع      

ليسـتقوا مـن املـاء     مو أقبلت قـريش وبعثـوا عبيـده   احلقائق واألرقام عنه, 
وسّلم وقالوا هلم من أنتم  وآله فأخذهم أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه

قــالوا حنــن عبيــد قــريش قــالوا فــأين العــري قــالوا ال علــم لنــا بــالعري فــأقبلوا 
 .يضربونهم

وسّلم يصلي فانفتل من صالته و  وآله وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه
ذبوكم تركتموهم فأتوه بهم فقال هلم قال إن صدقوكم ضربتموهم و إن ك

كـم القـوم قـالوا ال علـم لنـا       :قـال  ,من أنتم قالوا يا حممد حنن عبيد قريش
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بعددهم قال كم ينحرون يف كل يوم من جزور قالوا تسعة إىل عشرة فقال 
 .(6)وسّلم القوم تسعمائة إىل ألف وآله رسول اهلل صلى اهلل عليه

وسلم وآله مع رسول اهلل صلى اهلل عليه لقد َرأيُتنا  وعن حذيفة قال :
, فقال رسول اهلل صلى اهلل (2)ليلة األحزاب يف ليلة ذات ريح شديدة وُقّر

وسلم: "أال رجل يأتي خبرب القوم, يكون معي يوم القيامة؟". فلم وآله عليه 
جيبه منا أحد, ثم الثانية, ثم الثالثة مثله. ثم قال: "يا حذيفة, قم فأتنا خبـرب  

لقوم". فلم أجـد بـد ا إذ دعـاني بـامسي أن أقـوم, فقـال: "ائـتين خبـرب         من ا
 .(3)القوم, وال َتْذَعْرهم َعَلّي

 ويف احلديث مسائل :
بيان النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم للحاجة إىل رصـد  األوىل :

 العدو ومعرفة نواياه.
 الرتغيب مبالحظة حال العدو وإخبار النيب عنه. الثانية :
الثواب العظيم ملن يتـوىل وظيفـة العـني للمسـلمني مـع حتمـل        الثالثة :

 األخطار.
ــة : ــيني      الرابع ــلم إىل تع ــه وس ــه وآل ــلى اهلل علي ــد ص ــنيب حمم ــوء ال جل

الشخصي الذي يتوىل املسؤولية عنـه تعـذر املبـادرة إىل اإلسـتجابة أي أن     
 رصد حركة العدو كانت واجبًا كفائيًا فصارت عينيًا.

 لعل يف هذا التعيني أمنًا حلذيفة. اخلامسة :
إختيـار موضـع القتـال, مبـا يتناسـب وحـال املسـلمني, ففـي          التاسع :

معركــة بــدر وأحــد خــرج الــنيب وأصــحابه ملالقــاة العــدو, أمــا يف معركــة    
األحزاب فحفروا خندقًا حول املدينة, ويف فتح مكة مل يقف املسلمون إال 

 عند البيت احلرام.
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يب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم بـوعا وإنـذار        قيام الن العاشر :
ل القتال, ووصية األمراء بالوعا قبل القتال وإقامة احلجـة علـى   بالعدو ق
 العدو.

إمتناع النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم عن إبتداء  احلادي عشر :
 يف القتال, وإقامة احلجة على العدو.

عليه وآله وسلم حبث الصحابة قيام النيب حممد صلى اهلل  الثاني عشر :
 املقاتلني على اإلستبسال يف القتال, وإظهار املهارات.

ويف حديث سلمة بن األكرع أن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم كـان  
 .(6) ارموا بين إمساعيل , فإن أباكم كان راميا يقول:

تــولي الــنيب حممــد صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم تعــيني  الثالــث عشــر :
 يف الليل, وفيه مسائل: احلراس

 دعوة للمسلمني لعدم الغفلة. األوىل :
منع العدو من املباغته, وعن سهل بن احلنظلية أن رسول اهلل  الثانية :

 .(2) صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: من حيرسنا الليلة
 تنمية ملكة احليطة واحلذر عند املسلمني. الثالثة :

مباغتة املسلمني لياًل إلدراكه بانهم زجر العدو عن مهامجة و الرابعة :
 يف يقظة وحراسة.

 طرد الغفلة والتفريط عن جيش املسلمني. اخلامسة :
العنايــة بــاحلرص والتوجيــه ملــداواتهم, وإحــداث نــوع  الرابــع عشــر :

 مستشفى ميداني بسيط يف ساحات املعركة.
تفقـد الـنيب ألصـحابه, ومـن غـاب ومل يكـن لـه أثـر          اخلامس عشـر : 

 يتفقده بني القتلى.
 دفن القتلى بعد الصالة عليهم. السادس عشر :
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مجع األسرى والعناية بهم وكيفية فـدائهم, ويف صـيغة     السابع عشر :
التعامل مع أسرى بـدر وغريهـم مدرسـة يف تـأريخ اإلسـالم تقتـبس منهـا        

ُيطِْعُموَن الطََّعاَم َعَلى حُبِِّه وَ الدروس واملواعا قـال تعـاىل]  

  . (6)[ِمسِْكين ا َوَيِتيم ا َوَأِسير ا
حيجز األسرى الذين يقعون يف أيدي املسلمني بسـجن أو موضـع    ومل

ــرغيبهم        ــرامهم وت ــة يف إك ــك آي ــة, وتل ــاء يف املدين ــون طلق ــل يبق ــاص ب خ
مع  , وكان يتعذر على الشخص مغادرتها والسري يف الصحراء إىلباإلسالم

 .قافلة 
لزوم مجع الغنائم, وحرمة اإلستحواذ الشخصي عليها,  الثامن عشر :

وبعد مجعها يتوىل النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسـلم قسـمتها بالعـدل    
واإلنصاف, ثم يهـب مـن حصـته وسـهمه, وعـن عبـد اهلل بـن شـداد عـن          

رهط يف  ميمونة بنت احلارث زوج النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم قالت:
من املهاجرين يقسم ما أفاء اهلل عليه فبعثت إليه امرأة من نسائه وما مـنهم  

 .إال ذا قرابة من رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فلما عم أزواجه عطيته
قالت زينب بنت جحش يا رسول اهلل ما مـن نسـائك امـرأة إال وهـي     

أجــل الــذي تنظــر إىل أخيهــا أو أبيهــا أو ذي قرابتهــا عنــدك فــاذكرني مــن  
فأحرق رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قوهلا وبلغ منه كل  ,(2)زوجنيك

مبلغ فانتهرها عمر فقالت اعرض عين يا عمـر فـواهلل لـو كانـت بنتـك مـا       
 .بهذا رضيت

                                                           

 .8سورة االنسان  (6)

َفَلمَّا تذكر بأن زواجها كان من النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم لقولـه تعـاىل]   (2)

 .[َقَضى َزْيٌد ِمْنَها َوطَر ا َزوَّجَْناَكَها
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اعـرض عنهـا يـا عمـر فانهـا       :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليـه و سـلم  
أواهة فقال رجل يا رسول اهلل ما األواه قال اخلاشع الدعاء املتضرع ثم قرأ 

 . (6) إن ابراهيم ألواه حليم
إختيار النيب حممد صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم الصـلح      التاسع عشر :

عنــد وجــود أســبابه وان كــان شــطر مــن الصــحابة اليرضــى بــه, قــال          
 .(2)[خَيْرٌ َوالصُّْل ُ تعاىل]

وتدل اآلية أعاله على احلسن الذاتي للصلح يف كل األحوال وأنه خري 
حمــض, وفيــه شــاهد بــأن اإلســالم مل ينتشــر بالســيف إلــا إنتشــر بــاملعجزة  
واحلكمة والربهان, ويف احلديبية وعندما كان الـنيب حممـد صـلى اهلل عليـه     

يش سـهيل بـن   وآله وسلم  وأصحابه متوجهني إىل البيت احلرام بعثت قـر 
عمرو وأمرته أن يصاو النيب حممدًا صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم وبشـرط      
رجوعه وال يدخل البيت احلرام يف تلك السنة حتى ال تتحدث العرب أنـه  

 دخل مكة عنوة عليهم, وجرى كالم طويل.
وسـلم علـي   وآلـه  ثم دعا رسول اهلل صلى اهلل عليه  قال إبن أسحاق:

بن أبي طالـب فقـال: اكتـب: بسـم اهلل الـرمحن الـرحيم فقـال سـهيل: ال         
أعرف هذا, ولكن اكتب: بامسك اللهم: فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ثم قال: اكتـب: هـذا مـا صـاو      فكتبها. وسلم: اكتب بامسك اللهم.وآله 
: فقـال سـهيل: لـو شـهدت أنـك       عليه حممـد رسـول اهلل سـهيل بـن عمـرو     

فقال رسـول اهلل   سم أبيك.إمسك وإول اهلل مل أقاتلك, ولكن اكتب رس
اهلل  وسلم: اكتب:  هذا ما صاو عليه حممـد بـن عبـد   وآله صلى اهلل عليه 

سهيل بن عمرو, اصطلحا على وضع احلرب عن الناس عشر سنني يـأمن  
فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض, على أنه من أتى حممدا من قـريش  
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رده عليهم, ومن جاء قريشا ممن مـع حممـد مل يـردوه عليـه,      بغري إذن وليه
وأن بيننا عيبة مكفوفة, وأنه ال إسالل وال إغالل, وأنه من أحب أن يدخل 
يف عقــد حممــد وعهــده دخــل فيــه, ومــن أحــب أن يــدخل يف عقــد قــريش  

  وعهدهم دخل فيه ".
وتواثبـت بنـو بكـر     فتواثبت خزاعة فقالوا: حنن يف عقد حممد وعهده.

وإنك ترجع عامـك هـذا فـال تـدخل      فقالوا: حنن يف عقد قريش وعهدهم.
عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت  علينا مكة, وإنه إذا كان عام قابل خرجنا

 .(6)بها ثالثا, معك سالح الراكب: السيوف يف القرب ال تدخلها بغريها
موضوعية احلرب والصرب فيها وعدم الفرار يف البيعة الذي  العشرون :

ه النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم يف بيعـة الرضـوان يف احلديبيـة    أخذ
وسـلم إىل البيعـة,   وآلـه  ودعا رسول اهلل صلى اهلل عليه  قال إبن أسحاق:

وكانت بيعة الرضوان حتت الشجرة وكان الناس يقولـون: بـايعهم رسـول    
يقول: إن وكان جابر بن عبداهلل  وسلم على املوت.وآله اهلل صلى اهلل عليه 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يبايعنا على املوت, ولكن بايعنـا علـى   
وسلم الناس ومل يتخلف عنه وآله فبايع رسول اهلل صلى اهلل عليه  أال نفر.

أحد من املسلمني حضرها إال اجلد بن قيس أخو بين سلمة, وكان جابر بن 
ناقته قد ضبأ إليها يسترت من  إليه الصقا بإبط عبداهلل يقول: واهلل لكأني أنظر

 .(2) الناس
أثر الرؤيا وتأويلها يف سنة القتـال, سـواء الرؤيـا     احلادي والعشرون :

اليت يراها الـنيب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم أو الرؤيـا الـيت يراهـا          
 املسلمون ويقوم النيب بتأويلها.
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ة علـى  وحينما أقبلت قريش خبيلها وجيشها يف معركة أحد وهي عازم
الثأر لقتالهم يف معركة بدر, ومسع النيب واملسلمون بزحفها, قـال الـنيب   

إني رأيت بقرًا تنحر , ورأيت يف ذباب سيفي  صلى اهلل عليه وآله وسلم:
 .(6)ثلمًا , ورأيت أني أدخلت يدي يف درع حصينة فأولتها املدينة

أخذ النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم بأقوال  الثاني والعشرون :
شطر من الصحابة يف موضع القتال, وأن كان رأيه خبالفه, ففي معركة أحد 
كان رأي النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم أن يقاتل مشركي قريش يف 

فقال لـه نـاس   املدينة وتفاءل بالرؤيا أعاله وأن الدرع احلصينة هي املدينة, 
ورجوا أن  نوا شهدوا بدرا: لرج يا رسول اهلل إليهم نقاتلهم بأحد.مل يكو

فما زالوا برسـول اهلل صـلى اهلل    يصيبهم من الفضيلة ما أصاب أهل بدر.
 يعليه وسلم حتى لبس أداته, ثم ندموا وقالوا: يا رسول اهلل أقـم, فـالرأ  

كم اهلل أن يضع أداته بعدما لبسها حتى حي فقال هلم: ما ينبغى لنيب رأيك.
 .(2) بينه وبني عدوه

ظهور النفاق عند إقرتاب أوان املعركة مع حاجـة   الثالث والعشرون :
اإلسالم للمقاتلني ولكثرة السواد, ومع هـذا فـان الـنيب حممـدًا صـلى اهلل      
عليه وآله وسلم مل يتوسل باملنافقني بل أظهر اإلستغناء عنهم توكاًل علـى  

ال بحانه لذا خطب يوم فتح مكة فقال: اهلل عز وجل, ويرجو النصر منه س
 .(3) إله إال اهلل وحده وحده أجنز وعده و نصر عبده و هزم األحزاب وحده

ويف معركة أحد خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم يف الـف    
أحد واملدينـة, الـزل عـنهم     حتى إذا كانوا بالشوط بنيرجل من أصحابه 

 النـاس وقـال: أطـاعهم فخـرج وعصـاني     عبداهلل بن أبّي ابن سلول بثلـث  
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يشري إىل أن النيب حممدًا صلى اهلل عليه وآله وسلم مل يأخذ باستشارته يف 
قتال قريش داخل املدينة وعـدم اخلـروج عنهـا وكـان خـروج الـنيب حممـد        
صلى اهلل عليه وآله وسلم وأصحابه آية من عند اهلل أحرز املسـلمون فيهـا   

 . النصر أو قل عدم اخلسارة
وجتلى غدر املنافقني على حنـو مكشـوف ومسـفر بـالرجوع واخلـذالن       

ومبا جعل املسلمني يتداركون ضرره, ولو كان القتال داخل املدينة املنورة 
لكان العذر من ندر ونكوص املنافقني أشد وأوهن ورمبا إدعوا قتال العدو 

 زورًا.
هنـا أيهـا   واهلل ما نـدري عـالَم نقتـل أنفسـنا ه    بن أبي بن سلول: إقال  

الناس فرجع مبن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الرْيـب,  
واتبعهم عبداهلل بن عمرو بن حرام أخو بين سلمة يقول: يا قوم, أذّكركم 
اهلل أن ختذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدّوهم فقالوا: لو نعلم أنكم 

فلمـا استعصـوا عليـه     تقاتلون ما أسلمناكم, ولكنا ال نـرى أن يكـون قتـال   
وأبوا إال االنصراف عنهم, قال: أبعَدكم اهلل أعداء اهلل! فسُيغين اهلل عنكم 

 .(6)وسلم وآله ومضى رسول اهلل صلى اهلل عليه 
ويف الطريق إىل أحد أشار مجاعة من األنصار على النيب حممد صلى 

ق تـوكال  اهلل وعليه وآله وسلم أن يستعينوا حبلفائهم مـن اليهـود فلـم يوافـ    
 على اهلل.

موضوعية الدعاء أثناء املعركة, وإنقطاع النيب حممد  الرابع والعشرون :
صلى اهلل عليه وآله وسلم إىل الذكر والدعاء وسؤال النصر كما يف معركة 

 بدر.
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صرب النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم على  اخلامس والعشرون :
از واإلعــداد  للخــروج, ومــن القاعـدين واخلوالــف, واملنــافقني عنــد اجلهــ 

اآليات يف سرية النيب حممد صلى اهلل عليه وآله سـومل أنـه أبـى أن يعاقـب     
وينتقم من املنافق, كما يف رأس النفاق عبد اهلل بن أبي سلول يف غزوة بين 
املصطلق وفيه نزلت املنافقني ويف ذمه ما جاء يف التنزيل حكاية عنه وتوثيقًا 

ا ِإَلى اْلَمِديَنِة َليُُِْرجَنَّ األََعوزُّ َلِئْن َرجَْعنَ لكالمـه] 

 .(6)[ِمْنَها األََذلَّ 
وحينما سئل النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم األذن يف قتله قال: 
اليتحدث الناس إن حممدًا كان يقتـل أصـحابه, وحينمـا أراد الـنيب حممـد      

يتظـاهر  صلى اهلل عليه وآله وسلم اخلروج إىل تبوك مل خيـف اجلهـة, ومل   
أيها الناس إني أريد الروم فاعلمهم , وذلك يف زمان  بارادة غريها, وقال:

البأس وشدة من احلر وجدب البالد , وحني طابت الثمار والناس حيبـون  
املقام يف مثارهم وظالهلم ويكرهون الشـخوص عنهـا , فبينمـا رسـول اهلل     

بن قيس : يا جد وسلم ذات يوم يف جهازه إذ قال للجد وآله صلى اهلل عليه 
هل لك يف بنات بين األصفر؟ قال : يا رسول اهلل لقد علم قومي أنه ليس 
أحد أشد عجبًا بالنساء مين , وإني أخاف إن رأيت نساء بين األصـفر أن  

وآله يفتنين َفْأذن لي يا رسول اهلل . فأعرض عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه 
ُهمْ َمْن َيُقوُل اْئوَذْن َوِمنْ ]وسلم وقال : قد أذنـت . فـأنزل اهلل  

 .(2)[ِلي َوالَ َتْفِتنِّي َأالَ ِفي اْلِفْتَنِة سََقطُوا
وآله َرَفَع َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  وعن إبن عباس يف قصة بدر قال:

ُتْعَبــَد ِفــي َوَسـلََّم َيــَدُه, َفَقـاَل: "َيــا َربِّ, ِإن ــَك ِإْن ُتْهِلـَك َهــِذِه اْلِعَصــاَبَة َفَلـْن     

                                                           

 .8سورة املنافقون  (6)

 .1/88الدر املنثور  (2)



 601معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 201

اأَلْرِض َأَبًدا, َفَقاَل َلُه ِجْبِريُل َعَلْيِه الس الُم: ُخْذ َقْبَضًة ِمـَن التُّـَراِب, َفَأَخـَذ    
َقْبَضًة ِمَن التَُّراِب, َفَرَمى ِبَها ِفي َوْجِهِهْم, َفَما َبِقَي ِمَن اْلُمْشـِرِكنَي َأَحـٌد ِإال   

 .(6)ُتَراٌب ِمْن ِتْلَك اْلَقْبَضِة, َفَولُّوا ُمْدِبِريَنَأَصاَب َعْيَنُه َوُمْنَخَرْيِه َوَفَمُه 
مشاركة النيب حممد صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم    السادس والعشرون :

قـتلن حممـدًا   واهلل أل بنفسه يف القتال كما يف قصة أبي بن خلف الذي قال:
 فقال : بل أنا أقتله إن شاء اهلل, فبلغ ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

. فافزعه ذلك فوقعت يف نفسه ألنهم مل يسمعوا رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم قال قواًل إال كان حقًا , فلمـا كـان يـوم أحـد خـرج مـع املشـركني ,        

صلى اهلل عليه وسلم ليحمل عليه . فيحول رجل  فجعل يلتمس غفلة النيب
 من املسلمني بني النيب صلى اهلل عليه وسلم وبينه . 

رأى ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ألصحابه : خلفوا فلما 
عنه فأخذ احلربة فرماه بها, فوقعت ترقوته , فلم خيرج منه كبري دم واحتقن 
الدم يف جوفه , فخار كما خيور الثور فـأتى أصـحابه حتـى احتملـوه وهـو      

ين خيور وقالوا : ما هذا؟! فواهلل ما بك إال خدش فقال : واهلل لو مل يصـب 
إال بريقه لقتلين أليس قد قال : أنا أقتله , واهلل لو كان الذي بي بأهل ذي 

قال : فما لبث إال يومًا أو حنو ذلك حتـى مـات إىل النـار ,     اجملاز لقتلهم .
إىل  [َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّواِلُم َعَلوى َيَدْيوهِ ]وأنزل اهلل فيـه  

 .(2) [َوَكاَن الشَّيْطَاُن ِل ِنسَانِ خَُذوال  ]قوله
لغة العفو والرمحة  اثناء القتال وبعده, واألخالق  السابع والعشرون :

احلميدة يف احلروب وإطالق سراح األسـرى وقبـول الشـفاعة فـيهم وعتـق      
العبيد ووقع بيد املسـلمني أول اسـريين مـن مشـركي قـريش يف سـرية للـة        
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, فلـم  وقبل واقعة بدر بشهرين وهما احلكم بن كيسان وعثمان بن عبداهلل
يبطش بهما النيب وأصحابه أنتقامًا من قريش وشدة تعذيبها للمسلمني, بل 
أحاطهما النيب بعناية, فاسلم األول منها واستشـهد يـوم بـدر معونـة, أمـا      
الثاني فرجع إىل مكة لينقل هلم حسن خلق املسلمني وعبـادتهم وتقـواهم   

مـن املشـركني   وتفانيهم يف طاعة اهلل ورسوله ويف معركة بدر وقـع سـبعون   
أسرى بيد املسلمني, ومل يقتلهم الـنيب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم       

 فكانوا على أقسام:
الــذي قبلــت منــه الفديــة, وكانــت مــن الكلــي املشــكك, كــاًل   األول :

حبسب حاله ووفرة ماله, دفـع بعضـهم أربعـة آالف درهـم كـأبي وداعـة,       
ا أمه وكان عندها مال وزرارة بن عمري, وهو أخو مصعب بن عمري, دفعته

كثري ودفع العباس بن عبد املطلب عم النيب مائة أو قية, كما دفع مثانني أو 
 قية فدية لعقيل بن أبي طالب, ودفع بعض األسرى أربعني أوقية.

بعـض األسـرى   النيب حممد صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم   أطلق  الثاني :
فيان مقابـل إطـالق   بداًل عن أسري من املسلمني, فاطلق عمـرو بـن أبـي سـ    

 املشركني لسراح سعد بن النعمان الذي أسره ابو سفيان وهو يعتمر.
يقوم األسري الذي ليس عنده مال بتعليم أبناء املسلمني القراءة  الثالث :

 والكتابة كما ورد عن إبن عباس.
من غري فداء مثل: املطلب بن  ىإطالق سراح عدد من األسر الرابع :

 حنطب وأبي عزة الشاعر, وصيفي بن أبي رفاعة.
وكان من بني األسرى ابو العاص بن الربيع خنت رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله سومل على ابنته زينب فبعث إليه بقالدة كانت خدجية ألبستها هلا 

, لم رق هلـا  ليلة زفافها, فلمـا رآهـا رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـ       
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وقال: أن رأيتم أن تطلقوا هلا اسريها, وتردوا إليها متاعها فعلتم, قـالوا:  
 رسول اهلل فاطلقوا, وردوا عليها الذي هلا. نعم يا

ومل متر سنة حتى أخلي سـبيل أسـرى بـدر وحينمـا جـاءت قـريش يف       
وال من السنة الثالثة للهجرة مل تطالب بفكاك شمعركة أحد يف السابع من 

 سرى.األ
وميكن إستقراء مسائل عديـدة أخـرى مـن السـنة القتاليـة للـنيب حممـد        
صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم وتأســيس مدرسـة يف أخـالق احلـرب والتــأني        

اْدُع ِإَلى سَبِيِل َربِّكَ ِباْلحِكَْموِة قال تعـاىل] , والفرتة فيها 

 .(6)[َواْلَمْوِعظَِة اْلحَسََنةِ 

 البش رة يف السنة الدف عية
اإلعجاز يف نبوة حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم أنه خيرب عن فـتح  من 

الــبالد البعيــدة, وعــن حتقيــق النصــر مــع قلــة العــدد والعــدة وبعــد املســافة  
وشراســة العــدو وإســتقرار حكمــه , وهــذه البشــارة بيــان للبشــارة بــالفتح 

َوِإْذ الواردة يف القرآن وهي متعددة إبتداء من معركة بـدر, قـال تعـاىل]   

اثنـاء  و, (2) [ِعُدُكْم ّللاَُّ ِإحَْدى الطَّاِئَفَتيْنِ َأنََّها َلكُومْ يَ 
حفر اخلندق وعندما كانت قريش تقرتب من املدينة بعشرة آالف مقاتل كان 
النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم يبشر املسلمني بالفتح األكـرب لريتفـع   

كـات علـى النـاس    لواء اإلسالم والصالح واهلدى يف األمصار وتنـزل الرب 
وتنحسر مفاهيم الكفر والضـاللة, وأخـرج إبـن أبـي شـيبة عـن الـرباء بـن         

وسلم أن وآله ملا كان حيث أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه  قال:, عازب 
حنفر اخلندق , عرض لنا يف بعض اجلبل صخرة عظيمـة شـديدة ال تـدخل    
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وسـلم ,  وآلـه  ليـه  فيها املعاول , فاشتكينا ذلك إىل رسول اهلل صلى اهلل ع
أخذ املعول , وألقى وسلم , فلما رآها وآله فجاء رسول اهلل صلى اهلل عليه 

بسم اهلل , ثم ضرب ضـربة فكسـر ثلثهـا , وقـال : اهلل أكـرب .       ثوبه وقال :
أعطيت مفاتيح الشام , واهلل إني ألبصر قصورها احلمر الساعة , ثم ضرب 

أكرب . أعطيت مفاتيح فارس , واهلل إني الثانية , فقطع ثلثًا آخر فقال : اهلل 
ألبصر قصور املدائن البيض , ثم ضرب الثالثة فقال : بسم اهلل . فقطع بقية 

وقال : اهلل أكرب . أعطيت مفاتيح اليمن , واهلل إني ألبصر أبواب , احلجر 
 .(6)صنعاء

بـن عـوف     اوظهر النفاق على لسـان معتـب بـن قشـري مـن بـين عمـرو       
وأحدنا ال يقدر على   كان حممد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر, فقال:

ــائط ــاىل] (2) أْن يــــذهب إىل الغــ ــه تعــ ــزل قولــ َوِإْذ َيُقوووووُل . فنــ

اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرضٌ َما َوَعَدَنا 

 .(3)[ّللاَُّ َوَرسُوُلُه ِإالَّ ُغُرور ا
ه وسلم اإلمام والقائد يف العمل يف وكان النيب حممد صلى اهلل عليه وآل

 يف األرجاز لبعثهم على اجلد يف العمل ويقول:  كحفر اخلندق ويشار
 اللهم لوال أنت ما اهتدينا ... وال تصدقنا وال صلينا

 فأنزلن سكينة علينا ... وثبت األقدام إن القينا
 .(4) إن األوىل قد بغوا علينا ... وإن أرادوا فتنة أبينا

 َنْحُن الَِّذيَن َباَيُعوا ُمَحم ًداوميد النيب صوته بآخرها, ويرجتز املسلمون: 
 .(6)َعَلى اْلِإْسَلاِم َما َبِقيَنا َأَبًدا 
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يضرون به إال أنفسهم, ونـزل القـرآن    ليذهب كالم املنافقني هباء, فال
َهَذا بالثناء على املؤمنني وصربهم يف اجلهاد يف سبيل اهلل, بقوله تعـاىل] 

ا  ُوُلُه َوَم َدَ  ّللاَُّ َوَرس ُوُلُه َوَص َدَنا ّللاَُّ َوَرس ا َوَع َم

 .(2)[َزاَدُهمْ ِإالَّ ِإيَمان ا َوَتسِْليم ا
وال ينحصر موضوع البشارة بالفتح يف جملس أو حديث واحد, فمـرة  
ذكر رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فـتح مدينـة احلـرية, وأنـه أريهـا      

شرف قصورها أضراس الكالب فسأله رجل إمسـه شـويل   ورفعت وكأن 
النيب حممد صلى اهلل عليه وآله كرامة بنت عبد املسيح , فقال بأن يهب له 

 . وسلم: هي لك إذا فتحت احلرية عنوة
وحينما وصلها جند اإلسالم وأراد خالد إمضاء الصلح معهم ودفعهم 

معه فـذكر لـه وعـد     اجلزية, قامه له شويل وهو أحد أفراد اجلند ممن حضر
النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وأتى مبـن شـهد لـه, فـابى خالـد أن      

فاشـتد األمـر علـى أهـل بيتهـا وأهـل        ليكاتبهم إال بتسليم كرامة إىل شوي
, فقالت: هونوا علـيكم, اسـلموني لـه فـاني سـأفتدي نفسـي ومـا        (3)قريتها

 ختافون على امرأة بلغت مثانني سنة.
ف درهــم فاســتكثرت املبلــغ ألــوبعــد أن ســلمت لــه طلــب فــداء هلــا  

لتخذعه ثم دفعته له, فرجعت إىل أهلها فعنفه الناس على قلة املبلغ فقال: 
 .(4)ما كنت أرى أن عددا يزيد على ألف

ومن السنة الدفاعية شجاعة وإقدام الـنيب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه      
رين, وأن القرآن مل ومل ينزل على وسلم فمع أنه حامل علم األولني واآلخ
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, (6)وقـد قاتـل بنفسـه يف تسـع غـزوات     , غريه فانه اإلمام يف ساحة الـوغى  
ِإنَّ ّللاََّ اشَْتَرى ِموْن عرض نفسه للقتل, قـال تعـاىل]  يوالذي يقاتل 

َأنَّ َلُهمْ اْلجَنََّة  َواَلُهمْ ِب ِْْمِنيَن َأنُفسَُهمْ َوَأْم اْلُم

ّللاَِّ َفيَْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعد ا  ُيَقاِتُلوَن ِفي سَبِيلِ 

َعَليْوووِه حَقاوووا ِفوووي التَّوووْوَراِ  َواإِلنجِيوووِل 

 .(2)...[َواْلُقْرآنِ 
ولكن اهلل عز وجل حفا النيب حممدًا صلى اهلل عليه وآله وسـلم مـن   

تنحصر شجاعة النيب حممد يف حال القتال  القتل ومن تعدي الكافرين, وال
للثأر والغيلة  ةمكان أن يكون مناسبإلبعد إنتهاء املعركة ما واحلرب فتشمل 

 والغدر .
دخل النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم البيت احلرام يوم فتح مكة 
ومعة اسامة بن زيد وبالل ومل خيش الكفـار مـع أن النـاس جمتمعـون ومل     
يكن شهر حرام , إذ فتحت مكة يف يوم العشرين من شهر رمضان سنة مثان 

فخطــب خطبــة بليغــة محــد اهلل فيهــا واثنــى عليــه وبــّين أحكــام  , لــهجرة ل
الشــريعة اإلســالمية , وعفــا عــن كفــار قــريش وقــال هلــم: )اذهبــوا فــانتم  

ن عــ, وفيــه شــكر هلل وإجــالل للبيــت احلــرام ونهــي ألصــحابه  (3)الطلقــاء(
 التعدي على األفراد أو احلرمات أو األموال .

وسنشــرع إن شــاء اهلل قســمًا سادســًا للســنة النبويــة إمســه ) الســنة        
احلكمية( وتتعلق باألحكام اليت حكم وأفتى بها النيب حممد صلى اهلل عليه 
وآله وسلم بني املسلمني أو بني أهل الكتاب وغريهم , وهذه السنة تتضمن 

ود عنـد  مصاديق من السنة القولية والفعلية والتقريريـة كمـا يف حتـاكم اليهـ    
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النيب صلى اهلل عليه وآله وسـلم إذ كانـت قبيلـة بـين النضـري تـؤدي الديـة        
كاملة إذا قتلت واحدّا من بين قريظة الذين يؤدون نصف الدية فنزل قوله 

 [َوِإْن َحَكْمــَت َفــاْحُكْم َبْيــَنُهْم ِباْلِقْســِط ِإن  اللَّــَه ُيِحــبُّ اْلُمْقِســِطنَيتعــاىل ]
على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم الدية بينهم على السواء , (6)فج

ليقرتن هذا احلكم بسلطان املسلمني يف املدينة , ويكـون مـن مناسـبة لرفـع     
 الظلم ومنع اإلجحاف بني الناس . 

والعهد الذي جرى بني النيب حممد صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم وبـين     
وعقائدية وقانونية , ومن اآليات فيهـا  عوف من يهود املدينة وثيقة تأرخيية 

َوَموا إتساعها لتشمل غريهم مـن يهـود املدينـة لعمومـات قولـه تعـاىل ]      

ضـوع يف  لوحـدة املو  ,(2)[َأْرسَْلَناَك ِإالَّ َرحَْمة  ِلْلَعواَلِمينَ 
 املناط. تنقيح

َوَسّلَم ِكَتاًبـا  وآله َوَكَتَب َرُسوُل الّلِه َصّلى الّلُه َعَلْيِه  قال ابن اسحاق :
َبْيَن اْلُمَهاِجِريَن َواْلَأْنَصاِر , َواَدَع ِفيِه َيُهوَد َوَعاَهَدُهْم َوَأَقّرُهْم َعَلـى ِديـِنِهْم   
َوَأْمَواِلِهْم َوَشَرَط َلُهْم َواْشَتَرَط َعَلْيِهْم ِبْسِم الّلِه الّرْحَمِن الّرِحيِم َهَذا ِكَتاٌب 

َوَسّلَم َبْيَن اْلُمـْؤِمِننَي َواْلُمْسـِلِمنَي ِمـْن    وآله الّلُه َعَلْيِه ِمْن ُمَحّمٍد الّنِبّي َصّلى 
 ,ُقَرْيٍش َوَيْثِرَب , َوَمْن َتِبَعُهْم َفَلِحَق ِبِهْم َوَجاَهـَد َمَعُهـْم إّنُهـْم ُأّمـٌة َواِحـَدٌة      

َيْفـُدوَن َعـاِنيهْم    اْلُمَهاِجُروَن ِمْن ُقَرْيٍش َعَلى ِرْبَعـِتِهْم َيَتَعـاَقُلوَن َبْيـَنُهْم َوُهـمْ    
ِباْلَمْعُروِف َواْلِقْسِط َبْيَن اْلُمْؤِمِننَي َوَبُنو َعْوٍف َعَلى ِرْبَعِتِهْم َيَتَعاَقُلوَن َمَعاِقَلُهْم 
اْلُأوَلى , ُكّل َطاِئَفٍة َتْفِدي َعاِنيَها ِبـاْلَمْعُروِف َواْلِقْسـِط َبـْيَن اْلُمـْؤِمِننَي َوَبُنـو      

اْلُأوَلى , َوُكـّل َطاِئَفـٍة ِمـْنُهْم َنْفـِدي َعاِنيَهـا       ,َعِتِهْم َيَتَعاَقُلوَن َساِعَدَة َعَلى ِرْب
ِباْلَمْعُروِف َواْلِقْسِط َبـْيَن اْلُمـْؤِمِننَي وبنـو اْلَحـاِرِث َعَلـى ِرْبَعـِتِهْم َيَتَعـاَقُلوَن        

                                                           

 .42سورة املائدة (6)
 .601سورة األنبياء (2)
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ــاْلَمْعُروفِ     ــا ِب ــِدي َعاِنيَه ــٍة َتْف ــّل َطاِئَف ــُأوَلى , َوُك ــاِقَلُهْم اْل ــْيَن   َمَع ــِط َب َواْلِقْس
اْلُمْؤِمِننَي َوَبُنو ُجَشٍم َعَلى ِرْبَعِتِهْم َيَتَعاَقُلوَن َمَعاِقَلُهْم اْلُأوَلى , َوُكـّل َطاِئَفـٍة   
ِمْنُهْم َتْفِدي َعاِنيَهـا ِبـاْلَمْعُروِف َواْلِقْسـِط َبـْيَن اْلُمـْؤِمِننَي َوَبُنـو الّنّجـاِر َعَلـى         

َعــاِقَلُهْم اْلــُأوَلى , َوُكــّل َطاِئَفــٍة ِمــْنُهْم َتْفــِدي َعاِنيَهــا      ِرْبَعــِتِهْم َيَتَعــاَقُلوَن مَ 
ــِتِهْم    ــِن َعــْوٍف َعَلــى ِرْبَع ــْيَن اْلُمــْؤِمِننَي َوَبُنــو َعْمــِرو ْب ــاْلَمْعُروِف َواْلِقْســِط َب ِب

َواْلِقْسِط َبْيَن َيَتَعاَقُلوَن َمَعاِقَلُهْم اْلُأوَلى , َوُكّل َطاِئَفٍة َتْفِدي َعاِنيَها ِباْلَمْعُروِف 
اْلُمْؤِمِننَي َوَبُنو الّنِبيِت َعَلى ِرْبَعِتِهْم َيَتَعاَقُلوَن َمَعاِقَلُهْم اْلُأوَلى , َوُكّل َطاِئَفٍة 
َتْفِدي َعاِنيَها ِباْلَمْعُروِف َواْلِقْسِط َبْيَن اْلُمْؤِمِننَي َوَبُنـو اْلـَأْوِس َعَلـى ِرْبَعـِتِهْم     

ُهْم اْلــُأوَلى , َوُكــّل َطاِئَفــٍة ِمــْنُهْم َتْفــِدي َعاِنيَهــا ِبــاْلَمْعُروِف  َيَتَعــاَقُلوَن َمَعــاِقَل
َواْلِقْسِط َبْيَن اْلُمـْؤِمِننَي َوِإّن اْلُمـْؤِمِننَي َلـا َيْتُرُكـوَن ُمْفَرًحـا َبْيـَنُهْم َأْن ُيْعُطـوُه        

ُح اْلُمْثَقـُل ِبالـّدْيِن   ِباْلَمْعُروِف ِفـي ِفـَداٍء َأْو َعْقـٍل . َقـاَل اْبـُن ِهَشـاٍم : اْلُمْفـرَ       
 :َواْلَكِثرُي اْلِعَياِل . َقاَل الّشاِعُر

 َوَتْحِمُل ُأْخَرى َأْفَرَحْتك اْلَوَداِئُع.....إذا َأْنَت َلْم َتْبَرْح ُتَؤّدي َأَماَنًة
َمْن  َوَأْن َلا ُيَحاِلَف ُمْؤِمٌن َمْوَلى ُمْؤِمٍن ُدوَنُه َوَأّن اْلُمْؤِمِننَي اْلُمّتِقنَي َعَلى

َبَغى ِمْنُهْم َأْو اْبَتَغى َدِسيَعَة ُظْلٍم َأْو إْثٍم َأْو ُعْدَواٍن , َأْو َفَساٍد َبْيَن اْلُمـْؤِمِننَي  
َوَأّن َأْيِدَيُهْم َعَلْيِه َجِميًعا , َوَلْو َكاَن َوَلَد َأَحِدِهْم َوَلا َيْقُتُل ُمْؤِمٌن ُمْؤِمًنا ِفـي  

َعَلى ُمْؤِمٍن َوِإّن ِذّمَة الّلِه َواِحَدٌة ُيِجرُي َعَلـْيِهْم َأْدَنـاُهْم   َكاِفٍر َوَلا َيْنُصُر َكاِفًرا 
َوِإّن اْلُمْؤِمِننَي َبْعُضُهْم َمَواِلي َبْعٍض ُدوَن الّناِس َوِإّنُه َمْن َتِبَعَنا ِمْن َيُهوَد َفِإّن 

ْيِهْم َوِإّن ِسـْلَم اْلُمـْؤِمِننَي   َلُه الّنْصَر َواْلُأْسَوَة َغْيَر َمْظُلوِمنَي َوَلا ُمَتَناِصِريَن َعَل
َواِحَدٌة َلا ُيَساَلُم ُمْؤِمٌن ُدوَن ُمْؤِمٍن ِفي ِقَتاٍل . ِفي َسِبيِل الّلِه إّلا َعَلى َسـَواٍء  
َوَعْدٍل َبْيَنُهْم َوِإّن ُكّل َغاِزَيٍة َغَزْت َمَعَنا َيْعُقُب َبْعُضَها َبْعًضا , َوِإّن اْلُمْؤِمِننَي 

ُضُهْم َعَلـى َبْعـٍض ِبَمـا َنـاَل ِدَمـاَءُهْم ِفـي َسـِبيِل الّلـِه َوِإّن اْلُمـْؤِمِننَي          ُيِبيُء َبْع
اْلُمّتِقنَي َعَلى َأْحَسِن َهْدٍي َوَأْقَوِمِه َوِإّنُه َلا ُيِجرُي ُمْشِرٌك َماًلا ِلُقَرْيِش َوَلا َنْفًسا 
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َط ُمْؤِمًنا َقْتًلا َعْن َبّيَنٍة َفِإّنُه ُقّوَد ِبِه , َوَلا َيُحوُل ُدوَنُه َعَلى ُمْؤِمٍن َوِإّنُه َمْن اْعَتَب
إّلا َأْن َيْرَضى َوِلّي اْلَمْقُتوِل َوِإّن اْلُمْؤِمِننَي َعَلْيِه َكاّفًة َوَلا َيِحّل َلُهْم إّلـا ِقَيـاٌم   

ِه َواْلَيْوِم اْلآِخِر َعَلْيِه َوِإّنُه َلا َيِحّل ِلُمْؤِمِن َأَقّر ِبَما ِفي َهِذِه الّصِحيَفِة َوآَمَن ِبَالّل
َأْن َيْنُصَر ُمْحـِدًثا , َوَلـا ُيْؤِويـِه َوَأّنـُه َمـْن َنَصـَرُه َأْو آَواُه َفـِإّن َعَلْيـِه َلْعَنـَة الّلـِه           
َوَغَضَبُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَلا ُيْؤَخُذ ِمْنُه َصْرٌف َوَلا َعْدٌل َوِإّنُكْم َمْهَما اْخَتَلْفُتْم ِفيِه 

وآلـه  َفِإّن َمَرّدُه إَلى الّلِه َعّز َوَجـّل َوِإَلـى ُمَحّمـٍد َصـّلى الّلـُه َعَلْيـِه        ِمْن َشْيٍء
َوَسّلَم َوِإّن اْلَيُهوَد ُيْنِفُقوَن َمَع اْلُمْؤِمِننَي َما َداُمـوا ُمَحـاَرِبنَي َوِإّن َيُهـوَد َبِنـي     

ِلِمنَي ِديُنُهْم َمَواِليهْم َوَأْنُفُسـُهْم  َعْوٍف ُأّمٌة َمَع اْلُمْؤِمِننَي ِلْلَيُهوِد ِديُنُهْم َوِلْلُمْس
إّلا َمْن َظَلَم َوَأِثَم َفِإّنُه َلا ُيوِتُغ إّلا َنْفَسُه َوَأْهَل َبْيِتِه َوِإّن ِلَيُهوِد َبِني الّنّجاِر ِمْثَل 

ٍف َوِإّن َما ِلَيُهوِد َبِني َعْوٍف َوِإّن ِلَيُهوِد َبِني اْلَحاِرِث ِمْثَل َما ِلَيُهـوِد َبِنـي َعـوْ   
ِلَيُهوِد َبِني َساِعَدَة ِمْثَل َما ِلَيُهوِد َبِني َعْوٍف َوِإّن ِلَيُهـوِد َبِنـي ُجَشـٍم ِمْثـَل َمـا      
ِلَيُهوِد َبِني َعْوٍف َوِإّن ِلَيُهوِد َبِني اْلَأْوِس ِمْثَل َما ِلَيُهوِد َبِني َعْوٍف َوِإّن ِلَيُهوِد 

َبِني َعْوٍف إّلا َمْن َظَلَم َوَأِثَم َفِإّنُه َلـا ُيوِتـُغ إّلـا َنْفَسـُه      َبِني َثْعَلَبَة ِمْثَل َما ِلَيُهوِد
َوَأْهَل َبْيِتِه َوِإّن َجْفَنَة َبْطٍن ِمْن َثْعَلَبَة َكَأْنُفِسِهْم َوِإّن ِلَبِني الّشَطْيَبِة ِمْثَل َما ِلَيُهوِد 

َثْعَلَبَة َكَأْنُفِسـِهْم َوِإّن ِبَطاَنـَة َيُهـوَد     َبِني َعْوٍف َوِإّن اْلِبّر ُدوَن اْلِإْثِم َوِإّن َمَواِلَي
َوَسّلَم وآله َكَأْنُفِسِهْم َوِإّنُه َلا َيْخُرُج ِمْنُهْم َأَحٌد إّلا ِبِإْذِن ُمَحّمٍد َصّلى الّلُه َعَلْيِه 

َبْيِتـِه إّلـا َمـْن     َوِإّنُه َلا َيْنَحِجُز َعَلى َثْأِر ُجْرٍح َوِإّنُه َمْن َفَتَك َفِبَنْفِسِه َفَتَك َوَأْهِل
َظَلَم َوِإّن الّلَه َعَلى َأَبـّر َهـَذا , َوِإّن َعَلـى اْلَيُهـوِد َنَفَقـَتُهْم َوَعَلـى اْلُمْسـِلِمنَي        
َنَفَقَتُهْم َوِإّن َبْيَنُهْم الّنْصَر َعَلى َمـْن َحـاَرَب َأْهـَل َهـِذِه الّصـِحيَفِة َوِإّن َبْيـَنُهْم       

ّر ُدوَن اْلِإْثِم َوِإّنُه َلْم َيْأَثْم اْمـِرِئ ِبَحِليِفـِه َوِإّن الّنْصـَر    الّنْصَح َوالّنِصيَحَة َواْلِب
ِلْلَمْظُلوِم َوِإّن اْلَيُهوَد ُيْنِفُقوَن َمـَع اْلُمـْؤِمِننَي َمـا َداُمـوا ُمَحـاِرِبنَي َوِإّن َيْثـِرَب       

َغْيـُر ُمَضـاٍر َوَلـا آِثـٌم     َحَراٌم َجْوُفَها ِلَأْهِل َهِذِه الّصِحيَفِة َوِإّن اْلَجاَر َكالّنْفِس 
َوِإّنُه َلا ُيَجاُر ُحْرَمٌة إّلا ِبِإْذِن َأْهِلَها , َوِإّنُه َما َكاَن َبْيَن َأْهِل َهِذِه الّصِحيَفِة ِمْن 
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َحَدٍث َأْو اْشِتَجاٍر ُيَخاُف َفَساُدُه َفِإّن َمَرّدُه َعّز َوَجّل َوِإَلى ُمَحّمٍد َرُسوِل الّلِه 
َوَسّلَم َوِإّن الّلَه َعَلى َأْتَقى َما ِفي َهِذِه الّصِحيَفِة َوَأَبّرِه وآأله َلْيِه َصّلى الّلُه َع

َوِإّنُه َلا ُتَجاُر ُقَرْيٌش َوَلا َمْن َنَصَرَها , َوِإّن َبْيَنُهْم الّنْصَر َعَلى َمْن َدَهَم َيْثِرَب , 
ِإّنُهْم ُيْصِلُحوَنُه َوَيْلَبُسوَنُه َوِإّنُهـْم  َوِإَذا ُدُعوا إَلى ُصْلٍح ُيَصاِلُحوَنُه َوَيْلَبُسوَنُه َف

إَذا ُدُعوا إَلى ِمْثِل َذِلَك َفِإّنُه َلُهْم َعَلى اْلُمْؤِمِننَي إّلـا َمـْن َحـاَرَب ِفـي الـّديِن      
َعَلى ُكّل ُأَناٍس ِحّصُتُهْم ِمْن َجاِنِبِهْم اّلِذي َقْبَلُهْم َوِإّن َيُهوَد اْلَأْوِس , َمَواِليهْم 

ْنُفُسُهْم َعَلى ِمْثِل َما ِلَأْهِل َهِذِه الّصِحيَفِة َمَع اْلِبّر اْلَمْحِض ِمْن َأْهـِل َهـِذِه   َوَأ
ــِل َهــِذِه           ــِن ِمــْن َأْه ــّر اْلُمَحّس ــاُل َمــَع اْلِب ــاٍم : َوُيَق ــاَل اْبــُن ِهَش ــِحيَفِة َق الّص

 .(6)الّصِحيَفة
وسـلم   ومن خصائص السنة الدفاعية للنيب حممد صلى اهلل عليه وآلـه 

َكمْ ِمْن أن يسري بالعدد والعدة القليلة متوكاًل على اهلل , قال سـبحانه ] 

َع  ِإْذنِ ّللاَِّ َوّللاَُّ َم يَر   ِب ة  َكِث َْت ِفَئ ٍة َغَلب ٍة َقِليَل ِفَئ

, وعند املسري إىل بدر كان عند املسلمني سبعون بعريًا , (2)[الصَّاِبِرينَ 
يتناوب كل ثالثة على واحد منها , ومبا أن عددهم اكثر من ثالمثائة رجل 

ن الذين تنابوا على الركوب منهم هـم مائتـان وعشـرة وان ثلـث جـيش      فإ
املسلمني مل يركبوا , وقطعوا املسافة من املدينة إىل بئر بـدر حيـث موضـع    

 , إال أن يكون التناوب أعم .كم مشيًا على األقدام  630ة املعرك
من السنة الدفاعية أن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم مل يرتك املدينة و

جعل إدارة املدينة من غري نصب نائب عنه , وعندما خرج إىل معركة بدر 
 عبد اهلل بن قـيس بـن  وهو  أمر إبن أم مكتوم باقامة الصالةبيد أبي لبابة و

إمسه عمر . وكان يتناوب يف األذان عبد اهلل بن زائدة , وقيل زائدة وقيل 
وهو غالم صغري وكان من أول املهاجرين إىل املدينة  همع بالل , فقد بصر

                                                           

 .2/341الروض األنف (6)
 .241سورة البقرة (2)
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إذ دخلها بعد مصعب بن عمري وهو إبن خال أم املؤمنني خدجية واستخلفه 
رة مـرة , يف  النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم علـى املدينـة ثـالث عشـ    

بـن جـابر ,   كـرز  غزوة بدر واأليواء وبـواط وذي العشـرية , وعنـد طلـب     
وغزوة السويق ,وغطفـان .ويف غـزوة أحـد ,ومحـراء األسـد , وجنـران ,       

خـرج فيمـا بعـد يف    ووذات الرقاع, وعند خروج النيب إىل حجة الـوداع .  
 .معركة القادسية وكانت معه راية سوداء 

بد اهلل بن زائدة وهو إبـن أم مكتـوم ) كـان    عن قتادة عن أنس : أن ع
 .غةساب ةيقاتل يوم القادسية وعليه درع حصين

ستشـهد يـوم   إقالـه الواقـدي , وقيـل     ,ورجع إىل املدينـة ومـات فيهـا    
 القادسية 

قال النيب , عركة امليف معركة بدر وعند الليلة اليت نشبت يف صبيحتها و
لنا مـن املـاء؟ لبيـان موضـوعية      حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم من يستقي

التأهب للمعركة خبزن املاء واإلمتناع عن العطش والظمت عند القتال الذي 
قد تطول مدته, فقام علي عليه السالم فأحتضن قربة وآتى قليبًا بعيد القعر 

 مظلمًا وعنه عليه السالم.
وروى ابن اجلوزي يف تفسريه عن جبري بن مطعم عـن علـي بـن أبـي     )

ل : بينا أنا امتح من قليب بدر جاءت ريح ريح شديدة مل أر أشد طالب قا
منها ثم جاءت ريح شديدة مل أَر اشد منها إاّل اليت قبلها ثم جـاءت ريـح   
شديدة مل أر أشد منها إال اليت كانت قبلـها فكانـت الـريح األوىل جربيـل     
 نزل يف ألفـني مـن املالئكـة وكـانوا بـني يـدي الـنيب صـلى اهلل عليـه وسـلم          

وكانت الريح الثانية ميكائيـل نـزل يف ألفـني مـن املالئكـة وكـانوا عـن ميـني         
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والريح الثالثة إسرافيل نـزل يف ألـف مـن    
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املالئكة عن يسار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم عـن يسـار رسـول اهلل     
 .(6)(صلى اهلل عليه وسلم وكنت عن يساره وهزم اهلل أعداءه

وذكر , (2) تفسري القرطيب إبتدأ هذا احلديث بأن عليًا خطب الناسويف
ممـا يـدل علـى إرادة التوثيـق لكثـرة      الواقعة وهو عليه السالم علـى املنـرب ,   

وعموم املستمعني من املسلمني وتذكريهم مبعجزات النيب حممد صـلى اهلل  
 عليه وآله وزيادة إميانهم.

م يف طلب املاء لتأتي آية وبشارة فريسل النيب صلى اهلل عليه وآله وسل
وملكوتية جتعل املسلمني يبيتون ليلة املعركة بثقة بالنصر وثناء وشكر هلل عز 

 وجل.
ونفـرًا  عليـه السـالم    ًاوبعث النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم علي

من الصحابة إىل ماء بدر يتحسسون أخبـار القـوم وجـاءوا بسـقاة لقـريش      
بهما,)فسألوهما ورسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قائم يصـلي  فاتوا 
فكره القوم خربهما, ورجوا  حنن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من املاء. قالوا:

 قاال: حنن البـي سـفيان.   أن يكونا البي سفيان فضربوهما, فلما أذلقوهما 
ه وسـلم وسـجد سـجدتي   وآلـه  وركع رسول اهلل صلى اهلل عليه  فرتكوهما.

وقال: " إذا صدقاكم ضربتموهما, وإذا كذباكم تركتموهما ! صدقا  وسلم.
وراء هــذا  (واهلل)واهلل إنهمــا لقــريش, أخربانــى عــن قــريش ؟ قــاال: هــم  
فقال هلما رسول  الكثيب الذى ترى بالعدوة القصوى, والكثيب العقنقل.

قـاال: ال  اهلل صلى اهلل عليه وسلم: كم القوم قاال: كثري, قال: ما عدتهم ؟ 
فقـال   قال: كم ينحرون كل يـوم ؟ قـاال: يومـا تسـعا ويومـا عشـرا.       ندرى.

ثم  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " القوم ما بني التسعمائة إىل االلف ".
قال هلما: فمن فيهم من أشراف قريش ؟ قاال: عتبة بن ربيعـة, وشـيبة بـن    

                                                           

 .6/413تفسري اخلازن  (6)

 .4/681تفسري القرطيب  (2)
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ل بـن خويلـد,   ربيعة, وأبو البخرتي بن هشـام, وحكـيم بـن حـزام, ونوفـ     
بـن   واحلارث بن عـامر بـن نوفـل, وطعيمـة بـن عـدى بـن نوفـل, والنضـر         

احلارث, وزمعة بن االسود, وأبو جهل بن هشام, وأمية بن خلف, ونبيه 
قـال: فأقبـل    ومنبه ابنا احلجـاج, وسـهيل بـن عمـرو وعمـرو بـن عبـد ود.       

 وسـلم علـى النـاس فقـال: " هـذه مكـة قـد       وآله رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 .(6)ألقت إليكم أفالذ كبدها "

وأرسل النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم عمار بن ياسـر وعبـد اهلل       
بن مسعود إلستكشاف حال جيش املشركني واإلطالع على أحواهلم خبفاء, 
فطافا حول املعسكر وعـادا وأخـربا الـنيب صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم بـأن         

 . املشركني فزعون مذعورون
صـار  نومل يبعث النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم رجااًل مـن األ  

لإلستطالع بل بعـث إثـنني مـن املهـاجرين كـاًل منهمـا القـى شـتى صـنوف          
التعذيب من مشركني قريش خاصة من رئيسهم يوم بدر أبي جهل, وهما 

 يعرفان أشخاص قادة اجليش وأحوال قريش اخلاصة.
يب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وســلم     لتقـى اجليشـان عبـأ الـن    إوعنـدما  

أصحابه بنفسه ودفع رايته لإلمام علي عليه السالم وأعطى لواء املهاجرين 
ولواء األوس عند , ملصعب بن عمري, ولواء اخلزرج عند احلباب بن منذر 
)اللـهم أجنـز لـي مـا      سعد بن معاذ وإجته الـنيب إىل الـدعاء واإلجتهـاد فيـه    

 .(2)وعدتين(
والوليـد بـن شـيبة للقتـال,      شـيبة وعندما خرج عتبة بن ربيعـة وأخـوه   

خرج لقتاهلم ثالثة من األنصار , وفيه آيـة يف تضـحية األنصـار فمـع أنهـم      
مل على حنو احلصر اإلرتكـازي ,  عاهدوا النيب على الدفاع عنه يف املدينة 

                                                           

 .2/318السرية النبوية إلبن كثري (6)
 .2/342تفسري إبن كثري (2)
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ا أول وونشرتاك يف القتال , بل بادروا ليكواإل يكتفوا باخلروج معه إىل بدر
الذين خيوضـون غمـار القتـال ويبـارزون عتـاة قـريش املعـروفني بالسـطوة         

 ويكفي أنهم اختاروا الزحف على املدينة لقتال املسلمني ., والعتو 
ويسمعه اجليش أو , ومن أعراف املبارزة آنذاك أن يعرف املقاتل نفسه 

أقل املبارز اآلخر ويتناقل أفراد اجليش اإلسم والنسـب خاصـة يف لقـاء     ال
ــيمن يصــرع صــاحبه   األبطــال والشــجعان ,  ــالرتجيح ف , وحيصــل الظــن ب

وا بـأن تصـديقهم بنبـوة    ليخربفانتسب األنصار وأعلنوا امسائهم وقبائلهم 
 التضحية بالنفس .مرتبة حممد تصل إىل 

كربيـاء والزهـو الـذي تتصـف بـه      بـذات ال املبارزون من الكفار فقال  
,  وكأنهم يريدون التعجيل (6) قريش( من األكفاء نريد إلا قريش )ارجعوا

حبتفهم وخزيهم يف النشأتني , حينئذ تدخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
بـن احلـارث بـن     ةوسلم يف سر من أسرار السنة الدفاعية , فنظر إىل عبيـد 

فقال : قم يا عبيدة , ونظـر إىل محـزة :    ,عبد املطلب وعمره سبعون سنة 
فقال : قم يـا علـي وكـان أصـغر     , فقال قم يا عم ,ثم نظر إىل اإلمام علي 

 .القوم 
ثم بعث العزمية يف نفوسهم وثبت قلـوبهم بـأن حـثهم علـى القتـال يف      

) فاطلبوا حقكم الذي جعله اهلل لكم , فقد جاءت قريش  سبيل اهلل قائال
 ,(2) تريد أن تطفت نور اهلل ويأبى اهلل إال أن يتم نوره (خبيالئها وفخرها 

ومن السنة الدفاعية أن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم تدخل يف تعيني 
 قال و بشيبة عليك حلمزة قال و ربيعة بن بعتبة عليك عبيدة املبارز  )قال يا

ومع أن املبارزين من املشركني طلبوا  ,(3) بالوليد ( عليك السالم عليه لعلي
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إال أن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم أخرج هلم مطلقًا األكفاء من قريش 
 وفيه مسائل : , من خاصة بين هاشم 

 وتضحية أهل البيت يف سبيل اهلل .إخالص : بيان  األوىل
 : دعوة املهاجرين واألنصار للتفاني يف مرضاة اهلل . الثانية

ى اجلنود أن القائد يتقـدم يف اهلجـوم ويقـدم أهلـه وأقـرب      فحينما ير
 الناس إليه فانهم يبذلون الوسع يف القتال .

: جتلــي معــاني اإليثــار وتأســيس نهــج املعــارك املســلمني يتقــدم  الثالثــة
 بالتضحية والفداء .

ل حممـد مل يكونـوا   آالرابعة :تأييد حقيقة للتاريخ واألجيـال وهـي أن   
 ان بل كانوا أئمة يف القتال واملبارزة .أهل بيت مملكة وسلط

 ل حممد .آسيوف صرب و: قيام اإلسالم ب سةاخلام
 : زجر الناس عن املنة والتطاول على أهل البيت . السادسة

: طلب املبارزين من الكفار نظرائهم مـن قـريش فتقـدم أهـل      السابعة
 البيت لبيان أنهم أئمة قريش يف ساحات املعارك .

 : بعث الفزع واخلوف يف قلوب الكفار من وجوه : الثامنة
 : معرفة قريش بقوة وفتك بين هاشم . األول
صلى اهلل عليه وآله وسلم على  ًا: إرسال رسالة بأن النيب حممد الثاني

 احلق .
: الداللة التضمنية بأن النيب يعلم نتيجة القتـال وأن أهـل بيتـه     الثالث

 سريجعون منتصرين .
ر قريش بأن بين هاشم فداء للنيب واإلسالم , ومل يأتوا : إخبا الرابع

 . واألرباحإىل املدينة لطلب الدنيا أو للمغامن واملكاسب 
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: عزم النيب حممد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم علـى مواصـلة        التاسعة
ال يوقف القتال عادة الذي يقدم أهل بيته , والقتال حتى النصر أو الشهادة 

 ا, ولكن النيب حممدسقطوا يف املعركة بل جيتهد يف اإلنتقام من قاتليهم  اإذ
 وأصحابه مل يقاتلوا عصبية بل رمحة بالعدو جلذبه لإلميان .

تتجلى معاني اإلعجاز العقلي واحلسي بنبـوة حممـد صـلى اهلل عليـه     و 
ــاد      ــيت خاضــها بنفســه وجه ــة واملعــارك ال ــه وســلم يف الشــواهد القتالي وآل

فمع أن , املسلمني لنصرته وإعالء كلمة التوحيد وبناء صرح دولة اإلسالم 
 احلروب كر  وفر , ويوم لك ويوم عليك فإنها تنخرم باملعجزة النبوية فلم

يتعرض جيش النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم إىل هزمية وإنكسار , 
وحني تفر الطالئع األوىل جليش املسلمني ترى الـنيب صـلى اهلل عليـه وآلـه     

فيتنـاجى   , وسلم يثبت يف موضعه يف ساحة املعركة غري آبه بالعدد وزحفه 
 املسلمون بالرجوع إىل ساحة املعركة .

صلة الثبات عند القائد واإلمام وموضوعيتها يف ويشتد القتال ليبني خ
َوَيْومَ حَُنيْنٍ تغيري سري املعركة , كما حصل يوم حنني , قـال تعـاىل ]  

َيْئ ا  ْنكُمْ ش نِ َع مْ ُتْغ َْرُتكُمْ َفَل َْتكُمْ َكث ِإْذ َأْعجَب

ُْتْم  َْت ثُمَّ َولَّي ا َرحُب َوضَاَقْت َعلَيْكُْم األَْرضُ ِبَم

 .(6)[ُمْدِبِرينَ 
حسن العزم على اإلستمرار يف القتال , وعدم ظهور امللـل   : العاشرة

أو الكلل على النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وأصـحابه, وخـروج   
 املنفرد يف أسرته واجلريح الذي مل يلتئم جرحه إىل القتال. 

للنصف من  كان يوم أحد السبتوأخرج إبن جرير عن عكرمة قال : 
شّوال , فلما كان الغد من يوم األحد لست عشرة ليلة مضـت مـن شـّوال    
أذن مؤذن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الناس بطلب العدو, وأذن 
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مؤذنه أن ال خيرجن معنا أحد إال من حضر يومنا باألمس, فكلمه جابر عن 
ت لـي سـبع   عبد اهلل فقال : يا رسول اهلل إن أبي كـان خلفـين علـى أخـوا    

وقال : يا بين أنه ال ينبغي لي وال لك أن نرتك هؤالء النسوة ال رجل فيهن, 
ولست بالذي أوثرك باجلهاد مـع رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم علـى       
نفسي فتخلف على أخواتك فتخلفت عليهن . فـأذن لـه رسـول اهلل صـلى     

 اهلل عليه وسلم فخرج معه . 
عليه وسلم ترعيبًا للعدّو ليـبلغهم أنـه   وإلا خرج رسول اهلل صلى اهلل 

خــرج يف طلــبهم ليظنــوا بــه قــّوة, وأن الــذي أصــابهم مل يــوهنهم مــن         
 .(6)(عدوهم

واملثابرة املواظبة على القتال عن املسـلمني مـن ضـروب املـدد اإلهلـي      
َوَلَقْد َنَصَرُكْم ّللاَُّ ِببَْدٍر َوَأْنُتمْ َأِذلَّوٌة منها قولـه تعـاىل ]  

 . (2) [ َلَعلَّكُمْ َتشْكُُرونَ َفاتَُّقوا ّللاََّ 
ومن مثرات وغايات هذه اآلية جعل املسلمني خيوضون غمـار معـارك   
الدفاع عن اإلسالم برجاء النصر والغلبة مع طرد أسباب القصور واخلشية 

استقبل من الكفار وأخرج إبن جرير من طريق العويف عن ابن عباس قال: 
ًا واردة املدينة ببضاعة هلم, وبينهم وبني أبو سفيان يف منصرفه من أحد عري

النيب صـلى اهلل عليـه وسـلم جبـال فقـال: إن لكـم علـّي رضـاكم إن أنـتم          
ردد  عين حممدًا ومن معه, إن أنتم وجـدمتوه يف طلـيب أخربمتـوه أنـي قـد      
مجعت له مجوعًا كثرية, فاستقبلت العري رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

ا لربك أن أبا سفيان قد مجع لك مجوعًا كثرية, وأنه فقالوا له: يا حممد إن
مقبل إىل املدينة, وإن شئت أن ترجع فافعل. فلم يزده ذلك ومـن معـه إال   
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الَِّذيَن َقواَل إىل] فـأنزل اهلل  {وقالوا حسبنا اهلل ونعم الوكيـل }يقينًا 

َلُهمْ النَّاسُ ِإنَّ النَّاسَ َقْد جََمُعوا َلكُمْ َفاخْشَْوُهمْ 

اَدُهمْ ِإيَمان ووا َوَقوواُلوا حَسْووبَُنا ّللاَُّ َوِنْعوومَ َفووزَ 

  .(2)(6)[اْلَوِكيلُ 
: حفا النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم للمواثيق ة عشرادية احل

والعهود , ودفع الدية عند وقوع قتل أو جناية خطأ والعمل باإلستثناء 
والتخصيص من حال القتال والقتل , فلما نزل قوله تعاىل 

خبصوص املشركني الذين  , (3) [َواْقُتُلوُهمْ حَيُْث َوجَْدُتُموُهمْ ]
يصرون على عدم اإلميان باهلل  واإلقرار بالنبوة , وحياربون الذين هاجروا 
يف سبيل اهلل ,جاء التخصيص واإلستثناء والذي يتصف بتعدد مصاديقه 

ِإالَّ تعاىل ] مع أن األصل هو قلة املستثنى بالقياس إىل املستثنى منه بقوله

الَِّذيَن َيِصُلوَن ِإَلى َقْوٍم َبيَْنكُْم َوَبيَْنُهْم ِميثَاٌ  

َأْو جَاُءوُكْم حَِصَرْت ُصُدوُرُهْم َأْن ُيَقاِتُلوُكْم َأْو 

 .(4)[ُيَقاِتُلوا َقْوَمُهمْ 
ِإَلى َقْوٍم وعن اإلمام الباقر عليه السالم يف قوله تعاىل ]

, [ قال : هو هالل بن عومير السلميِميثَا ٌ َبيَْنكُْم َوَبيَْنُهْم 
ومبثل هذا  ليف من أتانا حممد من أتاك وال ختفيف يا واثق عن قومه أال

عبيدة "يصلون " مبعنى  التأويل قال السدي, وابن زيد, وعكرمة وقال أبو
ينتسبون إليهم. والعرب تقول قد اتصل الرجل: إذا انتمى إىل قوم وقال 

 انتسبت إىل قومها: االعشى يذكر امرأة
 .(1)(وبكر سبتها واالنوف رواغم   إذا اتصلت قالت: ابكر بن وائل
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َلم ا َظَهَر َيْعِني )وعن احلسن أن سراقة بن مالك املدجلي حدثهم قال :
َسلََّم َعَلى َأْهِل َبْدٍر َوُأُحٍد, َوَأْسَلَم َمْن َحْوَلُهْم, آلهَ الن ِبي  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه و

َقاَل ُسَراَقُة: َبَلَغِني َأن ُه ُيِريُد َأْن َيْبَعَث َخاِلَد ْبَن اْلَوِليِد ِإَلى َقْوِميَبِني ُمْدِلٍج, 
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  َفَأَتْيُتُه, َفُقْلُت: َأْنُشُدَك النِّْعَمَة, َفَقاُلوا: َمْه, َفَقاَل َرُسوُل

َوَسلََّم: َدُعوُه َما ُيِريُد, َفُقْلُت: َبَلَغِني َأن َك ُتِريُد َأْن َتْبَعَث ِإَلى َقْوِمي, وآله 
َوَأَنا ُأِريُد َأْن ُتَواِدَعُهْم َفِإْن َأْسَلَم َقْوُمَك َوَدَخُلوا ِفي اإِلْسالِم, َوِإْن َلْم 

 ْن ِلُقُلوِب َقْوِمَك َعَلْيِهْم, َفَأَخَذ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِهُيْسِلُموا َلْم َتْخَش
َوَسلََّم ِبَيِد َخاِلِد ْبِن اْلَوِليِد, َفَقاَل: اْذَهْب َمَعُه, َفاْفَعْل َما ُيِريُد, وآله 

وآله لَُّه َعَلْيِه َفَصاَلَحُهْم َخاِلٌد َعَلى َأْن ال ُيِعيُنوا َعَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى ال
َودُّوا َلْو ]َوَسلََّم, َفِإْن َأْسَلَمْت ُقَرْيٌش َأْسَلُموا َمَعُهْم, َفَأْنَزَل اللَُّه َتَعاَلى

َتكُْفُروَن َكَما َكَفُروا َفَتكُوُنوَن سََواء  َفًّلَ َتتَُُِّذوا 

 . (2()6) [ِمْنُهمْ َأْوِليَاءَ 
: مواثيق النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم مـع أهـل    ةعشرثانية ال

العهود بينه وبينهم الكتاب وإمضائه مللتهم وديانتهم يف شاهد تأرخيي على 
إنتفاء موضوع القتال يف واملسلمني وأهل الكتاب القتال بني إجتناب  لزومو

 َوَلَتجِوَدنَّ َأْقوَرَبُهْم َموَودَّ   أحيان كثرية كما يف قولـه تعـاىل ]  

كَ  اَرى َذِل اُلوا ِإنَّا َنَص وا الَِّذيَن َق ِللَِّذيَن آَمُن

 .(3)[ْنُهمْ ِقسِّيِسيَن َوُرْهبَان اِبَأنَّ مِ 

وتتصــف ســين اهلجــرة األوىل باملهادنــة والعهــود وإرادة بقــاء املدينــة  
ليتدبر الناس معجزات النيب حممـد صـلى اهلل    راملنورة على حال اإلستقرا

سخ معامل اإلسالم ويتعاهد املسلمون الفرائض ومن عليه وآله وسلم وترت
صلى اهلل عليه وآله وسلم مل يتخل عن لغة املهادنة  ااآليات أن النيب حممد

                                                           

 .81سورة النساء (6)
 .2/312تفسري إبن كثري (2)
 .38سورة املائدة (3)
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والعهود حتى مع جتلي  قـوة اإلسـالم كمـا يف وفـد نصـارى جنـران وقبـول        
وعن جماهـد  له وسلم منهم اجلزية واملوادعة )النيب حممد صلى اهلل عليه وآ

حتى نرجع وننظر, فلما النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم  والكليب أن
ختالوا قالوا للعاقب وكان ذا رأيهم: يا عبد املسيح, ما ترى؟ فقال واهلل لقد 
عرفتم يا معشر النصارى أّن حممدًا نيبٌّ مرسل, وقد جـاءكم بالفصـل مـن    

ريهم, أمر صاحبكم, واهلل ما باهل قوم نبيًا قط فعاش كبريهم وال نبت صغ
ولئن فعلتم لتهلكّن فإن أبيتم إال إلف دينكم واإلقامة على مـا أنـتم عليـه,    

 فوادعوا الرجل وانصرفوا إىل بالدكم,
فأتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد غدًا حمتضنا احلسـني آخـذًا   
بيد احلسن وفاطمة متشي وعليٌّ خلفها وهو يقول: إذا أنـا دعـوت فـأّمنوا,    

 , إني ألرى وجوها لـو شـاء اهلل أن  : يا معشر النصارىفقال أسقف جنران
جـه  , فال تباهلوا فتهلكـوا وال يبقـى علـى و   يزيل جباًل من مكانه ألزاله بها

: يا أبا القاسم رأينا أن ال نباهلـك  األرض نصراني إىل يوم القيامة, فقالوا
يكن  : فإذا أبيتم املباهلة فأسلمواونثبت على ديننا قالوأن نقّرك على دينك 

فقالوا: ما لنا  فإني أناجزكم: لكم ما للمسلمني وعليكم ما عليهم فأبوا. قال
, ولكن نصاحلك على أن ال تغزونا وال ختيفنا وال ترددنا حبرب العرب طاقة

ر, وألـف يف  : ألف يف صفى أّن نؤدي إليك كل عام ألفي حلةعن ديننا عل
 رجب, وثالثني درعًا عادية من حديد

, إن اهلالك قد تدىل على ك وقال: والذي نفسي بيدهفصاحلهم على ذل
ضـطرم علـيهم الـوادي    ولو العنوا ملسخوا قردة وخنـازير, وأل  أهل جنران

, وملـا  وأهله حتـى الطـري علـى رؤوس الشـجر     ستأصل اهلل جنران, وألنارًا
 .(6)(حال احلول على النصارى كلهم حتى يهلكوا
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السنة الدفاعية والعهود الـيت  ومن مصاديق السنة النبوية ما يتجلى يف 
أعطاها النيب حممد صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم منهـا كتابـه إىل يهـود خيـرب       

 وفيه:

حممد رسول اهلل صاحب موسـى, وأخيـه,    الرمحن الرحيم  بسم اهلل
واملصدق مبا جاء بـه موسـى, أال إن اهلل قـال لكـم: يـا معشـر يهـود وأهـل         

إن حممـدا رسـول اهلل والـذين معـه      التوراة, إنكم جتدون ذلك يف كتابكم:
أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال مـن اهلل  

ذلـك مثلـهم يف التـوراة     ورضوانا سيماهم يف وجوههم مـن أثـر السـجود.   
ومثلهم يف االجنيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلا فاستوى على سوقه 

 الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وعد اهلل الزراع ليغيا بهم الكفار. يعجب
وإنـى أنشـدكم بـاهلل وبالـذي أنـزل علـيكم,        منهم مغفـرة وأجـرا عظيمـا(.   

وأنشــدكم بالــذى أطعــم مــن كــان قــبلكم مــن أســالفكم وأســباطكم املــن   
والسلوى, وأنشدكم بالذى أيبس البحر آلبائكم حتى أجناكم مـن فرعـون   

عليكم أن تؤمنوا مبحمد ؟  وعمله, إال أخربمتونا هل جتدون فيما أنزل اهلل
 فإن كنتم ال جتدون ذلك يف كتابكم فال كره عليكم قد تبني الرشد من الغى.

 .(6)وسلموآله وأدعوكم إىل اهلل وإىل نبيه صلى اهلل عليه 

 لبس احلرير يف احلرب   

قال املالكية بعدم جواز لبس احلرير للرجال يف احلـرب , وعليـه أكثـر    
وعـن اإلمـام الصـادق عليـه      ,حنيفة لبسه يف احلـرب الشافعية , وأجاز أبو 

الســالم قــال: ال يلــبس الرجــل احلريــر والــديباج إال يف احلــرب, وعنــه أن  
 فخرج حرير حلة زيد بن سامةأرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم كسا 

: )مهــاَل يــا اســامه إلــا يلبســها مــن ال خــالق لــه فاقســمها بــني  فقــال فيهــا,
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ر أنه كساه بها يف أوان احلرب والقتال , ولكنه لبسها يف والظاه (6)نسائك(
 ضر وحال السلم .احل

ومن حرم لبس احلرير أجاز لبسه للضرورة واحلاجة ودفع جرب مثاًل, 
 .(2)والسرت عند عدم وجود لباس جائز لبسه

وفيـه ترغيـب    ,ولبس احلرير يف احلرب ليبدو املسـلمون يف حـال غنـى   
 للناس لدخول اإلسالم 

 موضوع لبس احلرير يف احلرب مثال ألمور :ان 
: أحكام الضرورة يف ساحة املعركة , فما ال جيوز لبسه يف حال  األول

 مع وجود الراجح واحلاجة له . يدانامل يف ساحةالسلم جيوز 
 القتال . ميادين : جواز إظهار حال العز اليت عليها املسلمون يف  الثاني

تل ويزيد من محاسه وبسالته , ويف يوم : فعل ما فيه فخر للمقا الثالث
 السـيف  هـذا  يأخـذ  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : )مـن  حدأ

 خرشـبة  بـن  مسـاك  دجانـة  أبـو  فأخذه ينحين حتى العدو به ويضرب حبقه
 . احلرب عند حيتال شجاعًا رجال وكان األنصاري

 :  ويقول يتبخرت وجعل محراء بعمامة اعتم  السيف أخذ فلما 
 النخيل لدى بالسفح وحنن....   خليلي عاهدني الذي أنا

                                                           

 .22/630حبار األنوار  (6)

وصناعة احلرير قدمية وليس  ,جيمع احلرير الطبيعي من شرانق دودة القز بني أشجار التوت  (2)
اإلمرباطور الصيين هو أجنـدي  من زمان خمصوص إلكتشافها وقيل أنه أكتشف يف زمان 

ق.عندما أراد معرفة علة تلف أشجار التوت يف حديقته فرأت زوجتـه وجـود   2100عام 
ديدان بيضاء تأكل ورقـة التـوت وتغـزل شـرانق يلمـع لونهـا , وسـقطت شـرنقة يف املـاء          

 عد للشاي فصارت خيوطا .الساخن امل
واحلرير من اقوى األلياف وخيطه قوي, وأشد من خيط من الفوالذ بذات السمك وذو بريق 

إال عند درجة حرارة خاص ال يتغري بسهولة , وحيتمل درجات احلرارة العالية وال يتحلل 
 مئوية. 610
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 والرسول اهلل بسيف أضرب.... الكيول يف الدهر أقوم أاّل
 إاّل اهلل يبغضها ملشية إنها» وسلموآله  عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال

 علـى  وأصـحابه  وسـلم وآلـه   عليه اهلل صلى النيب محل ثم املوضع هذا يف
 .(6) (فهزموهم  املشركني

 أقس م السنة الدف عية 
 وميكن تأسيس وإنشاء أبواب مستقلة يف علم السنة الدفاعية منها : 

وهـــذا البـــاب علـــم قـــائم بذاتـــه  ,يـــات الـــدفاع يف القـــرآن: آ األول 
 سنخصص له حبثًا خاصًا .

ت لألحكام ويتناوهلا العلماء على حنو مسـتقل ,  كما تكون هناك آياف
اجلامع بينهـا الـدفاع وان جـاز جعلـها مـن مصـاديق       فان هناك آيات يكون 

 أبواب أخرى كأبواب العبادة واملعامالت واألحكام .
د ااآليـات الـيت ذكـرت جهـ    بيـان  : السنة الدفاعية يف القـرآن , و الثاني

 وهي على شعب منها :, النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم 
 َوَما قولـه تعـاىل ]  األوىل : إخبار القرآن عن السنة الدفاعية كمـا يف 

 .(2)[َرَمى ّللاََّ  َوَلِكنَّ  َرَميْتَ  ِإذْ  َرَميْتَ 
ورد عن أبـي أيـوب األنصـاري قـال :     , ويف موضوع نزول هذه اآلية 

 عري أن وبلغه ,باملدينة وحنن وسلموآله  عليه اهلل صلى اهلل رسول لنا )قال
 , ويســلمنا يغنمناهــا اهلل لعــل فيهـا  تــرون مــا فقــال أقبلـت  قــد ســفيان أبـي 

 أن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أمرنا يومني أو يومًا سرنا فلما فخرجنا
 اهلل صلى النيب فأخربنا , رجاًل عشر وثالثة ثلثمائة حنن فإذا , ففعلنا نتعاّد
.  طالوت أصحاب عدة:  وقال اهلل ومحد بذلك فسر , بعّدتنا وسلم عليه

                                                           

 .3/232الكشف والبيان  (6)

 .61سورة االنفال  (2)
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 اهلل رسول يا:  فقلنا مبخرجكم؟ أخربوا قد فانهم القوم يف ترون ما:  فقال
 قتال يف ترون ما:  قال ثم , للعري خرجنا إلا القوم بقتال طاقة لنا ما واهلل ال

 موسى أصحاب قال كما تقولوا ال:  املقداد فقال , ذلك مثل فقلنا القوم؟
 كمـا  } اهلل فـأنزل , (6){قاعـدون  هنـا اه إنا فقاتال وربك أنت اذهب} ملوسى

 إىل {لكــارهون املــؤمنني مــن فريقــًا وإن بــاحلق بيتــك مــن ربــك أخرجــك
 .(2){لكم أنها الطائفتني إحدى اهلل يعدكم وإذ}قوله

 أنفسنا طابت - العري واما القوم اما - الطائفتني إحدى اهلل وعدنا فلما
وآلـه   عليـه  اهلل صلى اهلل رسول فقال , فصففنا القوم مع اجتمعنا إنا ثم ,

 إنـي  اهلل رسـول  يـا :  رواحـة  ابـن  فقال.  وعدك أنشدك إني اللهم:  وسلم
 أجل اهلل إن - عليه نشري أن من أفضل اهلل ورسول - عليك أشري أن أريد

 فـإن  وعده اهلَل ألْنُشَدن  رواحة ابن يا:  فقال.  وعده َتْنُشَدُه أن من وأعظم
 اهلل صلى اهلل رسول بها فرمى الرتاب من قبضة فأخذ , امليعاد خيلف ال اهلل

 .فانزل اهلل اآلية (3) فانهزموا( القوم وجوه يف وسلموآله  عليه
وهل ميكن القول أن اآلية تصلح لصيغة املضارع واملستقبل بتقدير )وما 

 ترمي إذا ترمي ولكن اهلل يرمي ( .
 ومن وجوه :  ,اجلواب نعم

 : إفادة صيغة الفعل املاضي الثبات . األول
نعمة على أهل األرض فانه أكرم ب: قانون اذا أنعم اهلل عز وجل  الثاني

واجلواب إنهـا  , من أن يرفعها , فان قلت هذه النعمة لذات شخص النيب 
 نعمة على املسلمني والناس مجيعًا أيضًا . 
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: داللة اآلية على معجزة حسية للنيب حممد صلى اهلل عليه وآله  الثالث
وسلم نسميها )معجزة الرمي ( وهو من وجوه تفضـيل الـنيب حممـد صـلى     
اهلل عليه وآله وسلم على األنبياء السابقني , بان تكون رميتـه علـى العـدو    

لـه   تعاىل الصدقات ووصـوهلا  اهلل رمية من عند اهلل عز وجل كما يف أخذ
لم وعن رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وآله وس حانه من غري واسطة ,سب

تصدقوا فإن أحدكم يعطي اللقمة أو الشيء فتقع يف يد اهلل عز وجل  :قال
أمل يعلموا أن اهلل هو يقبـل   }قبل أن تقع يف يد السائل , ثم تال هذه اآلية 

مهـره أو  فريبيهـا كمـا يربـي أحـدكم      {التوبة عن عبـاده ويأخـذ الصـدقات    
 .(6)فصيله فيوفيها إياه يوم القيامة

 آلية منها :ا:تعدد األقوال يف أسباب وأوان نزول  الرابع
: ان النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال : اللهم أني اسألك ما  األول

وعدتين وقال : خذ حفنة من تراب فارمهم بهـا فقـال الرسـول صـلى اهلل     
ن لعلي عليه السالم أعطين قبضة من حصا عليه وآله وسلم ملا التقى اجلمعا

يه وآلـه  الوادي فناوله من حصى عليه تراب فرمى رسول اهلل صلى اهلل عل
فلـم يبـق مشـرك إاّل دخـل يف      شاهت الوجوه: وسلم به وجوه القوم وقال

عينه وفمه ومنخريه منها شـيء ثـّم ردفهـم املؤمنـون يقتلـونهم ويأسـرونهم       
 .(2)(اهلزميةوكانت تلك الرمية سبب 

الزهري عن سعيد بن املسيب قال : نزلت هذه اآلية يف قتل ُأبـي   وعن
وسـلم  وآلـه  بن كعب اجلمحي. وذلك أّنه أتى رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه    
فقال النيّب  بعظم حائل وهو يفّته فقال : يا حممد اهلل ُيحيي هذا وهو رميم؟

ثّم يدخلك النار فلّما كان يوم وسلم حييه اهلل ثّم مييتك وآله صلى اهلل عليه 
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وسلم وآله فلّما افتدي قال لرسول اهلل صلى اهلل عليه   بدر أسره ثّم فدي,
فقـال رسـول     إن لي فرسًا أعلفها كل يوم )فرق( ذرة لكي أقتلك عليهـا, 

فلّمـا كـان يـوم      وسلم بل أنا أقتلـك إن شـاء اهلل,  وآله اهلل صلى اهلل عليه 
صلى  ل اهللف يركض بفرسه ذلك حّتى دنا من رسوُأُحد أقبل ُأبّي بن خل

فقال هلم رسول   اهلل عليه وسلم فاعرتض له رجال من املسلمني ليقتلوه,
صلى }فاستأخروا فقام رسول اهلل   ستاخروا,إ {صلى اهلل عليه وسلم}اهلل 

حبربة يف يده فرمى بها ُأبي بن خلف فكسرت احلربة ضلعًا  {اهلل عليه وسلم
رجع أبي إىل أصحابه ثقـيال فـاحتملوه وطفقـوا يقولـون : ال     من أضالعه ف

أمل يقل إني أقتلك إن شاء   فقال ُأبي : واهلل لو كانت الناس لقتلهم, بأس,
فانطلق به أصحابه ينعونه حّتى مات ببعض الطريق فدفنوه ففي ذلك   اهلل,

وروى  اآليـة.  {َه َرَمـى َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلـاِكن  اللَّـ  }أنزل اهلل هذه اآلية 
صلى اهلل عليه }صفوان بن عمرو عن عبد العزيز بن )جبري( أّن رسول اهلل 

يوم خيرب دعا بقوس فُأتي بقـوس طويلـة فقـال : جيئـوني بغريهـا,       {وسلم
احلصن فأقبـل   وسلموآله فجاءوا بقوس كبداء فرمى النيّب صلى اهلل عليه 

السهم يهوي حّتى قتل كنانة بن أبـي احلقيـق وهـو علـى فراشـه فـأنزل اهلل       
 .(6) فهذا سبب نزول اآلية {َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت}تعاىل : 

فأّما معناها فإن اهلل تعاىل أضاف القتل والرمـي   :: قال الثعليب الثاني
ومـن رسـوله واملـؤمنني    إىل نفسه ألّنـه كـان منـه تعـاىل التسـبيب والتسـديد       

من اهلل تعاىل اإلنشاء  ةالضرب واحلذف. وكذلك سائر أفعال اخللق املكتسب
واالجياد بالقدرة القدمية التاّمة ومن اخللق االكتساب بالقوى احملدثـة, ويف  

 .(2) هذا القول دليل على ثبوت مذهب أهل احلق وبطالن قول القدرّية
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التـاريخ وكانـت سـببًا بتثبيـت     ولكن اآلية معجزة عظمى غريت جمرى 
كون املعجزة على ظاهرها وحيد وحالت دون خسارة املسلمني وتدعائم الت

تشبيه بني رمي النيب هذا وبني سائر أفعال اخللق ( إلا هـو فـرد   من وليس 
 اهلل عز وجل رسوله األكرم . رزقهومعجزة وسالح 

أسرار ختمـه  وهذه الرمية من وجوه تفضيله على األنبياء السابقني , و
للنبوة وعدم حاجة النـاس لنبـوة بعـدها , وهـي مـن مصـاديق قولـه تعـاىل         

ِليُظِْهووَرُه َعَلووى الوودِّينِ ُكلِّووِه َوَلووْو َكووِرَه ]

 . (6) [اْلُمشِْرُكونَ 
 .(2)ئال يعجب القومل هأضافها إىل نفس: وقيل:  الثالث

 حجـة متجـددة إىل يـوم القيامـة ,    وولكن موضوع الرمية أعظم وأبني 
يذهب أهل الواقعة وزمانها وتبقى معجزة الرمـي تـدعو النـاس للتصـديق     
بنبـوة حممـد صـلى اهلل عليــه وآلـه وسـلم وزجـر النــاس عـن التعـدي علــى         

 .املسلمني وثغورهم 
قال جماهد: قال هذا  قتلت , وقال هذا قتلت فانزل اهلل هـذه  : الرابع 

 .(3) اآلية (
كفـار  الـذين قتلـوهم مـن     أي يذكر بعض املهاجرين واألنصار أمسـاء 

 .قريش فانزل اهلل اآلية بأنه هو الذي قتلهم وليس املسلمني
 م جماهد أعاله مسائل :ويف الرد على كال
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قـال   ,حيفا هلم أعمـاهلم  ,ف باملؤمننيوؤاهلل عز وجل رإن :  األوىل
الَ ُأِضوويُع َعَمووَل َعاِمووٍل ِمووْنكُمْ ِمووْن َذَكووٍر َأْو ]عــاىلت

 .(6)[ُأْنثَى
: جاءت اآلية خبصوص رمي النيب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه      الثانية

 .اليت تفيد العمومإال مع القرينة يوم بدر وسلم وليس مطلق رمي املسلمني 
: تدل أسباب النزول وتفسري اآلية من قبل الصـحابة والتـابعني    ةالثالث

 . يب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلمعلى إرادة رمي الن
إىل اهلل يف ذات اآلية بقوله تعـاىل   هجاء موضوع القتل ونسبت:  ةالرابع

 .(2)[َفَلمْ َتْقُتُلوُهمْ َوَلِكنَّ ّللاََّ َقَتَلُهمْ ]
طاب للمسلمني يف موضوع القتل , أما هذا الشطر يف اآلية اخلإذ جاء 

 فيتصف بأمرين :
خطاب للنيب حممد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم علـى حنـو        : إنه األول

 التعيني .
 : إنه خاص بالرمي .   الثاني

:يف اآلية بيان إلشرتاك النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم  امساخل
 بالقتال وكأن رميه مرآة للوحي .

: التباين بني الرمي والقتل , فليس كل رمي يكون فيـه قتـل    سادسال
 يف القتال غالبًا ما يكون بالسيف . كما أن القتل

 .هو مبشيئة اهلل كل غلبة ونصر التسليم بأن  : بعالسا
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واملختار أن آية البحث ختتلف مبعجزة للنيب حممد صلى اهلل عليه وآله 
وسلم خاصة صارت تتمثل برمي قبضة من احلصى لتكـون مقدمـة هلزميـة    

 كفار قريش . 
ُتميتــوهم ولكــن اهلل أمــاتهم وأنــتم أراد فلــم  :: وقــال احلســن ثــامنال

َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت }قال  جرحتموهم ألن إخراج الروح إليه ال إىل غريه.
 .(6)أي )قتل( يبلغ إىل املشركني بها ومأل عيونهم منها {َوَلاِكن  اللََّه َرَمى

ّللاَُّ َيَتوَوفَّى قال تعـاىل ]  ,واهلل عز وجل بيده أرواح الناس مجيعًا

(2)[األَْنُفسَ حِيَن َمْوِتَها َوالَِّتي َلمْ َتُمْت ِفي َمَناِمَها
. 

 ثم أن موضوع الرمي غري اإلماتة .  
: قال ابن اسحاق : ولكن اهلل رمى أي مل يكن ذلـك رميتـك    تاسعال

لقى يف صدور عدوك منهـا حتـى   لوال الذي جعل اهلل فيها من نصرك وما أ
 .(3)(هزمهم

واآلية أخربت عن نسبة الرمي إىل اهلل عز وجل نفسه وليس النيب وإال 
 فان رمية النيب أيضًا مباركة .

 برهان إال أن ترد قرينة علـى صـرفه   إن األخذ بالظاهر يف أحيان كثرية
ولـو تـردد األمـر بـني     , إىل التأويل وما هو خالف الظاهر واملعنى اللغوي 

وأن , مد صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم   إحتساب هذه الرمية معجزة للنيب حم
أو أن النسـبة جمـازًا فالصـحيح هـو     , اهلل نسبها لنفسه حقيقـة ولـيس جمـازًا    

  واألصل هو احلقيقة . . األول
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ــت ولكــن اهلل أظفــرك , قالــ    عاشــرال ــاه مــا ظفــرت إذ رمي ــو  ه: معن أب
  .(6)(عبيدة

عالمـات   يـة , والتبـادر مـن   عنى خالف املعنى املتبـادر مـن اآل  وهذا امل
احلقيقة وتقدير اآلية : وما رميـت إذ رميـت بنفسـك ولكـن اهلل عـز وجـل       
مبشيئته هو الذي رمى , وليس من رمية أدق وأصوب مـن رميـة اهلل وهـو    

 َوَأْمطَْرَنا َعَليِْهْم َمطَر اويف قوله تعـاىل ]  ,سبحانه شديد العقاب

 .(2)[َفانظُْر َكيَْف َكاَن َعاِقبَُة اْلُمجِْرِمينَ 

ن اهلل عز وجل أمطر على بقايا قوم لوط حجارة من السماء من كان إ
 يف احلضر أو السفر فلم ينجو منهم أحد .

ذ رميت وجوههم بالرتاب ولكن إ: وما رميت قلوبهم بالرعب  الثامن
 .(3)اهلل مأل قلوبهم رعبًا

حلقيقة أي إرادة فعل الرمـي  ولو دار األمر بني احلقيقة واجملاز فتقدم ا
 .حقيقة

وقذف الرعب يف قلـوب الكفـار معجـزة أخـرى مسـتقلة للـنيب حممـد        
 صلى اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم إذ ورد عن أبي أمامة  : ان رسول اهلل

فضلت على األنبياء بأربع : أرسلت إىل الناس كافة  عليه وآله وسلم قال:
, وجعلت لي األرض كلها وألميت مسجدًا وطهورًا , فأينما رجل أدركه 
من أميت الصالة فعنده مسجده وعنده طهوره , وُنِصـْرُت بالرعـب مسـرية    

 .(4) شهر يقذفه يف قلوب أعدائي , وأحل لنا الغنائم
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 .(6)انه أراد رمي أصحابه بالسهم فأصاب رميهم:  التاسع
َفَلمْ من لغة اجلمع إىل املفـرد ]   تلتفاولكن اآلية جاءت بصيغة اإل

(2)[ّللاََّ َقَتَلُهمْ َوَما َرَميَْت ِإْذ َرَميْتَ َوَلِكنَّ َتْقُتُلوُهمْ 
. 

وال مانع من كون هذا املعنى هو األعم ملفهـوم اآليـة الكرميـة , وبيـان     
فضل اهلل عز وجل ومل يرد لفا )رمى ( ولفا )رميـت( يف القـرآن إال يف   
هذه اآلية يف سورة األنفال , وعلى حنو متكرر يف الثاني , كما انه مل تأت 

ن إال فيهــا , إذ ورد لرمـي يف املعركـة والقتـال يف القـرآ    الرمـي ملعنـى ا   مـادة 
خبصوص مواضيع منها الدعوى والقذف واإلفرتاء وموضـوع اللعـان بـني    

َوالَِّذيَن َيْرُموَن َأْزَواجَُهْم َوَلْم َيكُْن الزوجني , قال تعـاىل ] 

 . (3)[َلُهمْ شَُهَداُء ِإالَّ َأنُفسُُهمْ 
ن الـذين رمـوا أو قـاموا بتصـويب مـا رمـاه الـنيب        وهل ميكن القول بأ

 حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم هم املالئكة 
ومـا فيهـا مـن إكـرام  إضـايف       ,اجلواب نعم, ولكن خالف ظاهر اآليـة 

للمسلمني وتأكيد نسبة نصر املسلمني هلل عز وجل , وقد جاء ذكر املالئكة 
ًّلَِئكَِة َأنِّي َمَعكُومْ ِإْذ ُيوحِي َربُّكَ ِإَلى اْلمَ بقولـه تعـاىل ]  

(4)[َفثَبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا
 

ت كثرية موضوعها خاص بالنيب حممد صلى اهلل عليـه وآلـه   وهناك آيا
َوَموا وسلم منهـا أربعـة ذكـرت إسـم الـنيب حممـد كمـا يف قولـه تعـاىل ]         

 .(1)[ُمحَمٌَّد ِإالَّ َرسُوٌل َقْد خََلْت ِمْن َقبِْلِه الرُّسُلُ 
                                                           

 .2/11النكت والعيون (6)
 .61سورة األنفال (2)

 .1سورة النور (3)

 .62سورة األنفال (4)

 .644آل عمران  سورة(1)



 601معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 231

هناك آيات تبني أحكامًا خاصة به , وهي من خمتصاته  كما يف كما أن 
زواجه من أكثر من أربع نساء . وقيامه الليل , وصومه الوصال إذ ميسـك  
عن األكل والشرب ليومني والليلة اليت بينهما أو لثالثة أيام والليلتني اللتني 

وآلـه  بينهما , فجاءت آية الرمي من خمتصات الـنيب حممـد صـلى اهلل عليـه     
وسلم لبيان أن اهلل عز وجل خص املسلمني مبدد من املالئكة وخص النيب 

صلى اهلل عليه وآله وسلم بأن تفضل اهلل عز وجل بأن يكون رميـه   ًاحممد
 على وجوه : 

 : توجه الرمي إىل حيث يشاء اهلل عز وجل من املشركني .  األول
 : موضوعية رمي احلصى يف عيون املشركني .  الثاني

 األثر املرتتب على هذا الرمي بان إنهزم كفار قريش . ثالث:ال
هذا يوم بدر , أخذ رسول اهلل صلى  :وعن إبن زيد يف آية الرمي قال

وسلم ثالث حصـيات فرمـى حبصـاة بـني أظهـرهم , فقـال :       وآله اهلل عليه 
 .(6) شاهت الوجوه فانهزموا

أهل التفسري واملغـازي مّلـا ورد رسـول اهلل صـلى اهلل      :ونسب الثعليب
فلّمـا طلعـوا     وسلم بدرًا قال : هذه مصارع القوم إن شـاء اهلل, وآله عليه 

هـذه قـريش قـد جـاءت     »وسـلم  وآلـه  عليه قال رسول اهلل صلى اهلل عليـه  
الّلهـّم إّنـي أسـألك مـا وعـدّتين فأتـاه         خبيالئها وفخرها يكذبون رسولك,

 .(2)خذ حفنة من تراب فارمهم بهاال :وق جربئيل
  نالغزوات اليت قاتل فيها النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسـلم هـ  و 

بين قريظـة ,بـين املصـطلق, فـتح مكـة ,       معركة بدر ,أحد,اخلندق,خيرب,
 حنني , الطائف.
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قيام النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم بتدارك القصور أو  العاشر :
اخلطأ او النقص الذي قد حيصل من بعض قادة أو أفراد السرايا مبا يؤكـد  

 للناس صدق الرسالة وإنتفاء الظلم يف تأريخ اإلسالم .
خالد بن وملا فتحت مكة بعث النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم )

ميـة, وقـد كانـت بينـه وبيـنهم إحنـة يف اجلاهليـة. يعـين:         جذالوليد إىل بـين  
احلقد. فقالوا: قد أسلمنا. فقال هلم: انزلوا. فنزلـوا فوضـع فـيهم السـالح     

وسلم فقال: اللَُّهم  وآله فقتل منهم, وأسر. فبلغ ذلك النيب صلى اهلل عليه 
إليهم علي بن أبـي طالـب    إنِّي َأْبَرُأ إَلْيَك ِمم ا َصَنَع َخاَلُد ْبُن الَوِليِد؟ فبعث

 .(6)(رضي اهلل عنه بالدية من غنائم خيرب
َيْعِني اْلَباِقر  -َحد َثِني َحِكيم ْبن َعب اد َعْن َأِبي َجْعَفر َقاَل ِاْبن ِإْسَحاق : 

َوَسلََّم َخاِلد ْبن اْلَوِليـد ِحـني   وآله َقاَل : َبَعَث َرُسول اللَّه َصلَّى اللَّه َعَلْيِه  -
 .(2)َح َمكَّة ِإَلى َبِني َجِذمَية َداِعًيا َوَلْم َيْبَعثُه ُمَقاِتًلاِاْفَتَت

َقاَل اْلَخطَّاِبيُّ : َأْنَكَر َعَلْيِه اْلَعَجَلة َوَتْرك الت َثبُّت ِفي َأْمرهْم َقْبل َأْن َيْعَلم 
 .(3)(اْلُمَراد ِمْن َقْوهلْم َصَبْأَنا

َفَلم ا َكاَن  إبن سعد :ومن املؤرخني من ينفي حديث التربأ هذا .وعن 
َقْوله)َأْن َيْقُتل ُكّل , الس َحر َناَدى َخاِلد َمْن َكاَن َمَعُه َأِسري َفْلَيْضِرْب ُعُنَقُه "

للَّه َلا َقْوله: َفُقْلت َوَا, ِفي ِرَواَية اْلُكْشِميَهِنّي " ُكّل ِإْنَسان " َرُجل ِمن ا َأِسريُه(
َأْقُتل َأِسرِيي َوَلا َيْقُتل َرُجل ِمْن َأْصَحاِبي َأِسريُه(, َوِعْند ِاْبن َسْعد " َفَأم ا َبُنو 
ُسَليم َفَقَتُلوا َمْن َكاَن ِفي َأْيِديهْم, َوَأم ا اْلُمَهاِجُروَن َواْلَأْنَصار َفَأْرَسُلوا 

 .(4)(ي ِفْعل اْلَغْير ِإَذا َوِثَق ِبَطَواِعَيِتِهَأْسَراُهْم " َوِفيِه َجَواز اْلَحِلف َعَلى َنْف
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"ُكْنت ِفي  :َقاَلاألسلمي  دوذكر إبن اسحاق من حديث إبن أبي حدر
َخْيل َخاِلد َفَقاَل ِلي َفَتى ِمْن َبِني َجِذمَية َقْد ُجِمَعْت َيَداُه ِفي ُعُنقه ِبُرم ٍة: َيا 
َفَتى َهْل َأْنَت آِخذ ِبَهِذِه الرُّم ة َفَقاِئِدي ِإَلى َهُؤَلاِء النِّْسَوة؟ َفُقْلت: َنَعْم, َفُقْدته 

  , وقال شعرا من الطويل : ل ِنَفاد اْلَعْيشِبَها َفَقاَل: َأْسِلِمي ُحَبْيش. َقْب
 ِبِحْلَيٍة َأْو َأْدَرَكْتُكْم ِباْلَخَواِنِق... َأَرْيُتك ِإْن َطاَلَبْتُكْم َفَوَجْدُتُكْم 

 تكّلف إدالج الّسرى والودائق أما كان أهاًل أن ينّول عاشٌق ...
 الّصفائق !فال ذنب لي قد قلت إذ حنن جريٌة ... أثييب بوّد قبل إحدى 

 (6)أثييب بوّد قبل أن تشحط النوى ... وبنأى أمريي باحلبيب املفارق
َفَقاَلْت َلُه ِاْمَرَأة ِمْنُهن : َوَأْنت َنج ْيت َعْشًرا, َوِتْسًعا َوَوْتًرا, َوَثَماِنًيا َتْتَرى.      

ُتَقبِّلُه َحت ى َماَتْت ", َوَقْد َرَوى ُثم  َضَرْبت ُعُنق اْلَفَتى, َفَأَكب ْت َعَلْيِه َفَما َزاَلْت 
الن َساِئيُّ َواْلَبْيَهِقيُّ ِفي " الد َلاِئل "ِبِإْسَناٍد َصِحيح ِمْن َحِديث ِاْبن َعب اس َنْحو 
َهِذِه اْلِقص ة َوَقاَل ِفيَها: " َفَقاَل ِإنِّي َلْست ِمْنُهْم, ِإنِّي َعِشَقْت ِاْمَرَأة ِمْنُهْم 

 ْنُظر ِإَلْيَها َنْظَرة َقاَل ِفيِه َفَضَرُبوا ُعُنقه,َفَدُعوِني َأ
َفَجاَءْت اْلَمْرَأة َفَوَقَعْت َعَلْيِه َفَشِهَقْت َشْهَقة َأْو َشْهَقَتْيِن ُثم  َماَتْت, 
َفَذَكُروا َذِلَك ِللن ِبيِّ َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: َأَما َكاَن ِفيُكْم َرُجل 

َوَأْخَرَجُه اْلَبْيَهِقيُّ ِمْن َطِريق ِاْبن َعاِصم َعْن َأِبيِه َنْحو َهِذِه اْلِقص ة َرِحيم"؟ 
 .(2)(َوَقاَل ِفي آِخرَها: "َفاْنَحَدَرْت ِإَلْيِه ِمْن َهْوَدجَها َفَحن ْت َعَلْيِه َحت ى َماَتْت"

وكانت الرمحة تتغشى قول وفعل النيب وصربه على املنافقني ومعاملته 
وعنـه  سرى وحثه املسلمني على اإلكتفاء بأعالن اإلسالم حلقن الدماء )لأل

إن َمْن شهد شهادتنا وصّلى صـالتنا واسـتقبل   : صلى اهلل عليه وآله وسلم
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قبلتنــا وأكــل ذبيحتنــا وكــان بــديننا فــذلك املســلم الــذي لــه ذّمــة اهلل وذّمــة 
 .(6)(رسوله

ــاىل ]  ــه تع ِإَذا َياَأيَُّهووا الَّووِذيَن آَمُنوووا ويف قول

نزلـت  , قال إبـن عبـاس:   (2) [َضَرْبُتْم ِفي سَبِيِل ّللاَِّ َفَتبَيَُّنوا
يف رجل من بين مرة بن عوف يقال له مرداس بـن نهيـك وكـان مـن أهـل      

وآله فدك مل يسلم من قومه غريه فسمعوا بسرية لرسول اهلل صلى اهلل عليه 
فضالة الليثي تريدهم وكان على السرية رجل يقال له غالب بن وسلم وآله 

 . فهربوا منه
مسلمني  واوأقام ذلك الرجل املسلم فلما رأى اخليل خاف أن ال يكون 

فأجلأ غنمه إىل عاقول من اجلبل وصعد هـو اجلبـل, فلمـا تالحقـت اخليـل      
مسعهم يكربون فعرف أنهـم مـن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم فكـرب        
ونزل وهو يقول ال إله إاّل اهلل حممد صلى اهلل عليـه وسـلم السـالم علـيكم     

رسـول اهلل  فتغشاه أسامة بن زيد بسيفه فقتله واستاق غنمه ثم رجعوا إىل 
 صلى اهلل عليه وسلم فأخربوه اخلرب

فوجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من ذلك وجدًا شديدًا, وكان 
قد سبقهم اخلرب فقال رسول اهلل صلى اهلل عليـه وسـلم أقتلتمـوه إرادة مـا     
معه؟ ثم قرأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أسامة بن زيد هذه اآلية 

كيـف أنـت بـال إلـه إاّل اهلل؟      :لـي يـا رسـول اهلل فقـال    فقال أسامة استغفر 
يقوهلا ثالث مرات قال أسامة فما زال رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم     
يكررها حتى وددت أني مل أكن أسلمت إاّل يومئٍذ ثم اسـتغفر لـه رسـول    

وروى أبو ظبيان عن أسـامة  , اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال: اعتق رقبة 
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رسول اهلل إلا قاهلا خوفًا من السالح فقال أفـال شـققت عـن    قال: قلت يا 
 .(6)(قلبه حتى تعلم أقاهلا خوفًا أم ال

: فضل اهلل عز وجل على النيب حممد صلى اهلل عليه وآله  احلادي عشر
وسلم يف كشف احلقائق ومنع سفك الدماء . وهو من مصاديق رد اهلل عز 

إلنسـان يف األرض علـى حنـو    وجل على املالئكة حني سـألوا عـن خالفـة ا   
َقاُلوا َأَتجَْعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد اإلنكار للقبيح من الفعـل ] 

ِفيَها َوَيسِْفكُ الدَِّماَء َوَنحُْن ُنسَبِّ ُ ِبحَْمِدكَ َوُنَقدِّسُ 

 .(2)[َلكَ َقاَل ِإنِّي َأْعَلمُ َما الَ َتْعَلُمونَ 
ــدار اهلل فمــن علــم  ــه إىل الت ــه يهــدي نبي ك ودعــوة األمــراء ســبحانه أن

ــريورة     ــر وص ــرف اآلخ ــتماع إىل الط ــم واإلس ــأني يف احلك ــام إىل الت واحلك
أسباب نزول اآليات ضياّء ينري دروب املسـلمني للعمـل مبضـامينها بلحـاظ     

 عموم اللفا وليس سبب النزول وحده.
أخرج أمحد وابن أبي حا  والطرباني وابن منده وابن مردويه بسند و

رار اخلزاعي قال: قدمت على رسول اهلل صلى اهلل جيد عن احلارث بن ض
عليه وسلم فدعاني إىل اإِلسالم, فـدخلت فيـه وأقـررت بـه, ودعـاني إىل      
الزكاة فأقررت بهـا, قلـت يـا رسـول اهلل: ارجـع إىل قـومي فـأدعوهم إىل        
اإِلسـالم وأداء الزكـاة فمـن اسـتجاب لــي مجعـت زكاتـه وترسـل إلـي  يــا         

ذا وكذا ليأتيك ما مجعت من الزكاة, فلما مجع رسول اهلل رسواًل يبان ك
احلارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ االبان الذي أراد رسول اهلل صلى اهلل 

 عليه وسلم أن يبعث إليه إحتبس الرسول
فلم يأِت فظن احلارث أنه قد حدث فيه سخطة من اهلل ورسوله فـدعا  

وسلم كان وقت لي  بسروات قومه فقال هلم: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه
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وقتًا يرسل إلي  رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة, وليس من رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم اخللف, وال أرى حـبس رسـوله إال مـن سـخطه     
فانطلقوا فنأتي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم , وبعث رسول اهلل صلى 

ا كان عنده ممـا مجـع   اهلل عليه وسلم الوليد بن عقبة إىل احلارث ليقبض م
من الزكاة , فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع , فأتى 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم فقـال : إن احلـارث مـنعين الزكـاة وأراد      
قتلي , فضرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم البعث إىل احلارث فأقبـل  

ن املدينة لقيهم احلارث احلارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل ع
فقالوا : هذا احلارث فلما غشيهم قال هلم : إىل من بعثتم؟ قالوا : إليك , 
قال : ومل؟ قالوا : إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعث إليـك الوليـد   
بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله . قال : ال والذي بعث حممدًا 

 باحلق ما رأيته وال أتاني,
 وسـلم قـال :  وآلـه  ما دخل احلارث على رسول اهلل صلى اهلل عليـه  ف

منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال : ال والذي بعثك بـاحلق مـا رأيتـه    
وال رآني وما أقبلت إال حني احتبس علي  رسول رسول اهلل صلى اهلل عليه 

يـا أيهـا   }وسلم خشيت أن تكـون كانـت سـخطة مـن اهلل ورسـوله , فنـزل       
 .(6)({حكيم}إىل قوله  {الذين آمنوا إن جاءكم فاسٌق بنبإ فتبينوا

: اإلحرتاز من حماوالت إغتيال النيب حممد صلى اهلل عليه  ثاني عشرال
وآله سلم من صيغ الدفاع والـذب عـن اإلسـالم ومل يكـن هـذا اإلحـرتاز       
وحده كافيّا حلماية النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم من شرور ومكائد 
 الكفار بل كان املـدد والعنايـة واحلفـا اإلهلـي معجـزة يف حفظـه مـن كيـد        
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َوّللاَُّ َيْعِصُمكَ األعداء , وشاهدّا على صدق نبوته لذا ورد قوله تعاىل ]

 .(6)[ِمْن النَّاسِ 
وعن أبي سعيد اخلدري قال : كان العباس عم النيب صـلى اهلل عليـه   

[  َوّللاَُّ َيْعِصُمكَ ِمْن النَّواسِ وآله وسلم فيمن حيرسه فلمـا نزلـت]  
 لم احلرس.ترك رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس

ملا غزا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم  وعن جابر بن عبد اهلل قال : 
بين ألار, نزل ذات الرقاع بأعلى لل, فبينا هو جالس على رأس بئر قـد  
دىل رجليه فقال غورث بن احلرث: ألقتلن حممدًا فقال له أصحابه: كيـف  

ه. فأتـاه فقـال: يـا    تقتله؟ قال: أقول له أعطيين سيفك فإذا أعطانيه قتلتـه بـ  
حممد, اعطين سيفك أمشه, فأعطـاه إيـاه فرعـدت يـده, فقـال رسـول اهلل       

 .(2)(وسلم: حال اهلل بينك وبني ما تريدوآله صلى اهلل عليه 
وكــان الــنيب صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم يقبــل ويســمع خــرب العيــون   

 واجلواسيس وبه يستدل يف علم األصول على قبول خرب الواحد.
, ولتنميـة ملكـة   ملوافقتها الواقـع وقد يقال إنه يقبل أقواهلم وإخبارهم 

)الــا احكــم بيــنكم بالبينــات  اإلميــان عنــدهم وهــذا صــحيح إال أنــه يقــول 
 (.واألميان

لتأديب قادة املسلمني على كيفية تسيري األمور وإدارة دفة احلكم وألن 
ِإْن جَواَءُكمْ ]اهلل عز وجل يقيه من الزلل واخلطأ كما يف قولـه تعـاىل  

 . (3)[َفاِسٌق ِبَنبٍَإ َفَتبَيَُّنوا
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ــون قانونــّا        ــوم املســلمني لتك ــع وإرادة عم ــة بصــيغة اجلم ــيء اآلي وجم
وموضوعّا ملنع اخلالف بينهم يف قبول خرب الواحد إذا كان فاسقًا غري عادل 

 وعدم قبول شهادته. 
األمم السابقة لعدد من األنبياء ثابت يف التنزيل وقصص األنبياء  وقتل

 .(6)[َفِريق ا َكذَُّبوا َوَفِريق ا َيْقُتُلونَ واألخبار قال تعاىل]
واآلية أعاله من إعجاز القـرآن وهـي مـن عطـف العـام علـى اخلـاص        
وميكن تأسيس باب يف علم البالغة وهو عطف األشد على األخف  بلحاظ 

هـو   حـد األنبيـاء  شد ومل يأت إال بعـد التكـذيب , فكـل قتـل أل    أن القتل أ
تكذيب له وليس العكس , وقد القى النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم 
التكذيب وجرت عدة حماوالت لقتله واليت بدأت من حني والدته ومعرفة 
أنه سيكون نيب آخر الزمان, ومنها ما كان قبل اهلجرة النبوية ومنها ما كان 

ناء اهلجرة ويف الطريق إىل املدينة , ومنها ما حصل بعـد اهلجـرة لتكـون    اث
 جناته وسالمته معجزة حسية وعقلية تدل على صدق نبوته. 

َوِمْن النَّواسِ َموْن روى الفخر الرازي يف تفسري قوله تعاىل ]

 .(2) [َيشِْري َنْفسَُه اْبِتَغاءَ 
لى فراش الرسول قال نزلت يف علي بن أبي طالب عليه السالم بات ع
 حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم ليلة خروجه إىل الغار .

قال: ويروى أنه ملـا نـام علـى فراشـه صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم قـام          
جربيل عن رأسه وميكائيل عند رجليه وجربئيل  ينادي : بخ بخ من مثلك 

 .(3)يا ابن ابي طالب يباهي اهلل بك املالئكة(
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وكان التهديد والوعيد يرد على النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم 
من اكثر من شخص وجهة وطائفة ويذب اهلل عز وجل عنـه ليـتم رسـالته    

كان ناس ويدخل شطر من الذين أرادوا قتله اإلسالم, وعن عكرمة قال: 
من املشركني من قريش يقول بعضهم لبعض: لو قد رأيت حممدًا لفعلت به 

كذا , فأتاهم النيب صلى اهلل عليه وسلم, وهم يف حلقة يف املسجد, كذا و
ثـم أخـذ    {ال يبصـرون }حتى بلـغ  {يس والقرآن احلكيم}فوقف عليهم فقرأ

ترابًا, فجعل يذره على رؤوسهم, فما يرفع إليـه رجـل طرفـه, وال يـتكلم     
كلمة, ثم جاوز النيب صلى اهلل عليه وسلم, فجعلوا ينفضون الرتاب عـن  

 .(6)(م وحلاهم, واهلل ما مسعنا, واهلل ما أبصرنا, واهلل ما عقلنارؤوسه
ِإنَّا جََعْلَنا ِفي َأْعَنواِقِهمْ ويف سبب نزول قوله تعاىل ]

أنها نزلت يف أبي جهل وأصحابه, إذ قال أبو جهل لئن رأيت  (2)[َأْغًّلال  
حممدّا يصلي ألرضخن رأسـه حبجـر فلمـا رآه يصـلي رفـع حجـر لريميـه ,        

ت يده إىل عنقه , والتصق احلجر بيـده, فقـال الوليـد بـن املغـرية انـا       فرجع
أرضخ رأسه فاتاه وهو يصلي فأعمى اهلل بصره , وصار يسمع صـوته وال  
يرى مكانه فرجع ومل ير أصحابه إىل أن نادوه, وقال ثالث واهلل ألشدخن 
رأسه, فأخذ احلجر  ورجع القهقري وهو ينكص على عقبيه وخـر مغشـيّا   

.وملا سئل قال ملا دنوت منه أي من الـنيب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه       عليه
 وسلم رأيت فحاّل خيطر بذنبه ما رأيت فحاّل اعظم منه حال بيين وبينه .

وحتتمــل جنــاة الــنيب حممــد صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم مــن حمــاوالت  
 اإلغتيال املتكررة وجوهّا:

 ة من عند اهلل.: كل مرة ينجو فيها النيب بواقية جلي األول
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:حضور جربائيل لنجاة النيب صلى اهلل عليه وآله وسـلم ودفـع    الثاني
 الكيد عنه.
 : تلك النجاة باألسباب احلسية ومن غري معجزة.  الثالث
وإن جتلى باألسباب الرسول رمحة من اهلل , اإلعجاز يف جناة  : الرابع

 املادية .
ــال بفــرد واحــد مــن     اخلــامس : جتتمــع مصــاديق الســالمة مــن اإلغتي

 .املعجزة
والصحيح  هو األول والثاني والرابع, وكل مرة ينجو فيها النيب حممد  

صلى اهلل عليه وآله وسلم من الكيـد واإلغتيـال معجـزة قائمـة بـذاتها ويف      
َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنووا أسباب نزول قوله تعـاىل] 

وَّامِ  ََنآُن َق ِْرَمنَّكُمْ ش ِْط َوالَ َيج َُهَداَء ِباْلِقس يَن ّلِلَِِّ ش

 .(6)[َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوا
قتل أهل بئر معونة جنا من القوم عمرو بن أميـة الضـمريي   ذكر أنه ملا  

ورجل آخر معه , فلقيا بقرب املدينة رجلني من سليم قد كانا أخذا عهـدًا  
وسلم وانصرفا , فسأهلما عمرو ممن أنتما؟ فانتسبا من النيب صلى اهلل عليه 

إىل بين عامر بن الطفيـل وهـو كـان اجلـاني علـى املسـلمني يف بئـر معونـة,         
وسـلم ,  وآلـه  فقتلهما عمرو وصاحبه وأتيا بسلبهما النيب صـلى اهلل عليـه   

فقال لقد قتلتما قتيلني ألدينهما ثم شرع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف 
ية فذهب يومًا إىل بين النضري يستعينهم يف الديـة ومعـه أبـو بكـر     مجع الد

وعمر وعلي . فكلمهم فقالوا: نعـم يـا أبـا القاسـم انـزل حتـى نصـنع لـك         
 .طعامًا وننظر يف معونتك
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وسلم يف ظل جدار فتآمروا بينهم وآله فنزل رسول اهلل صلى اهلل عليه 
منه اليوم , فقال بعضهم  يف قتله , وقالوا ما ظفر  مبحمد قط أقرب مرامًا

لبعض من رجل يظهر على احلائط فيصب عليـه حجـرًا يشـدخه؟ فانتـدب     
لذلك عمرو بن جحاش فيما روي , وجاء جربيل فأخرب الـنيب صـلى اهلل   
عليه وسلم , فقام رسول اهلل من املكان وتوجه إىل املدينة ونزلت اآلية يف 

 .(6)(ذلك
عمري بن وهب اجلمحي لقتل وبعد معركة بدر أغرى صفوان بن أمية 

النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وكان إبنه وهب بن عمري يف أسـرى  
بدر , ووعده صفوان بقضاء دينه وكفاله عياله, وكتمان األمر , فجاء عمري 

وكانت حتية , أنعم صباحا)فقال:  وكان شريرّا خيشى منه ولكن النيب قربه
 أهل اجلاهلية بينهم.

: " قــد أكرمنــا اهلل بتحيــة خــري مــن حتيتــك يــا عمــري, فقــال رســول اهلل
, بالسالم حتية أهل اجلنة " قال: أما واهلل يا حممد إن كنت بها حلديث عهد

قال: "فما جاء بك يـا عمـري؟" قـال: جئـت هلـذا االسـري الـذى يف أيـديكم         
قال: "فما بال السيف يف عنقك؟" قال: قبحها اهلل من سيوف , فأحسنوا فيه

 .ت شيئا!وهل أغن
قال: "بل , قال: "اصدقين ما الذى جئت له؟" قال: ما جئت إال لذلك

قعدت أنت وصـفوان بـن أميـة يف احلجـر, فـذكرمتا أصـحاب القليـب مـن         
وعيال عندي خلرجت حتى أقتـل حممـدا,    يقريش, ثم قلت: لوال دين عل

فتحمل لك صـفوان بـن أميـة بـدينك وعيالـك, علـى أن تقـتلين لـه, واهلل         
حائل بينك وبني ذلك" فقال عمري: أشهد أنك رسول اهلل, قد كنا يا رسول 
اهلل نكذبك مبا كنت تأتينا به من خرب السماء وما ينزل عليك من الـوحى,  
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فوان, فو اهلل إنى العلم ما أتاك به إال اهلل, وهذا أمر مل حيضره إال أنا وص
 سالم وساقين هذا املساق.فاحلمد هلل الذى هداني لإل

فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم " فقهـوا   , ثم شهد شهادة احلق
ثم قال: يا رسول , أخاكم يف دينه, وعلموه القرآن وأطلقوا أسريه " ففعلوا

على ديـن   اهلل, شديد االذى ملن كان اهلل إنى كنت جاهدا على إطفاء نور
اهلل, وأنا أحب أن تأذن ىل فأقدم مكة فأدعوهم إىل اهلل وإىل رسوله وإىل 

أصحابك  ياالسالم لعل اهلل يهديهم, وإال آذيتهم يف دينهم كما كنت أوذ
 يف دينهم.

وكان صـفوان  , فأذن له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم, فلحق مبكة
هب يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم اآلن يف أيام تنسيكم حني خرج عمري بن و

وكان صفوان يسأل عنه الركبان, حتى قدم راكب فأخربه عـن  , وقعة بدر
 إسالمه, فحلف أال يكلمه أبدا وال ينفعه بنفع أبدا.

قال ابـن إسـحاق: فلمـا قـدم عمـري مكـة أقـام بهـا يـدعو إىل االسـالم           
 . (6)(ديه ناس كثريمن خالفه أذى شديدا, فأسلم على ي يويؤذ

وهل إبدال التحية بالسالم كما يف احلديث أعاله مـن السـنة الدفاعيـة    
على أن النيب حممـدًا صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم      دليل اجلواب نعم, وهو 

جيتهد يف نشر معاني الـود ومـا ميحـو النفـرة ويزيـل الكراهـة وفيـه ترغيـب         
ن البيان للناس يف مبالسالم وإختاذه وسيلة للدعوة إىل اهلل, وهو باإلسالم و

 ماهية اإلسالم واألخالق الفاضلة اليت يريد إشاعتها بني الناس مجيعًا.
تسـعة  , السـالم سـبعون حسـنة    وعن اإلمـام علـي عليـه السـالم قـال:      

  .(2)(وستون للمبتدئ وواحدة للراد

                                                           

 .2/481السرية النبوية إلبن كثري (6)
 .13/66البحار (2)
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ضاها النيب حممد صلى اهلل عليه : العهود واملواثيق اليت ام الثاني عشر
وآله وسلم مع املشركني مدرسة يف إجتناب احلرب والقتـال وشـاهد علـى    

 نبوة حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم من وجوه :
ملعجزات اليت جاء ا:  إمهال الناس حتى يروا اآليات ويتدبروا  األول

 بها.
 لناس على حني غرة. ا: عدم أخذ  الثاني

 ة بالناس وعدم التعجيل عليهم بالسيف.. الرمح الثالث
ــع  ــم      الراب ــدم زجه ــحابه بع ــنيب وأص ــت ال ــل بي ــة بأه ــق والرأف : الرف

 وإقحامهم يف احلروب واملعاركة. 
ــة    اخلــامس ــة للصــحابة وأهــل املدين ــورة : املندوحــة واملهل لعمــارة املن

 األرض والزراعات.
: اإللتفــات إىل احلاجــة إىل كثــرة اإلجنــاب عنــد املســلمني ,   الســادس

 وتعليم أوالدهم القراءة والكتابة . 
 : مترين املهاجرين واألنصار على فنون القتال . السابع
: دراسة حال املسلمني يف املعارك السابقة ومـواطن القـوة ومـا     الثامن

 هو خالفها وكيفية التدارك, وزيادة التأهيل والتحريف.
: التـــدبر باملـــدد اإلهلـــي يف املعـــارك الســـابقة كمـــا يف قولـــه   التاســـع

َوَلَقْد َنَصَرُكْم ّللاَُّ ِببَْدٍر َوَأْنُتْم َأِذلٌَّة َفاتَُّقوا تعاىل]

 .(6)[ّللاََّ َلَعلَّكُمْ َتشْكُُرونَ 
ومن اإلعجاز يف سرية النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم واملسلمني 

فيها من النصر مع الـذل وإنتقـال املسـلمني إىل حـال مـن      أن هذه اآلية وما 
القوة والعز بعد هذا النصر مل جيعلهم يكثرون من الغزو أو يعرضون عمن 

                                                           

 .623سورة آل عمران (6)
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يطلب الصلح أو يزهدون بالعهود واملواثيق , فقد كان الـنيب حممـد صـلى    
اهلل عليــه وآلــه وســلم يعفــو ويغفــر للنــاس ويــدعوهم إىل اإلســالم بالبينــة  

ان الصرب على األذى مصاحبّا له إىل حـني إنتقالـه إىل الرفيـق    والربهان وك
 .(6)ما اوذي نيب مثل ما أوذيت لم:األعلى, وعنه صلى اهلل عليه وآله وس

والسنة الدفاعية ليست مطلقة بل هي مرآة آليات القرآن الـيت جـاءت   
بالضبط والدقة يف القتال واهلدنة وأسباب القتال وحرمة القتـال يف البيـت   

َوالَ ُتَقاِتُلوُهْم ِعْنوَد اْلَمسْوجِِد احلرام كمـا يف قولـه تعـاىل]   

اَتُلوُكمْ  ِإْن َق يِه َف اِتُلوُكمْ ِف ََراِم حَتَّى ُيَق اْلح

, أي إذا إبتـدأ  (2)[َفاْقُتُلوُهْم َكَذِلكَ جَوَزاُء اْلكَواِفِرينَ 
م الكفــار يف البيــت احلــرام , فيجــوز للمــؤمنني اإلســتمرار فيــه حلــني قتلــه 

َوَقاِتُلوا اْلُمشِْرِكيَن َكافَّوة  َكَموا قال تعاىل] ,وهالكهم

 .(3)[ُيَقاِتُلوَنكُمْ َكافَّة  

ــه تعــاىل ]   ــة أعــاله وقول ــادة أن اآلي َيسْووَأُلوَنكَ َعووْن وعــن قت

يِه  ْل ِقتَاٌل ِف يِه ُق ََراِم ِقتَاٍل ِف الشَّْهِر اْلح

اْلُمشْوِرِكيَن َفواْقُتُلوا , نسختا يف سـورة التوبـة ]  (4)[َكبِير

 .(1)[حَيُْث َوجَْدُتُموُهمْ 
وال دليل على النسخ واألصل عدمه إذ جاءت السنة بيانا للقرآن ففي 
اليوم الثاني للفـتح قـام رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم يف النـاس         

يَأيَُّها الن اُس, ِإن  اهلَل خطيبًا ويف البيت احلرام  فحمد اهلل وأثنى عليه وقال )

                                                           

 .2/414تفسري الرازي (6)
 .616سورة البقرة (2)

 .36سورة التوبة (3)

 .261سورة البقرة (4)

 .1سورة التوبة (1)
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َعاَلى َحر َم َمكََّة َيْوَم َخَلَق الس مواِت َواألْرَض َفِهَي َحَراٌم ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة, َت
اَل َيِحلُّ اِلْمِرٍئ ُيْؤِمُن ِباهلِل َواليوِم اآلخِر َأْن َيْسِفَك ِفيها َدمـًا َأْو ُيَعضِّـُد ِبَهـا    

َتِحل  ِلي ِإالَّ َهِذِه الس اَعَة َغَضبًا َعَلى  َشَجرًا, َوَأن َها اَل َتِحلُّ ألَحٍد َبْعِدي َوَلْم
ــاِهُد         ــَغ الش  ــاأَلْمِس, أاَل ِلُيَبلع ــا ِب ــى َحاِلَه ــْت َعَل ــْد َرِجَع ــَي َق ــا, أاَل َوِه َأْهِلَه

 . (6)(الَغاِئَب
أمـا شـاهدًا يسـمع كـالم رسـول اهلل      , ملوضـوع  اليكون املسلم يف هذا 

ًا وقد بلغته حرمة القتال يف البيـت ,  وأما غائب, صلى اهلل عليه وآله وسلم 
وهي ليست هنا من املطلق واملقيد بل من البيان والتفسري وتأكيد نفي النسخ 

 لآلية اليت متنع من القتال يف البيت احلرام إال أن يبدأه الكفار.
أما أمر النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم بقتل إبن خطل فهو من 

 أباح اهلل عز وجل له مكة فيها لتطهريها مـن   ضمن الساعة من النهار اليت
دنس الشرك ورجز األوثان, )وعن أنس بن مالك أن رسول اهلل صلى اهلل 

دخل عام الفتح مكة وعلى رأسه املغفر فلمـا نزعـه جـاءه    عليه وآله وسلم 
 .(2)(ستار الكعبة فقال اقتلوهأرجل فقال ان ابن خطل متعلق ب

 خطل التيمـي كـان ممـن أسـلم ثـم كفـر       العزى بنعبد وإبن خطل هو 
مد صلى اهلل عليه , فاهدر النيب حمخذ يسب النيب ويتعدى على اإلسالموأ

ــه   ــلم  دم ــه وس ــذه الو  وآل ــتدل به ــن اس ــنهم م ــه   , وم ــخ قول ــى نس ــة عل اقع
َوالَ ُتَقاِتُلوُهْم ِعْنَد اْلَمسْجِِد اْلحَوَراِم حَتَّوى ]تعاىل

 .(3)[ُيَقاِتُلوُكمْ ِفيهِ 

                                                           

 .6/13النكت والعيون (6)
 .1/611السنن الكربى للبيهقي (2)
 .616البقرة  سورة(3)
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يف واقعة وجاءت اآلية باإلطالق ويف موضـوع القتـال وال   لكنها قضية 
مالزمة بني نزع النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم املغفر وبني إنتهـاء السـاعة   
اليت أباح له فيها مكة باإلضافة إىل أن صدور األمر من النيب حممد صـلى  

تل اهلل عليه وآله وسلم بقتله سابق جملت أبي برزة , وحيتمل قتل إبن خطل ق
وكـان قـد أسـلم فبعثـه الـنيب صـلى اهلل عليـه وآلـه          ,وليس قتل حـرب  حٍد

وسلم مصدقًا ومعه رجل من اآلنصار وموىل له مسلم خيدمه وأمـر املـوىل   
بـن خطـل وملـا اسـتيقا مل جيـد      له تيسـًا ويصـنع لـه طعامـًا ونـام إ      أن يذبح

 .الطعام فقتله وارتد مشركًا
مني واملسلمات وإىل يوم القيامة لقد جاء اخلطاب يف اآلية أعاله للمسل

وهي غري منسوخة وهي من مصاديق الرمحة واحلكمة يف نبوة حممد صلى 
أحدهما فيه حفـا حلرمـة    ولو دار األمر بني حكمني ,اهلل عليه وآله وسلم

 خر خبالفه فاألصل هو األول .البيت واآل
بطل اإلستدالل والنسخ تبديل احلكم حبكم أخـر   حتمالوإذا ورد األ

تكفي هذه الواقعة يف نسخ اآلية وال يف نسخ أمر النيب حممد صـلى اهلل   وال
 عليه وآله وسلم حبرمة مكة إىل يوم القيامة .

دل على اإلطالق يف تي العام على اخلاص مع وجود القرائن اليت تويأ
خره زمانًا على اخلاص وإجتناب قتال الكفار يف املسـجد  حكم الناسخ وتأ

وهو الذي يأتي يف كالم آخر ويف مناسبة وموضوع غري  ,احلرام من املنفصل
 موضع العام ,ويكون قرينة على إستثناء اخلاص من العام .

   مث ر كل فرد من السنة الدف عية
 : متعددة منها يطلب كل علم وموضوع من السنة النبوية من جهات 

 : األسباب . األوىل
 : املقدمات . الثانية
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 ذات وماهية املوضوع . : الثالثة
: نتائج ومثار قول وفعل وسنة النيب حممد صلى اهلل عليه وآلـه   الرابعة

 وسلم .
وتتجلى يف دراسة نتائج مثار كل فـرد مـن السـنة الدفاعيـة والتدوينيـة      
لتتجلى آيات من حسن التدبري واحلكمة املتعالية اليت هي مـرآة للـوحي ملـا    

ُقْل ِإنََّما اإلنسـان , قـال تعـاىل ]    فيها من إعجاز وأمور تفوق مدارك

 
َّ
 .(6)[َأَنا َبشٌَر ِمثُْلكُمْ ُيوحَى ِإَلي

وهذه الدراسة والتدبر يف السنة إقتباس من الوحي . وجعل مصاديقه  
حاضرة يف الواقع اليـومي للمسـلمني واملسـلمات ويف األحـوال املختلفـة ,      

 ففي صلح احلديبية مثاًل منافع كثرية منها :
ين ومعرفــة أحكــام يف الــد تفــرغ املســلمني للعبــادات والتفقــه  : األول

 .الشريعة
: توجه املسلمني لسؤال النيب حممد صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم    الثاني

 عن أحكام احلالل واحلرام .
: دخول األفواج من الناس إىل اإلسالم بعد صلح احلديبيـة ,   الثالث

لى اهلل عليـه وآلـه وسـلم    فبعد صلح احلديبية بسنتني خرج الـنيب حممـد صـ   
لفتح مكة بستة أضعاف الذين كانوا معه يـوم احلديبيـة ولعـل عـدد الـذين      
اسلموا خالل هاتني السنتني أكثر مـن جممـوع الـذين اسـلموا يف السـنوات      

ولقد عد اهلجرة . قال ابن شهاب الزهري)السابقة من سين الدعوة قبل وب
  .(2)م قبل ذلك (دخل يف تينك السنتني مثل ما كان يف اإلسال

 .دخول القبائل يف اإلسالم الرابع :

                                                           

 .660سورة الكهف (6)
 .22/311تفسري الطربي (2)
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 .ظهار العبيد واملستضعفني إسالمهمإ اخلامس :
 .آيات القرآن وأسرار اإلعجاز فيه تدارس الناس السادس :

اهلل عليـه وآلـه وسـلم     صريورة معجـزات الـنيب حممـد صـلى     : السابع
 .  حديث الناس

 .لإلسالمام املسلمني بدعوة الناس قي الثامن :
إرسال الـنيب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم الوفـود إىل         التاسع :

 .امللوك واألمراء ودعوتهم لإلسالم
, وهـو شـاهد علـى    عرفة النـاس والـدول العظمـى بالصـلح    م العاشر :

 .اإلسالم ا يتصف بهنعة والعزة اليتامل
 إنعاش الزراعة وإزدهار التجارة يف املدينة املنورة. احلادي عشر :

 شؤون أسرهم مع زيادة النسل والتكاثر.باملسلمني  عناية الثاني عشر :
وف مـن الكفـار   ضرب املسلمني يف األرض وعـدم اخلـ   الثالث عشر :

نشر مبادئ اإلسالم , وهذا الضرب وسيلة ومقدمة لللصلح والعهد معهم
 وجذب الناس له.

شـــيوع حـــال الســـكينة بـــني املســـلمني ويف أســـواقهم   عشـــر :الرابـــع 
ومساكنهم فليس من نفري حلرب أو قتال باإلضافة إىل إقرتان الصلح بوفود 

ــه     الق ــاديق قولــ ــن مصــ ــو مــ ــالمهم, وهــ ــنني إســ ــة معلــ ــل إىل املدينــ بائــ
َفووَأْنَزَل ّللاَُّ سَووِكيَنَتُه َعَلووى َرسُوووِلِه َوَعَلووى ]تعــاىل

ُهمْ َكِلَمَة التَّْقَوى َوَكاُنوا َأحَقَّ اْلُمِْْمِنيَن َوَأْلَزمَ 

 .(6)[ِبَها َوَأْهَلَها
ني وتفكــك جيشــهم وهــن وضــعف مجاعــة املشــرك  اخلــامس عشــر :

الف اليت كانوا جيمعونها ضد النيب حممد صلى اهلل وعجزهم عن حشد اآل
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عليه وآله وسلم واملسلمني خاصة وإن أكثر جنودهم هؤالء رجال القبائل 
عـن رؤسـاء    ىوختلـ  ,دخلوا اإلسـالم الذين هجروا الكفر ون وواملستضعف

صـلى اهلل   ًاهم , وأصبحت مكـة تـدعو الـنيب حممـد    ؤالشرك والضاللة أبنا
 ., والبيت يشتاق إليه عليه وآله وسلم لدخوهلا وفتحها 

: حلوق الذل بقريش باعرتافها باملسلمني وإبرام الصلح  السادس عشر
 ا يرمونـه واملـؤمنني  له وسلم, بعد أن كانومع النيب حممد صلى اهلل عليه وآ

َوَقاُلوا ُمَعلٌَّم ] , فقالوا يف النيب أنه شاعر, وساحر,بأقبح النعوت

 .(6)[َمجُْنونٌ 
أنـه سـحر    عـن التـدبر يف آياتـه وقـالوا     وطعنوا يف القرآن لصـد النـاس  

مع أن  ,(2)[َوَقاُلوا َأسَاِطيُر األَوَِّلينَ إفك ومفرتى]وورجز 
كذب األولني تتعلق باألحكام والسنن, املراد من أساطري األولني) أكثر آياته

   .(3)وباطلهم(
ن من جرب ى اهلل عليه وآله وسلم تعلم القرآصل ًاوزعموا أن النيب حممد

وتـبني للنـاس ويف كـل زمـان أن      ,ويسار وهما غالمـان نصـرانيان يف مكـة   
 علومه من الالمتناهي . 

نقياد الصحابة للنيب حممد صلى اهلل : ثبوت حقيقة وهي إ السابع عشر
ل عليــه وآلــه وســلم يف حــال احلــرب والســلم , والقتــال والصــلح , ونــزو 

 السكينة عليهم بهذا اإلنقياد.
ن املـؤمنني وتوقـف معـارك الـدفاع , وهـو      : التخفيـف عـ   عشر منالثا

 . سن إذ أنه من معامل النصر والظفرتوقف ح
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ومن خصائص السنة الدفاعية البيان القولي والتفسري من النيب حممـد  
 صلى اهلل عليه وآله وسلم للشواهد والعلة واملعلول حبسب احلال . 

وآله وسلم وأصحابه من معركة  وعند عودة النيب حممد صلى اهلل عليه
قتلنا عجـائز صـلعًا, فقـال لـه الـنيب      , قال سلمة بن سالمة األنصاري)بدر

هلل عليه وسلم: أولئك املأل من قريش لو حضرت أفعاهلم الحتقرت صلى ا
 .(6)(فعلك

 :ويف احلديث مسائل
وتتجه بعض  ,: زجر املسلمني عن اإلستخفاف بالعدو وقدراته األوىل

النظريات العسكرية يف هذا الزمـان إىل املبالغـة يف قـدرة العـدو وتصـورها      
وتستطيع بلوغه ليأخذ أفراد اجليش أهبة اإلستعداد  ,بأكرب حد تكون عليه

 للمواجهة وكيال يفاجئوا أثناء املعركة بقوة للعدو مل تكن يف احلسبان .
: عند إنطواء صفحة املعركة بعد إنتهائها وحصول النصـر ليـبني    الثالثة

النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم موضوعية النصر بـذكر شـأن العـدو    
 املهزوم .

 : إرسال رسالة إىل القبائل واملنافقني بادراك قوة اإلسالم . لرابعةا
: دعـوة املسـلمني لنـزع هيبـة العـدو مـن أعيـنهم وان كـان ذا          اخلامسة

 سلطان وشأن .
 : بعث الفزع واخلوف يف قلوب األعداء من جيش املسلمني .  السادسة

ىل : عدم وجود برزخ وحجاب مينع املسـلمني مـن الوصـول إ    السابعة
 املأل من الكفار .

 : إنطواء أيام الشأن واهليبة لرؤساء الكفر والضاللة . الثامنة

 فتح مكة 
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ــًا مســتقاًل وموضــوعًا    يصــلح كــل غــزوة وحــال قتــال أن يكــون عنوان
مقــدمات الفــتح إىل الســنة السادســة   تصــلوت, إلقتبــاس املــواعا والعــرب 

للهجرة عندما خرج النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم بأصحابه ألداء 
العمرة , وكان عددهم ألفًا وأربعمائة , ليس معهم سالح للقتال إذ كانوا 

 يف شهر حرام وهو شهر ذي القعدة .
دل على وأرسل ُبسر بن سفيان الكعيب عينًا ليأتي هلم خبرب قريش مما ي

موضوعية العـني وتتبـع أحـوال العـدو يف حـال السـلم واحلـرب فأرسـلت           
 قريش خالد بن الوليد مبائيت فارس لريوا النيب وأصحابه .

ومن خصائص السنة الدفاعية اإلستتار عن طالئع املشركني ومداهمة 
 .هلل عليه وآله وسلم طريقًا وعرة اجليش هلم فسلك النيب حممد صلى

من يصعد : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ) وعن جابر قال
ثنية املرار فإنه حيط عنه ما حط عـن بـين إسـرائيل فكـان أول مـن صـعدها       
خيل بين اخلزرج فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم : كلكم مغفور له 
إال صاحب اجلمل األمحر  قال: و إذا هو أعرابي ينشد ضالة لـه قلنـا لـه:    

ر لك رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فقال : ألن أجد ضاليت تعال يستغف
 .(6)(أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم

وبركـت ناقـة رسـول اهلل حممـد صــلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم القصــواء         
فتنادى املسلمون وقالوا : خألت القصواء , ويبدو انهم استحضروا بروك 

عند دخوله املدينة يف أول اهلجرة ناقة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
قادمًا من مكة إذ قال صلى اهلل عليه وآله وسلم ) دعوها فانها مأمورة ( يف 
أول معجزة حسـية يراهـا األنصـار أول دخولـه املدينـة وكأنهـا بشـارة هلـم         
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وباعث للسكينة يف نفوسهم على صدق نبوته , وفيها زاجر للمنافقني وأهل 
 الشك والريب .

أيوب األنصاري رحل النيب ألن الناقة بركت قريبًا منه ,  ليأخذ ابو
فقال النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم املرء مع رحله يف مواساة وثناء 
على الذين تنافسوا على إستضافته, ليشرتي النيب حممد صلى اهلل عليه وآله 

ضع وسلم فيما بعد هذا املوضع وجعله مسجدًا وفيه شاهد على تعاهد املوا
اليت حتكي معجزات وسرية النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم والعناية 

 بها لتكون موعظة وعربة لألجيال.
وما ذاك  ما حألت,رار )أما يف احلديبية فحينها بركت الناقة يف ثنية امل

: واّلذي نفسي بيده ال ثّم قال .ولكن حبسها حابس الفيل هلا خبلق,
يعظمون بها حرمات اهلل, وفيها صلة الرحم  تدعوني قريش اليوم إىل خطة

  .(6)(إاّل أعطيتهم إّياها
لبيــان حرمــة البيــت وأن احليوانــات مبــا جعــل اهلل عنــدها مــن حســن   
اإلنقياد والعبودية له تعاىل تقدس البيت احلرام وأن إبرهـة مل يلتفـت مـن    

ض بروك الفيل وإمتناعه عن التوجه إىل مكة يف تلك املواضع وقيامه بالرك
 حني يوجه إىل جهة أخرى .

ويف حديث النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم إعاله إظهار لتقديسه 
حرمة مكة وتهيئته ألذهان املسلمني للصلح والرجوع  إىل املدينـة مـن غـري    

 بلوغ مكة وأداء مناسك العمرة .
والنيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم أوىل الناس بتعظيم شعائر اهلل 

ِإنَّ وإكرام مكة وجتنيبها وأهلها القتال , وهو من مصـاديق قولـه تعـاىل ]   

                                                           

 .62/221الكشف والبيان (6)



 601معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 211

َذا  وُه َوَه ِإْبَراِهيمَ َللَِّذيَن اتَّبَُع ى النَّاسِ ِب َأْوَل

ُّ اْلُمِْْمِنينَ 
ُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوّللاَُّ َوِلي

  .(6)[النَّبِي
ألداء احلج , بلحاظ أن إبراهيم أقام قواعد البيت احلرام ودعا الناس 

وسأل اهلل عز وجل بعثة النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم لتكون 
 موضوع األمن واألمان ملكة وأهلها .

وزجر النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم ناقته القصواء لينزل 
صلى اهلل }فشكا الناس إىل رسول اهلل باقصى احلديبية عند بئر قليل املاء , 

العطش فنزع سهمًا من كنانته, وأعطاه رجاًل من أصحابه  {سلمآله وعليه و
يقال له : ناجية بن عمري بن يعمر بن دارم, وهو سائق بدن رسول اهلل, 
فنزل يف ذلك البئر, فغرزه يف جوفه, فجاش املاء بالرّي, حّتى صدروا 

 .(2)(عنه
زاعي يف نفر من قومه وبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء اخل

قريش وعزمهم على قتال النيب وصده وأصحابه عن البيت  مبجيءفاخربه 
"إن ا َلْم نْأِت ِلِقتاِل َأَحٍد, َوَلِكن ا ِجْئنا فقال صلى اهلل عليه وآله وسلم 

 .(3)(ُمْعَتِمِريَن

وهذا الكالم من أفراد سنة النيب صلى اهلل عليه وآله وسـلم الدفاعيـة   
ى القتـال والغـزو , وإال فـان    وإشعار بأنه يفضل حال السـلم والصـلح علـ   

قريشًا كانت يف حال من الـوهن والفـزع وقعـدت عـن نصـرتها الكـثري مـن        
 .لقبائل اليت دخل أبناؤها اإلسالما
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وقد يف صلح احلديبية ومن بني أسبابه ورضوخ قريش للصلح أن 
أحالفهم من األحابيش أرادوا الرجوع دفعة واحدة وهددوا  باالنسحاب  

 . صلى اهلل عليه وآله وسلم وأصحابهقتال النيب حممد إذا هّمت قريش ب
إذ أخذت قريش تبعث إىل النيب الوفود فجاءه عروة بن مسعود الثقفي 

ة وحتاور معه طوياًل , ورأى إنقطاع أصحاب النيب له وإكرامهم له وملرتب
فرجع عروة إىل أصحابه, فقال : أي قوم لقد وفدت على امللوك, )النبوة

ر, وكسرى, والنجاشي, واهلل إْن رأيت َملكًا يعّظمه ووفدت على قيص
 .(6)(أصحابه ما يعّظم أصحاب حمّمد حمّمدًا

هذا وبعثت قريش رجاًل من كنانة فلما اشرف عليهم )قال النيب : 
فبعثت له, واستقبله قوم يلّبون,  فالن من قوم يعّظمون الُبدن, فابعثوها له

ينبغي هلؤالء أن يصّدوا عن فلّما رأى ذلك, قال: سبحان اهلل ما 
  .(2)(البيت

قال  (3)جلليس بن علقمة وهو سيد االحابيشثم بعثت قريش ا
وسلم قال إن هذا من قوم وآله فلما رآه رسول اهلل صلى اهلل عليه : الزهري

يسري إليه من  ييف وجهه حتى يراه, فلما رأى اهلد ييتأهلون فابعثوا اهلد
باره من طول احلبس عن حمله رجع إىل عرض الوادي بقالئده قد أكل أو

وسلم إعظاما ملا رأى وآله قريش ومل يصل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه 

                                                           

 . 62/221الكشف والبيان (6)
 .62/230الكشف والبيان (2)
األحابيش وهم بنو املصطلق وبنو اهلون بن خزميـة ومـن معـه إجتمعـوا جببـل اسـفل مكـة        (3)

يسمى ) ذنبة حبشي (فتحالفوا باهلل على أنهـم يـد علـى غريهـم مـا سـجى ليـل ووضـح نهـار          
أحابيش نسبة إىل ذات اجلبـل الـذي حتـالفوا عنـده,     ومارس حبشي ـ أي اجلبل ـمكانه فسموا   

 وقيل مسوا أحابيش.



 601معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 216

فقال هلم ذلك, فقالوا له إجلس فالا أنت أعرابي ال علم لك فحدثين 
 عبداهلل بن أبى بكر أن احلليس غضب عند ذلك

يا معشر قريش واهلل ما على هذا حالفنا كم, وال على هذا  وقال
عاقدناكم؟ عن بيت اهلل من جاءه معظما, والذى نفس احلليس بيده لتخلن 

قال فقالوا مه  حابيش نفرة رجل واحدنفرن باألبني حممد وما جاء له أو أل
أي أظهرت قريش  ,(6)(ما نرضى به نفسناكف عنا يا حليس حتى نأخذ أل

دد وتتوعد للتشديد يف الشروط وتعدد املطالب اليت تريدها من أنها ته
النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم الذي مل يكتف مبجت وفود القوم من 
الذين حضروا احلديبية بل ارسل إىل مكة حيث مصدر القرار جلذب 

 القلوب وإلقاء اخلالف بني املشركني 

ىل قريش مبكة ومحله على دعا خراش بن أمية اخلزاعى فبعثه إوإذ )  
بعري له يقال له الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له فعقروا به مجل رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأرادوا قتله فمنعه االحابيش فخلوا سبيله حتى 

 .(2)(وسلموآله أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه 
رسول اهلل وقام معسكر قريش بارسال أربعني رجاًل يطوفون مبعسكر 

 صلى اهلل عليه وآله وسلم ورموه باحلجارة والنبل فأخذهم الصحابة.
وأتوا  بهم  إىل النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم فلمـا حضـروا     

 عنده عفـا عـنهم وأمـر بتخليـة سـبيلهم لبيـان أنـه مل يـأت للقتـال واحلـرب          
ليبعثـه إىل  ثم دعا عمـر بـن اخلطـاب    وليكون هذا العفو حجة على قريش)

مكة فيبلغ عنه أشراف قريش مـا جـاء لـه فقـال يـا رسـول اهلل إنـى أخـاف         
قريشا على نفسي مبكة وما مبكة من بنى عدى بن كعـب أحـد مينعنـى وقـد     
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عرفت قريش عدواني إياها وغلظيت عليها ولكن أدلك على رجل أعزبها 
 منى عثمان بن عفان

ان بن عفان فبعثـه إىل  وسلم عثموآله فدعا رسول اهلل صلى اهلل عليه 
أبى سفيان واشراف قريش خيرب هم أنه مل يأت حلرب وانه مل يأت إال زائرا 

فلقيه أبـان بـن    هلذا البيت ومعظما حلرمته فخرج عثمان بن عفان إىل مكة
سعيد بن العاص حني دخل مكة أو قبل أن يدخلـها فجعلـه بـني يديـه ثـم      

 .(6)(ليه وسلمأجاره حتى بلغ رسالة رسول اهلل صلى اهلل ع
لقد رضي النيب حممد صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم بالصـلح ملـدة عشـر      

رة مع أن كفار سنوات إبتداًء من شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهج
, وتبــددت هيبــتهم بــني القبائــل , وصــارت قوافــل  قــريش وهنــوا وقعــدوا

ألنه من جتارتهم عرضة للنهب والسلب ورضاه هذا باذن وأمر من عند اهلل 
َوَما َيْنِطُق َعْن اْلَهَوى  ِإْن ُهَو ِإالَّ عمومات قوله تعـاىل] 

 ُيوحَى
ٌ
واهلل عز وجل يعلم أن قريشًا لن يستمروا على الوفاء , (2)[َوحْي

 بالعهد.
ويف شهر رمضان من سنة مثان للهجرة نقضت قريش العهد والصلح  

قريش هلذا النقض كرباء وألسنة وعلى حنو صارخ وظهر الندم على وجوه 
لتتجلى السنة الدفاعية بأخذ النيب حممد صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم زمـام    
املبادرة والتوجه لفتح مكة واستئصال الكفر والضاللة فلم يكن األمر عهدًا 

 وصلحًا بني طرفني متكافئني , بل كان بني متضادين:
 .وموادعة أهل احلق والصدق بصرب وحلم : األول

                                                           

 .2/668عيون األثر (6)
 .4سورة النجم (2)
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اب الكفر وأهل العتو والعناد الذين حدث منهم تعد ومتاد أرب الثاني :
 . وتفريط

 . التوبة هلم وبركة هلم ولذراريهمفجاء فتح مكة ليكون فتحًا لباب  
يب وعن إبن عباس عن الن, وليكون الفتح من مصاديق حرمة مكة 

"إن اهلل حرم هذا البلد يوم خلق : حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم
السموات واالرض, وصاغه يوم صاغ الشمس والقمر, وما حياله من 

لى ساعة من نهار ثم عالسماء حرام, وإنه ال حيل الحد قبلى, وإلا حل 
 .(6)(عاد كما كان"

ملا قدم رسول اهلل صلى اهلل وعن اإلمام الصادق عليه السالم قال : 
افتتحها فتح باب الكعبة فأمر بصور يف الكعبة  يوم مكةوسلم له آعليه و

" ال إله إال اهلل وحده ال شريك  فطمست, ثم أخذ بعضادتي الباب فقال:
تقولون ؟ وما  له, صدق وعده, ونصر عبده, وهزم االحزاب وحده, ماذا

 ذا تظنون ؟ " قالوا: نظن خريا, ونقول خريا, أخ كريم وابن أخ كريم وقد
أقول كما قال أخي يوسف: ال تثريب عليكم اليوم قدرت, قال: " فإني 

أرحم الرامحني, أال إن اهلل قد حرم مكة يوم خلق  يغفر اهلل لكم وهو
اهلل إىل يوم القيامة, ال ينفر صيدها,  السماوات واالرض فهي حرام حبرام

لقطتها إال ملنشد " فقال  وال يعضد شجرها, وال خيتلى خالها, وال حتل
رسول اهلل  اهلل إال االذخر فإنه للقرب والبيوت: فقال العباس: يا رسول

 .(2)(صلى اهلل عليه واله: إال االذخر
أمواهلم أو أخذ وفيه زجر ألصحابه من إستباحة مكة أو سلب أهلها 

ولتكون هذه الوصية وسرية أصحاب النيب صلى اهلل  , أسرى وسبايا منهم

                                                           

 .3/112السرية النبوية إلبن كثري (6)
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ب التعدي على أهل مكة باجتناعليه وآله وسلم للمسلمني إىل يوم القيامة 
َربِّ اجَْعْل ]ادق قوله تعاىل حكاية عن إبراهيم, وهو مصوممتلكاتهم

 .(6)[َهَذا َبَلد ا آِمن ا
ولتتغشى مضامني خطبة يـوم الفـتح موسـم احلـج كـل سـنة وإىل يـوم        

 ,للـهجرة املؤملـة   361يف أحـداث سـنة   القيامة وال عربة بالشاذ النـادر كمـا   
ليكون موعظة وسرية للمسلمني ولـزوم تـوفري األمـن لوفـد احلـاج والسـهر       

 للعناية بهم . 
على فـرض إطـالق موضـوعه     (2)[َوالصُّْل ُ خَيْرٌ ]ن قوله تعاىلإ

أنه ال خيتص بتسوية اخلصومة بني الزوجني ليكون قانونًا كليًا ووهو املختار 
ترتكــز عليــه الســنة النبويــة , وزاجــرًا ملــن يصــر علــى مواصــلة القتــال مــع  

َوَلْم ُيِصورُّوا ]ذا االصرار من مصاديق قوله تعـاىل املشركني وهل ه

اجلواب  هناك تبـاين موضـوعي فاالصـرار يف     (3)[َعَلى َما َفَعُلوا
, ه يتعلق بفعل السيئات وإرتكاب املعاصي وهـو صـفة مذمومـة    اآلية اعال

جاء الثناء على املـؤمنني لتنـزههم عنهـا . أمـا اإلصـرار يف مواصـلة قتـال        و
الكفار فانه يف الغالب ترك لألوىل , فجاءت اآلية أعاله لبيان حقيقة وهـي  
أن الفالح والرجحان للصلح ,ويفتح اهلل عز وجـل بـه فيضـًا مـن رمحتـه      

وجتلى هذا املعنى يف صلح احلديبية مع , املسلمني خاصة والناس عامة  على
, ولكن الـنيب  الصلح وهم عزل من السالحيومئذ بة أبوا أن بعض الصحا

, ر حكمة النبوة بقبوله فكـرة الصـلح  حممدًا صلى اهلل عليه وآله وسلم أظه
جنـيء   إنـا مل : ومبـا ينقلـه النـاس إىل قـريش: قـال     , ها افعوبّين ألصحابه من
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لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم احلرب وأضرت بهم 
. 

فإن شاؤوا ماددتهم مدة وخيلوا بيين وبني الناس فإن أظهر فإن شاؤوا 
الذي  أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإال فقد مجوا وإن هم أبوا فو

لينفـذن اهلل   نفسي بيده ألقاتلـهم علـى أمـري هـذا حتـى تنفـرد سـالفيت أو       
ليبني النيب حممد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم الصـحابه وأجيـال       , (6)(أمره

 املسلمني املتعاقبة والناس مجيعًا أمور :
 : وجود املقتضي للصلح وفقد املانع عنه .  األول
: تعظيم النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وأصحابه البيت  الثاني

أجـل الوصـول إليـه بلحـاظ أن اخلـروج إىل      احلرام والتضحية والفداء مـن  
العمرة بأهل البيت واألصحاب من غري سالح نوع خماطرة , ولكنها السنة 

 اليت هي مرآة للوحي واملصداق العملي للوحي .
: رمحة النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم بقريش وإمهاهلم   الثالث

 ,معفني يدخلون اإلسالبالصلح ليتدبروا باآليات ويرتكوا أبناءهم واملستض
 وفيه شاهد بأن اإلسالم مل ينتشر بالسيف .

واملسلمون يف حال , : يف الصلح بعدما ضعفت ووهنت قريش  الرابع
العز واملنعة وعدم اخلوف أو اجلنب شاهد على أن اإلسالم دين الرمحة 

وعن اإلمام احلسني عليه السالم عن أبيه علي بن أبي طالب عليه , واحللم 
السالم صرب يف ذات  فهذا نوح عليهالسالم يف حديثة مع اليهود الذي قال )

 اهلل عزوجل, وأعذر قومه إذ كذب. قال له علي عليه السالم: لقد كان
كذلك, وحممد صلى اهلل عليه وآله صرب يف ذات اهلل وأعذر قومه إذ كذب 

باحلصى, وعاله أبو هلب بسال شاة, فأوحى اهلل تبارك  وشرد وحصب
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اجلبال أن شق اجلبال, وانته إىل أمر حممد صلى اهلل  تعاىل إىل جابيل ملكو
قد امرت لك بالطاعة فإن أمرت أطبقت  عليه وآله, فأتاه فقال له: إني

, إلا بعثت رمحة  عليه وآله: عليهم اجلبال فأهلكتهم بها, قال صلى اهلل
 .(6)(ميت فإنهم ال يعلمونأهد إرب 

 النبي واألسرى 
,  مـأخوذ لغـة مـن اآلسـار وهـو القيـد      واألسارى مجع أسـري األسرى 

 .ربط وكل حمبوس عنه اخلصم هو أسريفسمي به وإن مل يقيد أو ي
كفـار إذا  الرجال املقاتلون مـن ال  ) يف إصطالح الفقهاءاألسرى قيل و

ــاء  ولكــن املعنــى أعــم فهــو ال خيــتص بأســرى   , (ظفــر املســلمون بهــم أحي
طاب وتذكرة وحجة على ق . قال تعاىل يف خاملشركني عند املسلمني بل مطل

 .(2)[َوِإْن َيْأُتوُكمْ ُأسَاَرى ُتَفاُدوُهمْ ]بين إسرائيل
فاذا حدث قتال بني األوس واخلزرج يف أيام اجلاهلية خرج فريق من  

خـر مـنهم وهـم    آيهود يثرب وهم بنو قينقـاع مـع اخلـزرج , وخـرج فريـق      
ملظاهرة كل طائفة منهم لطرف النضري وقريظة مع األوس فتسفك دماؤهم 

يف القتال , فاذا انتهت احلـرب ووضـعت أوزارهـا افتـدوا اسـراهم عمـاًل       
 بالتوراة .

ويفرق يف االصطالح بني السيب واألسـرى , فالسـيب هـو أخـذ أفـراد      
وأهل العدو احلربي الذي قاتل املسلمني أحياء عند ظفـر املسـلمني كنسـاء    

عنــد املقابلــة بــني اللفظــني معنــى األســرى  كــونوأطفـال أهــل احلــرب , لي 
 خبصوص الرجال املقاتلني من الكفار . 
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كمة قـال تعـاىل   وما فيه من احلوجاء القرآن جبواز األسر ومشروعيته  
َفِإذا َلِقيُتمْ الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرَِّقابِ حَتَّى ]

ناا َبْعُد ِإَذا َأْثَُنُتُموُهْم َفشُدُّوا اْلَوَثاَ  َفِإمَّا مَ 

ليدل بالداللة اإللزامية على عدم قتل األسرى وهو  ,(6)[َوِإمَّا ِفَداء  
ــاىل ]   ــه تع ــاديق قول َوَمووا َأْرسَووْلَناكَ ِإالَّ َرحَْمووة  مــن مص

ولريى األعداء مبادئ األسالم ويتدبروا يف معجزات  ,(2) [ِلْلَعاَلِمينَ 
عبـادات املسـلمني   النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسـلم ويعلـم األسـرى ب   

وتقواهم وفيه جذب هلم لدخول اإلسالم فحينما بعث النيب حممـد صـلى   
اُل َلُه , َفَجاَءْت ِبَرُجٍل ِمْن َبِنى َحِنيَفَة ُيَقَخْياًل ِقَبَل َنْجٍداهلل عليه وآله وسلم )

َفَخـَرَج ِإَلْيـِه الن ِبـىُّ     ,َيٍة ِمـْن َسـَواِرى اْلَمْسـِجدِ   , َفَرَبُطوُه ِبَسـارِ ُثَماَمُة ْبُن ُأَثاٍل
, م ـدُ . َفَقاَل ِعْنِدى َخْيٌر َيا ُمَحصلى اهلل عليه وسلم َفَقاَل َما ِعْنَدَك َيا ُثَماَمُة

َمـاَل  , َوِإْن ُكْنـَت ُتِريـُد الْ  ُتْنِعْم ُتْنِعْم َعَلى َشـاِكرٍ , َوِإْن َتْقُتْلِنى َتْقُتْل َذا َدٍم ِإْن
 .َما ِعْنَدَك َيا ُثَماَمُة َحت ى َكاَن اْلَغُد ُثم  َقاَل َلُه. َفَسْل ِمْنُه َما ِشْئَت

, ُه َحت ى َكاَن َبْعَد اْلَغِد. َفَتَرَكْم َعَلى َشاِكٍرَقاَل َما ُقْلُت َلَك ِإْن ُتْنِعْم ُتْنِع
, ُثَماَمـةَ َأْطِلُقـوا   :َقـالَ . َفَفَقاَل ِعْنِدى َما ُقْلـُت َلـكَ  . َما ِعْنَدَك َيا ُثَماَمُة  َفَقاَل

َفاْنَطَلَق ِإَلى َنْخٍل َقِريٍب ِمَن اْلَمْسِجِد َفاْغَتَسَل ُثم  َدَخَل اْلَمْسِجَد َفَقاَل َأْشَهُد 
َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه , َوَأْشَهُد َأن  ُمَحم ًدا َرُسوُل اللَِّه, َيا ُمَحم ُد َواللَِّه َمـا َكـاَن   

ُهــَك َأَحــب  , َفَقــْد َأْصــَبَح َوْجِإَلــى  ِمــْن َوْجِهــَك َأْبَغــَض َعَلــى اأَلْرِض َوْجــٌه
 ,َأْبَغَض ِإَلى  ِمْن ِديِنَك , َواللَِّه َما َكاَن ِمْن ِديٍناْلُوُجوِه ِإَلى 

َأْبَغُض ِإَلى  ِمـْن   َفَأْصَبَح ِديُنَك َأَحب  الدِّيِن ِإَلى  , َواللَِّه َما َكاَن ِمْن َبَلٍد
, َوِإن  َخْيَلــَك َأَخــَذْتِنى َوَأَنــا ُأِريــُد ُدَك َأَحــب  اْلــِباَلِد ِإَلــى َبَح َبَلــ, َفَأْصــَبَلــِدَك

 .ى اْلُعْمَرَة, َفَماَذا َتَر
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, َفَلم ا َقِدَم َمكََّة َفَبش َرُه َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم َوَأَمَرُه َأْن َيْعَتِمَر
اللَّـِه صـلى    َوَلِكْن َأْسَلْمُت َمَع ُمَحم ٍد َرُسـولِ , ُه َقاِئٌل َصَبْوَت. َقاَل اَلَقاَل َل

َيْأَذَن ِفيَها  , َواَل َواللَِّه اَل َيْأِتيُكْم ِمَن اْلَيَماَمِة َحب ُة ِحْنَطٍة َحت ىاهلل عليه وسلم
  .(6)(صلى اهلل عليه وسلمالن ِبىُّ 

ق فسرعان ما دخل هذا األسري اإلسالم ونفذ إىل شغاف قلبه فقد اطل
النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم سـراحه وامتلـك حريتـه ليخـرج إىل     
أقرب مكان ويغتسل وكأنه يطرح آثام ومفاهيم اجلاهلية , ويدخل املسجد 

وبادر إىل سؤال اخلـروج إىل العمـرة   , صادقًا بالشهادتني وحيسن إسالمه 
ن لـه  فلم خيش النيب من إرتداده أو إحتمال دخوله اإلسالم خدعة بـل أذ 

 شره باألجر والثواب على حسن مسته.باخلروج وب
فحينما دخل مكة  معتمرًا  تعرض له رجال قريش وهو أمـري اليمامـة   
ومن كبار ساداتها  فأعلن عدم دخول احلنطة واحلبوب إىل مكـة إال بـاذن   
النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم  واراد إظهار سيادة اإلسـالم وقهـر   

, لقــريش وارتفعــت األســعار يف مكــة وأصــابت الفاقــة واجلــوع أهلــها        
قريش على الكتابة للنيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وشكوا  فامجعت

مر بصلة الرحم أقائلني ) ان عهدنا بك وانت ت هإليه ما فعله مثامة واستعطفو
وحتض عليها وإن مثامة قد قطع عنا مريتنا وأضر بنا فـان رأيـت أن تكتـب    

 .إليه أن خيلي بيننا وبني مريتنا 
: أن خـل بـني قـومي     عليه وآله وسلميب حممد صلى اهللفكتب اليه الن

 .(2)(تهمريوبني م
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لذا يّعد مثامة أول مسلم يدخل مكة ملبيًا مع وجود الكفار واألصنام 
فيها وكان سبب أسره أنه أظهر نيته بغزو يثرب فبلغ النيب حممد صـلى اهلل  

 : بل انا اغزوه ان شاء اهلل(   فقالعليه وآله وسلم قوله)

 السنة الدف عية  تملحق
السنة الدفاعية هي القسيم اخلامس الذي أسسناه يف باب أقسام السنة 

ليكــون بــني ثنايــا الســنة الدفاعيــة   ’النبويــة بعــد تأسيســنا للســنة التدوينيــة  
 مصاديق من السنة القولية والفعلية والتدوينية والتقريرية.

ترتشـح عنهـا   هلا ملحقات وللسنة الدفاعية مقدمات تتداخل معها , و
سـنة الدفاعيـة أيضـًا    وتكون أثرًا هلا وهذه امللحقات قد تكون مـن أفـراد ال  

أنهـا ليسـت   , وتلك آية إعجازية يف مضامني السـنة النبويـة و  ومن مقدماتها
ُقْل ِإنََّموا ]مصـاديق قولـه تعـاىل    , وهو منلكالم وفعل عامة الناس

َّ ِمْن َربِّي
 .(6)[َأتَّبُِع َما ُيوحَى ِإَلي

 واملراد من ملحقات السنة الدفاعية يف إصطالحنا هذا على وجوه : 
 ما يتعقب املعركة مثل تقسيم الغنائم . األول :
ما يصاحب الدفاع وليس منه , وإن كان من السنة القولية أو  الثاني :

صداق الواحد وينطبق على أكثر مـن فـرد مـن أفـراد     الفعلية , فقد يأتي امل
 السنة النبوية.

ما يتعقب املعركة من القول أو الفعل ,وقال موسى بن عقبة :  ث :الثال
والبكاء يف الدور قال: "ما هذا؟" وملا دخل رسول اهلل أزقة املدينة إذا النوح 

 .(2)(قالوا: هذه نساء االنصار يبكني قتالهم فقال: "لكن محزة ال بواكي له
 وتتجلى يف هذا اخلرب بلحاظ آية البحث مسائل :
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بيان النيب حممد صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم حلقيقـة وهـي أن      األوىل :
 أهل البيت قدموا الشهداء .

: يف احلمزة فقد النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم لعمه  الثانية
يف  وإذ أن احلمزة قتل وه, ته ومعركة أحد وهو من الشواهد على صدق نب

الذي قال بعد أن دخل , وحشي بالرمح غدرًا  إذ رماهالكر وحال اهلجوم 
اإلسالم يصف قتله مقابل عتق جبري بن مطعم له : واهلل إني ألنظر إىل 

 .(6) محزة يهد الناس بسيفه ما يليق به شيئًا(
النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم لنساء األنصـار   واساةم الثالثة :

 عمه وذكر مصيبته.صيبته بمب
 .إىل نفوس املسلمني ن دبيب الوهنالزجر ع الرابعة:

 .حواذ احلزن على جمتمعات املسلمنيالسالمة من إست اخلامسة :
التصدي للمنافقني واملنع من مشاتتهم وسعيهم يف القعـود   السادسة :

وأخـذ املنـافقون عنـد بكـاء املسـلمني يف املكـر والتفريـق عـن         عن القتال ,)
غـش اليهـود,   رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وحتـزين املسـلمني, وظهـر    

وقالت اليهود: لو كـان نبيـا مـا ظهـروا      وفارت املدينة بالنفاق فور املرجل.
 عليه وال أصيب منه ما أصيب, ولكنه طالب ملك تكون له الدولة وعليه.

وقال املنافقون مثل قوهلم, وقالوا للمسلمني: لو كنتم أطعتمونا ما أصابكم 
 .(2) (الذي أصابوا منكم

يـان  إمامة النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم يف الصرب وب السابعة :
 . درس عملي يف الرضا بأمر اهلل
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دعوة املسلمني لألستعداد للقادم من الوقائع واألحداث فبينما  الثامنة :
إنسحب املشركون من أحد توعـدوا املسـلمني ومل متـر األيـام حتـى كانـت       

 واقعة احلندق .
متثال لقوله تعـاىل  اهلل عليه وآله وسلم اإل حممد صلىراد النيب أولقد 

 املسلمني أحياء خالدون يف النعيم .  ى[ ألن قتلَواَل َتِهُنوا]
ق ( بـاخلروج عـن طـو   َواَل َتْحَزُنـوا وأراد العمل مبضامني قولـه تعـاىل )  

احلزن والبكاء واإلنشغال باملؤاساة فبدل أن ينتقل احلزن والبكاء من النساء 
مصيبة املوت دعا النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسـلم  إىل الرجال هلول 

النساء للصرب والرضا بقضاء اهلل عز وجل والكف عن البكاء الذي هو مرآة 
 ومصداق ظاهري للحزن .

 ي جديدعلم بالغ
ــة        ــوغ الغاي ــين بل ــل وتع ــغ ( أي وص ــادة ) بل ــن م ــأخوذة م ــة م البالغ

يف اإلصطالح البالغي إجتهاد املتكلم  , وهيوالوصول إىل الشىء املطلوب
يف ايصال ما يف نفسـه مـن املعـاني إىل السـامع , ويف أبهـى صـيغة وأ  لغـة        
وافصح  لفا مع مطابقة املعنى للحال باقصر عبارة وإجياز ومن غري لـبس  

 أو ترديد , وقد تأتي البالغة باإلطناب .
ه أحـد شـواهد   وقالوا أن إعجاز القـرآن يف بالغتـه , واحلـق أن بالغتـ    

إعجازه الذي هو من الالمتناهي وتطل منه على الناس مصاديق كلما حّل 
تتناثر عن الفاظه مع أنها ذاتها ممتنعة  وكأن الثمار والدرر واآللي ,اجلديدان

 .يادة واإلضافة والتبديل والتغيريعن الز
, فالفصـاحة سـالمة   لفصاحة والبالغة عموم وخصـوص مطلـق  وبني ا

 غموض والركاكة والعامية فتشمل الكلمة ومطلق الكالم .األلفاظ من ال
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للكلمـة أنهـا بليغـة ,    أما البالغة فانها ختـص ذات الكـالم , فـال يقـال     
 بالغتها باجلملة والكالم املنتظم .ولكن ترتشح 

ونؤســس لعلــم جديــد يف البالغــة القرآنيــة وهــو إختصــاص املصــطلح 
عان عقائدية وأخالقية ومنها ما البالغي القرآني بعلوم اضافية تتجلى فيها م

خيص عـامل اآلخـرة وهـو مناسـبة إلسـتنباط القواعـد الفقهيـة وضـياء يـنري          
 دروب اجلهاد وسبل الصالح .

 :هيمن ضروب اإلطناب يف البديع وجوه ثالثة متقاربة ومتداخلة و
وترفـع   كلمة يف عقب الكـالم تزيـده بيانـًا,   :التتميم: وهو جمىء  األول

عله قريبًا من الفهم على حنو التبادر ,والتتميم لغـة زيـادة   عنه اللبس , وجت
, ويف اإلصطالح البالغي إضافة لفا يف الكالم ليزداد الناقص مبا جيعله تامًا

   .ويستبني املعنى حسنًا
ومن مفاهيم التميم أنه برزخ دون الوهم , ومانع من تـرجيح خـالف   

ملبالغة ومـن التتمـيم التأكيـد , ومنـه مـثاًل قولـه        ,املقصود باإلتيان بنكتة ما
َمْن َعِمَل َصاِلح ا ِمْن َذَكوٍر َأْو ُأنثَوى َوُهوَو تعـاىل ] 

َوُهوَو فقولـه تعـاىل ]  , (6)[ُمِْْمٌن َفَلُنحْيِيَنَُّه حَيَا   طَيِّبَة  

 ومن خصائصه يف القرآن أمور :  ,[ بيان متمم للمعنىُمِْْمنٌ 
 بيان وجوب قصد القربة يف عمل الصاحلات . األول :
ــاني ــن     الث ــرين وحس ــان لآلخ ــمل اإلحس ــق يش ــاو مطل ــل الص : العم

, فقيـدت اآليـة املوضـوع    احملتـاج ونصـرة املظلـوم   الضيافة والقرض وإعانة 
َوُيطِْعُموَن هلل كما يف قوله تعاىل ]ابلحاظ الثواب باإلميان والعمل طاعة 

  .(2)[سِْكين ا َوَيِتيم ا َوَأِسير االطََّعامَ َعَلى حُبِِّه مِ 
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وكثري من البالغيني يستشهد باآلية أعاله يف معنى التتميم لقوله تعـاىل  
 .[َعَلى حُبِّهِ ]

: حرمان الكافر من األجـر والثـواب وإن عمـل صـاحلًا , فلـو       الثالث
 . لرتتبه على شرط قصد القربةأدى الزكاة مثاًل فانه ال ثواب له 

: اآلية من مصاديق قاعـدة نفـي اجلهالـة والغـرر, لتكـون هـذه        الرابع
َهَذا القاعدة ومفهوم التتميم والتكميل البالغي من مصاديق قوله تعاىل ]

, فال يأتي الكافر يوم القيامة ويقول أني فعلت ذات (6)[َبيَاٌن ِللنَّاسِ 
َيْومَ ]الفعل من الصدقة مثاًل فلماذا يثاب عليها املؤمن وحده ,قال تعاىل 

 .(2) [َتْأِتي ُكلُّ َنْفسٍ ُتجَاِدُل َعْن َنْفِسَها

: املالزمة بني العمل الصـاو واإلميـان يف الـدنيا وبـني احليـاة       اخلامس
 الطيبة يف الدنيا والثواب يف اآلخرة . 

[ بتمـام مـا قبلـه بـل هـو      َوُهَو ُمِْْمنٌ : ال خيتص معنى ] السادس
َوَبشِّْر الَِّذيَن قال تعاىل ] ,عيمشرط يف الثواب وسبب للخلود يف الن

آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحَاتِ َأنَّ َلُهمْ جَنَّاتٍ َتجِْري 

 .(3)[ِمْن َتحِْتَها األَْنَهارُ 
ملـه يف الكمـال اإلنسـاني    : من جتليات حاجة اإلنسان سعيه وأ السابع

خربت اآلية بأن السعادة يف الدنيا رغد العيش والسالمة من اهلموم, فأ ويف
 والغبطة يف اآلخرة ال تنال إال باإلميان وترشح فعل الصاحلات عنه . 

: دعوة املسلم إىل استحضار ذكر اهلل عند العمل الصاو وأنه  الثامن
 يريد مرضاته ويرجو فضله .
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: اإلخبار بأن اهلل عز وجـل يسـمع ويـرى النـاس يف أعمـاهلم       التاسع
النوايا وما ختفيه الصدور من القصد والعزم , لتكون هذه النوايا  وأنه يعلم

 يوم احلساب . صاحبها حاضرة مع 
اللفـا متممـًا لغـريه ثـم     ويتصف القرآن خبصوصية يف املقام وهي جمت 

ــأتي لفـــا آ ــاىل ]  يـ ــه تعـ ــة البحـــث , فقولـ ــا يف آيـ ــه كمـ ــتمم لـ ــر مـ َوالَ خـ

[ للنقص واألذى الـذي  َوالَ َتِهُنوا[ متمم لقوله تعاىل ]َتحَْزُنوا
لإلقدام والبذل  ةلكآبة املالزموليرتتب على احلزن املصاحب لعدم الوهن 

 يف سبيل اهلل .
[ لتمام املعنـى وأن  َوَأْنُتْم األَْعَلْونَ ثم جاءت اجلملة احلالية ]

 الوهن واحلزن ضد منزلة العلو اليت جعل اهلل املسلمني بها .
لكالم والنثر والشـعر مبعنـى ثـم يـأتي     :  التكميل: وهو أن يأتي االثاني

َوالَ بـــه املعنـــى ويزيـــده إيضـــاحًا , كمـــا يف قولـــه تعـــاىل ]  يكمـــلببيـــان 

  (6) [َيسَْتِطيُعوَن َلُهمْ َنْصر ا َوالَ َأنُفسَُهمْ َينُصُرونَ 
شـركاء وأوليـاء الكفـار عـن نصـرهم      فلو إختصر الكـالم عـن عجـز ال   

حتمل أن هذا العجز ألسباب قاهرة خارجـة عـن إرادتهـم وأن األصـل     أل
 عـن قدرة الشركاء على النصر فورد البيان وكمل ذهلـم بتخلـف الشـركاء    

, ومما خيتلف فيه التكميل م , واإلمتناع بالذات عن الذب عنهانصر أنفسه
 القرآني عن تكميل الشعراء والبلغاء كالمهم أمور : 

 ستقل لذات التكميل .: إفادة معنى م األول
: مع بيان الكالم بكلمة وشطر التكميل فان معاني أخرى ألصل  الثاني

الكالم ترتشح من ذات التكميل فيخص موضوع التكميـل يف اآليـة أعـاله    
 ولكنه يكشف حال الكفار من جهات :  ,الشركاء
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 .مع عدم وجوده: حاجة الكفار للنصري  األوىل
دد للكفار كما جتلـى يف معركـة بـدر وأحـد     الثاني : إنعدام النصرة وامل

واخلندق , فانهزم وإنسحب الكفار من غري أن يصلهم مـدد , ومـن كـانوا    
يظنون إعانته هلم مما هلم معه عهد وميثاق فانه يتخلى عنهم عند القتال ويف 

 .ساعة الشدة 
جاء إبليس يف جنـد  وخبصوص معركة بدر ورد عن إبن عباس قال :  

ه راية يف صورة رجل من بين مدجل يف صورة سراقة بن من الشياطني ومع
الَ َغاِلَب َلكُْم اْليَْوَم ِموْن ]مالك بن جعشم , فقال الشيطان 

وأقبل جربيـل عليـه السـالم علـى      ,(6) [النَّاسِ َوِإنِّي جَاٌر َلكُمْ 
, هإبليس وكانت يده يف يد رجل من املشركني فلمـا رأى جربيـل انتـزع يـد    

إني  }فقال  ,وشيعته , فقال الرجل : يا سراقة انك جار لناووىل مدبرًا هو 
إنـي أخـاف اهلل واهلل شـديد     }وذلك حني رأى املالئكة  {أرى ما ال ترون 

 .(2)({العقاب 
: من خصائص نبوة حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم الرمحة من  الثالثة

عند اهلل بالناس مجيعًا والتكميل هنـا رمحـة بالكفـار بلغـة اإلنـذار ببعـث       
َوالَ فلو اكتفت اآلية بـالقول]  ,اليأس يف نفوسهم من أوليائهم وشركائهم

أسباب  عاجزين عن معرفة[ لبقي الكفار َيسَْتِطيُعوَن َلُهمْ َنْصر ا
دم العـون , وزوال املـانع خاصـة وأن نفوسـهم تعلقـت بهـؤالء األوليـاء        ع

الشركاء فجاء التكميل لكشف وبيان هذه احلقيقة ورفـع اجلهالـة والضـرر    
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ــال     ــر والضـــاللة, قـ ــاء الكفـ ــون وهـــن رؤسـ ــهم يعلمـ ــاس وجعلـ ــن النـ عـ
 .(6)[َوِإنَّ َأْوَهَن اْلبُيُوتِ َلبَيُْت اْلَعْنكَبُوتِ تعاىل]

تكلم ملوضـوع مـع استقصـاء معانيـه     صاء : هـو بيـان املـ   : اإلستقالثالث
وحدود رمسه .وأوصافه الذاتية ولوازمه وعوارضه , حبيث ال جيعل ثغرة 
وموضوعًا ملقـال إضـايف , وآيـات القـرآن مدرسـة لإلستقصـاء , وهـو مـن         

 .والشواهد على نزوله من عند اهلل إعجاز القرآن
املنثور وبني اإلستقصاء يف وهل من فارق بني اإلستقصاء يف املنظوم و 

 اجلواب نعم وليس من حد هلذا الفارق وموضوعه ودالالته .  , القرآن 
 [َوالَ َتحَْزُنواقوله تعاىل ]

وينصـرف إىل احلـزن علـى    , ن صـرحيًا  جاء النهي عن احلـزن يف القـرآ  
تعقبه له ,وتقدير اآلية اخلسارة يف املعركة بدليل إقرتانه بالنهي عن الوهن و

 وجوه:على 
: وال تهنوا يف القتال وال حتزنوا أثناء املعركة كما لو سقط بعض  األول

الشهداء , ووقع القتل بني املسلمني , أو أن ثغرة حدثت يف دفاع املسلمني 
 أو مكيدة من العدو .

وفائـدة إجتنـاب احلـزن يف املقـام عـدم حصـول اإلربـاك واخلـذالن يف         
من مصاديق قاعدة تقديم األهم على املهم وأن  هووهل  ,صفوف املسلمني

وب القتال أوىل من احلـزن, اجلـواب ال   اإلنشغال والفطنة يف احلرب وضر
, األمر للمسلمني بالقتـال بينمـا جـاء النهـي عـن احلـزن مـن األصـل         جمليء

ــوا فتفشــلوا ليكــون تقــدير اآليــة  مــر توليــدي مــن جهــة  أ ه( وكأنــ)وال حتزن
شح عنه القنوط واإلحباط أو غلبة النفس الغضبية , اذ يرتاملوضوع والسبب

 .يف القتال والتعجل يف أمور القتال , واالبتعاد عن املكر وصيغ املبالغة 
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قال : قـال الـنيب صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم       وعن جابر بن عبد اهلل  
(6) )احلرب خدعة (

 

وورد هـذا القـول عـن الـنيب يف معركـة اخلنـدق الن املسـلمني حفــروا        
اخلندق ومنعوا األحزاب من إقتحام املدينة , واخلدعة إظهار أمر وإخفـاء  

, ومن منافع املخادعة  هيف فنون املباغتة يف خطط القتال واملفاجئةو,  هخالف
 يف القتال أمور :

 : إجتناب املواجهة. األول
 لظفر .: حتصيل ا الثاني

 : قلة الغدر واخلسائر . الثالث
 : أخذ زمام املعركة . الرابع

 : اليقظة والفطنة واإلستعداد للهجوم والفعل .اخلامس
 : نصب الكمائن . السادس

وجاء النهي عن الوهن وعن احلزن لبقـاء املبـادرة بـني املسـلمني طيلـة      
 وقت املعركة , وما بعدها . 

 بحث وجوه :ويف النهي عن احلزن يف آية ال
ــر      األول ــد يستحض ــة , فق ــول املعرك ــل دخ ــة قب ــزن والكآب ــرد احل : ط

املسلمون خسائرهم يف معركـة سـابقة أو تـركهم ألعمـاهلم وحـال احلضـر       
َفضََّل ورغد العيش , فينعكس احلزن بالرتدد وحب القعـود قـال تعـاىل ]   

ّللاَُّ اْلُمجَاِهووِديَن ِبووَأْمَواِلِهمْ َوَأنُفِسووِهمْ َعَلووى 

 .(2)[اِعِديَن َدَرجَة  اْلقَ 

                                                           

فتح اخلاء وسكون الدال , وهي األفصح , الثانية ضـم اخلـاء    يف )خدعة ( لغات األوىل : (6)
 .وسكون الدال .الثالثة ضم اخلاء وفتح الدال . الرابعة فتح اخلاء والدال  
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ا التنايف بني حال القتال وضرر احلزن , فاحلزن كيفية تنقبض فيه الثاني
 . النفس ويتسرب إليها دبيب اجلزع

لقد أراد اهلل عز وجل للمسلمني خوض املعركـة برضـا وإقبـال علـى      
لقاء اهلل فان قلت هذه احلال واإلرتقاء العلمي واألخالقي لشوق الخرة واآل

احلزن سالبة بانتفاء املوضوع , اجلواب هذا صحيح , وهو الذي تدل جيعل 
 .(6)[َوَأْنُتمْ األَْعَلْونَ عليه آية البحث بقوله تعاىل]

إلا جاء النهي عن احلـزن إبتـداء وإسـتدامة ليجتمـع األمـر والنهـي يف       
 موضوع واحد فيتحصل اإلمتثال األ  واألحسن. 

إمـتالك اإلنسـان نفسـه عنـد      فإن قلت تدل ظواهر الوجدان على عدم
 الشدائد واملصائب, واجلواب من وجوه:

 توجه النهي يف اآلية للمسلمني كأمة جمتمعة.ي األول :
ــاني : ــه       الث ــتص بأيام ــام وال خي ــام ع ــه يف املق ــي عن ــزن املنه ــرر احل ض

لذا فإن اآلية جاءت رمحـة   وموضوعه بل يتعدى حلال السلم وللذراري.
 باملسلمني وأبنائهم.

وحيصل احلزن على فوات منفعـة أو حـدوث خسـارة يف املاضـي, أمـا      
من ضرر قادم, قال تعاىل يف الثناء اخلوف فهو كيفية نفسانية بسبب اخلشية 

َفًّلَ خَوْوٌف َعَلويِْهْم َوالَ ُهومْ على املؤمنني وجزائهم بـاألوفى] 

 .(2)[َيحَْزُنونَ 
حلزن كالذي ومن أسرار آية البحث أنها متنع من ترتب اخلوف على ا 

ويهـاب  , خيسر يف معركة أو مشروع فيخشى تكرار اخلسارة وحتـزن نفسـه   
الدخول يف معركـة أخـرى أو يف فعـل مشـابه للخـوف مـن ذات اخلسـارة,        
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ف املسـلمون بعضـهم بعضـًا بعـد معركـة أحـد, وال       فجاءت اآلية كيال خيـوّ 
والعزميـة   مييلوا إىل القعود ومهادنة العدو, ويؤيد هذا املعنى ترشح اهلّمـة 

مـــن ثنـــاء اهلل عـــز وجـــل للمســـلمني يف اآليـــة ونعـــتهم ووعـــدهم بـــالعلو 
 .(6)[َوالَ َتحَْزُنوا َوَأْنُتمْ األَْعَلْونَ والرفعة]

بالتنزه عن احلـزن حـال اخلسـارة يف ميـادين القتـال بنـاء لصـرح         الثالث :   
 اإلسالم, وتعاهد حلال العز واملنعة عند املسلمني.

ت القرآن باللجوء إىل ذكر اهلل واإلسرتجاع والتحلي جميء آيا الرابع :
َواسَْتِعيُنوا ِبالصَّبِْر قـال تعـاىل]   ,بالصرب عند اخلسارة واملصيبة

 .(2)[َوالصًَّّلَ ِ 
فوز املسلمني بالثواب يف حال اجلهاد وعند وقوع اخلسارة أو  اخلامس :

 .اعدم وقوعه
وبابــًا لألجــر كــل مناســبة وحــال يكــون ذكــر اهلل فيهــا نعمــة ورمحــة   

والثواب , ووسيلة للتقرب إىل اهلل وجتديـدًا لإلقـرار بالعبوديـة والـرق لـه      
سبحانه, فعند جمت النعمـة يقـول املسـلم ) احلمـد هلل ( وعنـد حالـه الشـدة         
يظهر الصرب ويف حال الوقوع يف املعصـية يبـادر إىل اإلسـتغفار , ويف حـال     

الَّووِذيَن ِإَذا  ]املصــيبة جيتمــع الصــرب واإلســرتجاع, قــال تعــاىل     

ْهِ  اُلوا ِإنَّا ّلِلَِِّ َوِإنَّا ِإَلي يبٌَة َق اَبْتُهمْ ُمِص َأَص

 .(3)[َراجُِعونَ 
وكان رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وآله وسـلم األسـوة يف املـواطن    

ِإن  الَعـْيَن َتـْدَمُع , َواَلْقَلـَب    كلها , وعندما مات إبنه ابراهيم بكى ثم قال )
ــَزُن, َواَل ــَراِهيُم      َيْحـ ــا ِإْبـ ــَك َيـ ــا ِبِفَراِقـ ــر ب , َوِإن ـ ــي الـ ــا ُيْرِضـ ــوُل ِإالَّ َمـ  َنُقـ
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, وري ان النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم بكـى علـى   (6)(َلَمْحُزوُنوَن
ولد بعض بناته وهو جيود بنفسه, فقيل: يا رسول اهلل, تبكي وقد نهيتنا عن 

وإلـا نهيـتكم عـن صـوتني أمحقـني :      البكاء؟ فقال: "ما نهيتكم عن البكاء 
 . (2)(صوت عند الفرح, وصوت عند الرتح"

 وجاء هذا الشطر من اآلية بالعطف على النهي عن الوهن وفيه مسائل:    
 إحتاد املوضوع واملالزمة بني الوهن واحلزن. األوىل :
عـدم اإلكتفـاء بعـدم الـوهن مـع إســتمرار      هـي  بيـان حقيقـة و   الثانيـة : 

ولكنهم يف حال من الكآبة واحلزن, , احلزن, فقد يقاتل اجملاهدون ببسالة 
ولكـنهم يـرتددون يف    ,وقد يتنزهون عن هذه احلال ويصربون عند املصـيبة 

فجـاء اجلمـع بـني عـدم      ,حال القتال, ومييلون للعذر واإلنذار والتسـويف 
يف نظم اآلية وإصالح نفوس املسـلمني ملراتـب   الوهن واحلزن آية إعجازية 

 السمو والرفعة, وهو من مصاديق قوله تعاىل)وأنتم األعلون(.
تتجلى يف هـذا العطـف تقـديم األهـم علـى املهـم, بلحـاظ أن         الثالثة :

الــوهن أمــر خــاص باملســتقبل للماضــي موضــوعية يف حصــوله, أمــا احلــن 
مني يف احلاضـر واملسـتقبل هـو    فيتعلق باملاضي ولكن أثره حبال وفعل املسل

 املقصود بالنهي.
فريـق  الـذي يرتشـح عـن وهـن أصـاب      وهل يصح النهـي عـن احلـزن    

وطائفة أو أشخاص من املسلمني, اجلواب نعم, وهو مـن أسـرار العطـف    
والرتتيب يف اآلية لإلبتداء حبياة ونهج خال من الوهن واحلزن وتقدير اآلية: 

 أصابكم.وال تهنوا وال حتزنوا على وهن 
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وفيه نكتة وهي إنقطاع أثر الوهن والضعف واجلنب, وعدم ترتب األثر 
 عليه من وجوه:

 عدم جواز تعيري وتوبيخ الذي أصابه الوهن. األول :
اآلية من مصاديق والية اهلل للمسلمني والدفاع عنهم وتدبرهم  الثاني :

 ّللاَُّ يف ماهية األشياء, وتبصرهم يف عواقـب األمـور, قـال تعـاىل]    
ُّ
 َوِلوي

الَّووِذيَن آَمُنوووا ُيُْووِرجُُهمْ ِمووْن الظُُّلَموواتِ ِإَلووى 

 .(6)[النُّورِ 
 وحيتمل دفع احلزن قلة وكثرة وجوهًا:

 دفع الشطر األكرب من احلزن. األول :
 صرف اجلزء األقل من احلزن. الثاني :

الرتتيب والتفصيل فيدفع بعض احلزن يف أول املصيبة ثم يقل  الثالث :
 تقادم األيام واملواظبة على الذكر واإلسرتجاع.احلزن ب

أخرج ابن جرير وابن أبي حا  وابن األنباري يف املصاحف واحلاكم و
وصححه وابن مردويه عن ابن عباس قال : بينما أنـا يف احلجـر جـالس إذ    
أتاني رجل فسأل عن العاديات ضبحًا فقلت : اخليل حني تغري يف سبيل اهلل 

فيصنعون طعامهم ويورون نارهم , فانفتل عين فذهب ثم تأوي إىل الليل 
وهو جالس حتت سقاية زمـزم ,   عليه السالم عين إىل علي بن أبي طالب

فسأله عن العاديات ضـبحًا . فقـال : سـألت عنهـا أحـدًا قبـل؟ قـال نعـم .         
سألت عنها ابن عباس . فقال : هي اخليل حني تغري يف سبيل اهلل . فقال : 

فال وقفت على رأسه قال : تفيت الناس مبا ال علم لـك   اذهب فادعه لي .
واهلل إن أول غزوة يف اإِلسالم لبدر , وما كان معنا إال فرسان فرس للزبري 
وفرس للمقداد بن األسود , فكيف يكون العاديات ضبحًا إلـا العاديـات   
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 }ضبحًا من عرفـة إىل املزدلفـة , فـإذا أدوا إىل املزدلفـة أوروا إىل الـنريان      
فأثرن به  }من املزدلفة إىل منى فذلك مجع وأما قوله :  {واملغريات صبحًا 

فهو نقـع األرض حـني تطـؤه خبفافهـا وحوافرهـا . قـال ابـن عبـاس          {نقعًا 
 .(6)فنزعت عن قولي ورجعت إىل الذي قال علّي

اإلمتناع على حنو السالبة الكلية من احلزن وجاءت اآلية بارادة  الرابع :
 أعاله, لوجوه: الفرد األخري
 يد.يأصالة اإلطالق وعدم وجود قرينة صارفة إىل التق األول :
إرادة التمام يف الفعل اجلهادي, وبلوغ الغايـة فيـه, وهـو مـن      الثاني :

ــه تعــاىل] اْليَووْومَ َأْكَمْلووُت َلكُوومْ ِديووَنكُمْ عمومــات قول

ًّلَمَ  ُمْ اإِلس ُت َعلَيْكُمْ ِنْعَمتِي َوَرضِيُت َلك َوَأْتَمْم

 .(2)[ِدين ا
إنتفاء احلـزن عنـد املسـلمني حاجـة هلـم يف بنـاء صـرح دولـة          الثالث :

 اإلسالم.
 :موينقسم احلزن املنهي عنه إىل أقسا

بــأن حيــزن الفــرد مــن  , احلــزن علــى حنــو القضــية الشخصــية   األول :
 .ألمر خاص املسلمني

احلزن على حنو العموم اجملموعي الذي يصيب األمـة كمـا لـو     الثاني :
 طرأت خسارة ومصيبة عامة.

 . احلزن الذي ينزل بفرقة أو طائفة من املؤمنني الثالث :
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وهـو مـن أسـرار لغـة      ,وجاءت اآلية بالنهي عن هـذه الوجـوه مطلقـاً    
اجلمع يف اآلية, وألن احلزن الشخصي يضر األمة وكذا العكس فان احلزن 

 العام ترتشح معه الكدورة على األفراد.
 اآلية إىل وجوه:وتنحل 

 : أيها املسلم ال حتزن عند اخلسارة وعند فوات الغنيمة .  األول
يف جهاد املسلمني يف  أ: ايتها املسلمة ال حتزني باخلسارة اليت تطر الثاني

َوالَ َتُقوُلووا ِلَموْن ]اهلل وسقوط شهداء منهم, قال تعـاىل سبيل 

ْن الَ ُيقْ  َاٌء َوَلِك ْل َأحْي َواٌت َب َبِيلِ ّللاَِّ َأْم ي س ُل ِف َت

 .(6)[َتشُْعُرونَ 

إال قــانون  فــأبى اهلل, ا يصــيبكم : ال حتزنــوا ايهــا املســلمون ملــ الثالــث
وتفضل على املسلمني فلم خيسروا , التداول والتبادل يف النصر واخلسارة 
 .يف أي معركة مبا فيها معركة أحد معركة واحدة أو قل مل ينتصر الكفار

, وال ن سـببّا يف حـزن غـريك مـن املسـلمني     : أيها املسلم ال تكـو  الرابع
 .جمالس املسلمنيجتعل احلزن خييم على منتديات و

 .خلطاب إىل القاعدين وذوي األعذار: ا اخلامس
ات واألخوات عن صريورتهن سـببًا  : نهي األمهات والزوج السادس

عن الزوج قعود لمني وساعة النفري واحلزن يف جمتمعات املسظهار الوهن وإب
َوِإْذ َغوَدْوَت ِموْن َأْهِلوكَ ]لقتال, ويدل عليه ظاهر قوله تعاىلا

ُتبَوووِّؤُ اْلُمووِْْمِنيَن َمَقاِعووَد ِلْلِقَتوواِل َوّللاَُّ سَووِميٌع 

 .(2)[َعِليمٌ 
إحتجاجًا  مل يلقوا صلى اهلل عليه وآله وسلم واملؤمنني ًاأن النيب حممد

جاءت لتبطش وتثأر  ًاوإعرتاضًا من أسرهم يف توجههم للقتال مع أن قريش
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عاله دهم يف معركة أحد اليت تتعلق بها اآلية أعدو بثالثة أضعاف جندهم
 .ثالثة آالف مقاتلوهو 

فمــن وظــائف  ,: دعــوة أمــراء الســرايا بعــدم الــوهن واحلــزن  الســابع
يف مواجهة العدو, اإلمامة والقيادة التماسك واظهار معاني العزم واإلقدام 

خصوصية للحال النفسية وموضوعية للخطاب احلماسـي واألسـوة    لتكون
 يف الصرب واجلهاد, والتأريخ يوثق الوقائع, وما عند اهلل أعظم.

م ثـ  Denialهـو اإلنكـار     Grief  reactionوقيـل أول مراتـب احلـزن   
يتمدد ويتغلغل يف النفس ويظهر على اجلوارح واألعضاء , فجاءت اآليـة  
الكرمية للمنع من أول مراتب احلزن , فإذا حلت مصيبة عنـد املسـلم فانـه    

 .جاع والذكر ويرجو األجر والثوابيتذكر هذه اآلية ويلجأ إىل اإلسرت
شـح  رتيففي القرآن الوقاية املتعددة من احلزن والعـالج الشـايف لـه , و   

الثوا ب عن العصمة منه اليت هي أمر وجودي وليس عدميًا مما يدل سالمة 
ئض أبدان املسلمني من األدران لتكون هذه السالمة عونًا  هلم يف أداء الفرا

 والعبادات ويف مواجهة األعداء.
وليكون مـن أعجـاز اآليـة التـداخل واألثـر املتبـادل بـني أفـراد النهـي          

هذا التداخل ايضًا  بني األمر املتعدد يف آيات القرآن املتعدد فيها , ويتجلى 
َوَأِقيُموووا الصَّووًّلََ  َوآُتوووا األخــرى كمــا يف قولــه تعــاىل ]

صـالة والزكـاة عـون ألداء الفـرد     فـأداء كـل فـرد مـن ال    , (6) [الزََّكا َ 
 .خراآل

 وقد وردت أقوال عديدة يف معنى اإلستقامة يف اآلية منها:
 .(2)هادة ال إله إال اهللاإلستقامة هي ش األول :
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 اإلستقامة على فرائض اهلل. الثاني :
إستقاموا على إخالص الدين والعلم إىل املوت قاله أبو  : الثالث

 .(6)العالية والسدي
وجــاءت هــذه األقــوال مــن بــاب املعنــى اجللــي والواضــح, وإال فــإن   

وطريـق  مضامني آية البحث والتقيد بأحكامها من اإلستقامة وهـي مقدمـة   
 لتلقي البشارة يف الدنيا واآلخرة.

 علم املن سبة
ورد لفا )ال تهنوا( ثالث مرات يف القرآن, وكلها خطاب للمسـلمني,  
مبوضوع القتال ومواجهة الكفار ولكنها متباينة يف موضوعها سـعة وضـيقًا,   

َفًّلَ َتِهُنوا َوَتْدُعوا ِإَلى السَّوْلِم َوَأْنوُتمْ قـال تعـاىل]  

, وفيه نهي عن إبتداء املسلمني بطلب الصلح ووقف القتال (2)[األَْعَلْونَ 
من منازل الـوهن مـع أنهـم األغلـب والنصـر حلـيفهم , ألن اهلل عـز وجـل         
معهم, وفيه إعجاز بأن اآلية ال تنهى عن الصلح ووقف القتال, وال عن قبوله 

 والرضا به, ولكن القدر املتيقن هو األمر اجلامع بني أمرين:
 هن والضعف.الو األول :
 طلب املوادعة والصلح. الثاني :

أي أن اآليــة مل تنــه عــن الــوهن الــدعوة إىل الســلم وحــدها, بــل عــن  
التخلف عن منازل املنعة والقوة وطلب الصلح معه مما يطمع العدو باملسلمني 

 فيكون حينئذ على وجوه:
 إمتناع العدو عن الصلح, طمعًا باملسلمني إذ أصابهم الوهن. األول :
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فرض العدو لشـروط وقيـود يف الصـلح, وطلبـه مـن املسـلمني        الثاني :
 التنازل.

 تقاعد طائفة من املسلمني عن القتال. الثالث :
متادي العـدو يف غيـه , وظنـه بصـريورة املسـلمني يف حـال مـن         الرابع :

 الذل.
 مناجاة الكفار فيما بينهم بالتعدي والقتال . اخلامس :

من النـاس للعـدو بعـد رؤيـة املسـلمني يف      السادس : ميل ونصرة فريق 
 حال الوهن وطلب املوادعة.

 وملا جعل اهلل عز وجل العزة للمسلمني من بني الناس, وهو سبحانه 
ناصرهم فإنه تفضل وأمرهم بعدم الوهن والضعيف ألن األصل هو أن ينزل 
الناس على حكم اهلل, ولو كان املسلمون يف حال قوة وعدم وهن أو ضعف, 

يصـح إبتـداؤهم بالـدعوة إىل السـلم والصـلح, اجلـواب ال, وهـو مـن         فهل 
مصاديق محل الواو يف )وتدعوا( على العطـف واإلسـتئناف يف آن واحـد,    

َفًّلَ َتِهُنووا َوَتوْدُعوا ِإَلوى السَّوْلِم ويكون تقدير اآلية]

 .(6)[َوَأْنُتمْ األَْعَلْوَن َوّللاَُّ َمَعكُمْ 
حبـال القتـال, بـل يشـمل مقدماتـه       وال ينحصر طلب السلم واملوادعـة 

َوالَ والزمان السابق له, وما بعـد وقـوع وفـض القتـال, ويـدل قولـه تعـاىل]       

ْأَلُموَن  وا َت ْوِم ِإْن َتكُوُن اِء اْلَق ي اْبِتَغ وا ِف َتِهُن

, مبعنـاه األعـم يف جهـاد    (2)[َفِإنَُّهْم َيْأَلُموَن َكَما َتوْأَلُمونَ 
خبصوص إنتهاء معركة أحد, وإنصراف  الكفار وإن كان سبب النزول مقيدًا

املشركني متوجهني إىل مكة, فأمر اهلل النيب حممدًا صلى اهلل عليه وآله وسلم 
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أن يتبعهم فإشتكى بعض أصحابه من اجلراحات اليت أصابتهم فنزلت اآلية 
 , ويف هذا اإلتباع مسائل:

هن إنه مـن الـدالئل العمليـة علـى عـدم إصـابة املسـلمني بـالو         األوىل :
 والضعف حتى يف حال اخلسارة واجلراحات.

تقيد املسلمني مبضامني آية البحث من عدم احلزن واألسى عند  الثانية :
 املصيبة واخلسارة, واحلرمان من الغنائم.

 الثالثة : رجاء املسلمني الثواب واألجر بسعيهم وجهادهم.
بعث الفزع واخلوف يف قلوب املشركني كيال يهموا مرة أخرى  الرابعة :

 بغزو املدينة والتعدي على بالد املسلمني.
 وجاءت آية البحث لتؤكد وجوب حتلي املسلمني حبال عدم الوهن

 مطلقًا يف حال احلرب والسلم.

 مس ئل يف اإلسرتج ع 
 َراجُِعونَ ِإنَّا ّلِلَِِّ َوِإنَّا ِإَليِْه اإلسرتجاع هو قـول "  

وهو صيغة كرمية ملواجهتها بإعالن التسليم ألمـر اهلل تعـاىل    ," عند املصيبة
, به الكتـــاب والســـنة واإلمجـــاع   واإلقرار له بالعبودية, وعلـى اســــتحبا  

ــاىل]   ــه تع ـــاب قول ـــن الكتــ الَّووِذيَن ِإَذا َأَصوواَبتُهمْ فمـ

[ َراجُِعونَ  ُمِصيبٌَة َقاُلواِإنَّا ّلِلَِِّ َوِإنَّا ِإَليْهِ 
ومن السنة نصوص مستفيضة منها ما ورد عن الـنيب صـلى اهلل عليـه وآلـه     
وسلم: "من اسرتجع عند املصيبة جرب اهلل مصيبته واحسن عقباه وجعل له 

 خلفًا صاحلًا يرضاه".
ال ينحصر اإلتيان باإلسرتجاع بالبالء والفنت وما هو  (142مسـألة)

لف املعلول عن علته, بل خالف املتعارف وقانون العلة واملعلول وعدم خت
 مناسبة لذكرللندب إلختاذه يشمل كل ما فيه أذى وابتالء وان كان حمدودًا 

ــراجه      اهلل ــت س ــلم طف ــه وس ــه وآل ــلى اهلل علي ــنيب ص ــاىل, وروي ان ال  تع
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 فاسرتجع.
اإلسرتجاع باب للثواب وعظيم األجر ومناسبة كرمية  (143مسـألة)

 تعاىل, ولعل فيه وقاية لسؤال اخللف والعوض واعالن بتفويض األمر هلل
وحرزًا من جتدد املصيبة واستحداث البالء ملا يف اإلسرتجاع من اإلستغاثة 
بــاهلل تعــاىل واقــرار بــالنقص الــذاتي عنــد اإلنســان وحاجتــه املســتدمية اىل  

 رمحته تعاىل.
يؤتى باإلسرتجاع بإبرازه خارجًا بـالتلفا والصـوت    (144مسـألة)

 آلخرين على تذكر اآلخرة.لوحث املسموع, وفيه ايضًا تعظيم لشعائر اهلل 
جيزي يف اإلسرتجاع مرة واحدة عند املصيبة والتعدد  (141مسـألة)

 مستحب.
اإلسرتجاع سبيل لطرد وسوسة الشيطان ومنع لليأس  (141مسـألة)

والقنوط واجلزع واهللع, وهو سبيل مبارك لتلقي املصـيبة واختيـار الفعـل    
 املناسب وفق القواعد الشرعية.

وعند تذكرها بأن يقول: "انا هلل وانا يستحب اإلسرتجاع ساعة املصيبة 
 اليه راجعون", واإلكثار منه خصوصًا عند موت الولد.

 إن ترك احلزن مناسبة لإلنقطاع للعبادة وتعاهـد سـنن الصـالح وعـدم    
 .صدور اجلارحة إال يف مرضاة اهلل

, وقهــر للكآبــة ومنــع مــن    ن التنــزه عــن احلــزن جهــاد مــع الــنفس    إ
 ارح.إستحواذها على النفس واجلو

ول اهلل صــلى اهلل عليــه وآلــه قــال رســوعــن فضــالة بــن عبيــد, قــال: )
 .(6)(يف طاعة اهلل هاهد من جاهد نفس: اجملوسلم

 وختاطب آية البحث املسلم بصيغ من جهات :
 : ال حتزن عند املصيبة.األوىل
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 .: إجعل عدم حزنك طاعة هلل عز وجل الثانية
 . العظيمةوستجد املنافع , : ال حتزن  الثالث
 : وظائفك العقائدية والعبادية تستلزم التنزه عن احلزن . الرابع

: إقتداء املسلمني بـك يف حـال عـدم احلـزن وفـوزك بـالثواب        اخلامسة
 .بينكم باخلريات تباعاإلاإلضايف من 

 واخلطاب يف اآلية على وجوه :
صـابته جبـرح   إ: نهي املسلم عن احلزن للمصيبة اليت تنـزل بـه ك   األول

 أو فقد عزيز .وداء 
 .ن على املصيبة اليت تصيبهم مجيعًا: زجر املسلمني عن احلز الثاني

: حصانة املسلم من احلسرة واحلزن عند نزول الـبالء واملصـيبة    الثالث
 العامة.

: دعــوة املســلمني لإلمتنــاع عــن احلــزن واألســى عنــد املصــيبة    الرابــع
 اخلاصة .

 حبث بالغي:اإلستقص ء
ُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيُِْرجُُهْم ِمْن تعـاىل] ويف قولـه  

ّللاَُّ َوِلي

الظُُّلَماتِ ِإَلى النُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْوِليَاُؤُهمْ 

اتِ  ى الظُُّلَم ْن النُّوِر ِإَل ُوَنُهمْ ِم الطَّاُغوُت ُيُِْرج

, إذ (6)[ُأْوَلِئَك َأْصحَاُب النَّاِر ُهْم ِفيَهوا خَاِلوُدونَ 
وفيه تذكري بأن السموات واألرض ملك  ,ر اهلل عز وجلبذكاآلية  إبتدأت

 نه وأن مقاليد األمور بيده تعاىل.سبحا هلل
عيد للكافرين, بينت اآلية جاءت اآلية بالوعد للمؤمنني والو وبعد أن

من خيتار اإلميان يفوز بنصرة اهلل عز وجل له يف الدنيا واآلخرة, وجيذبه أن 
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وجيعلـه يف غبطـة وسـعادة     ,كـة إىل سـبل النجـاة   مـن مـواطن الضـرر واهلل   
ــة الــذين كفــروا بالــذم وأن    ــم ذكــرت اآلي ــاءدائمــة, ث هم وأنصــارهم أولي

الطاغوت من أرباب الضـاللة واجلحـود فيجـذبون مـن يتـبعهم إىل منـازل       
ومييلـون حنـو    ,الكفر واجلحـود وجيعلـونهم يعرضـون عـن أسـباب اهلـدى      

 القبح الذاتي للعناد.أن يلتفتوا إىل  الضاللة واإلصرار على العناد من غري
َوَلْم ُيِصرُّوا َعَلى وقد اثنى اهلل عز وجل على املـؤمنني فقـال]  

, وعدم اإلصـرار هـذا مـن واليـة     (6)[َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُمونَ 
 .عز وجل هلم

وبينما إبتدأت اآلية بلفا اجلاللة يف موضوع والية اهلل للمؤمنني, فان 
سـم  إواليـة الطـاغوت للكفـار مل تبـدأ بـذكر الطـاغوت, ك      الشطر املتعلق ب

جنس ألولياء الكفار, وفيه آية بأن اهلل عز وجل نزه إمسه وربوبيته وواليته 
وجاء ذكر , ء الشطر اخلاص بالكفار بذكر الطاغوت اعلى التشابه يف إبتد

النور والظلمات يف احلالتني مـع التبـاين والتضـاد يف األثـر والتـأثري للبيـان       
 صاء ومنع اللبس وطرد اجلهالة.قواإلست

لبعـث النفـرة يف نفـوس النـاس مطلقـًا مـن       أعـاله  وجاءت خامتة اآليـة  
 الكفر بأن عاقبته هي النار, ليكون من معاني اإلستقصاء القرآني أمور:

 الدراسة املقارنة بني اإلميان والكفر. األول :
املؤمن والكافر يشـمل  املائز والفارق بني أن بيان حقيقة وهي  الثاني :

 العاقبة املتباينة.
ذكر الفوز العظيم بوالية اهلل باختيار اإلنسان للتصديق بنبوة  الثالث :

 حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم.
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بعث السكينة يف نفوس املسلمني وطرد الفزع من الفقر واجلوع  الرابع :
 والفاقة.

 ار.بيان سوء عاقبة الكفار وخلودهم يف الن اخلامس :
ويــأتي بيــان , ومــن إعجــاز القــرآن أن اإلستقصــاء يــأتي بــذات اآليــة 
 إستقصاء آخر يف اآليات القرآنية األخرى يف ذات املوضوع.

فهذه اآلية من سورة البقرة ذكرت لبث الكفار الدائم يف النار, ولكنها 
مل تذكر حسن عاقبة املؤمنني وعظيم الثواب الذي ينتظرهم ألنهـا ذكـرت   

  عز وجل هلم.والية اهلل

 علم املن سبة
وكما ورد لفا )ال تهنوا( ثالث مرات يف القرآن فإن لفا )ال حتزنوا( 
ورد ثالث مرات أيضًا, وإحداها تتضمن البشارة بعظيم ثواب املسلمني يف 

ُثووومَّ اآلخـــرة بـــاألمن والســـالمة مـــن احلـــزن والـــوهن, قـــال تعـــاىل] 

يِْهمْ اْلَمًّلَ  زَُّل َعَل ِئكَُة َأالَّ َتَُاُفوا اسَْتَقاُموا َتَتَن

 .(6)[َوالَ َتحَْزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلجَنَّةِ 
وورد عن أنس قال: قرأ علينا رسول اهلل صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم    
هذه اآلية ثم قال: قد قاهلا ناس ثم كفر أكثرهم فمن قاهلا حتى ميوت فهو 

قوله تعاىل)تنزل , وعن اإلمام الصادق عليه السالم يف (2)من إستقام عليها(
 , وبه قال جماهد والسدي.(3)عليهم املالئكة( يعين عند املوت(

 وبلحاظ آية البحث حتتمل اإلستقامة املذكورة يف اآلية أعاله وجوهًا:
 العصمة من الوهن والضعف من ضروب اإلستقامة. األول :
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 السالمة من احلزن من مصاديق اإلستقامة. الثاني :
قامة أجنيب عن النهي الوارد يف آية البحث من موضوع اإلست الثالث :

 عدم الوهن واحلزن.
اإلستقامة يف املقام اجلامع من عدم الوهن وعدم احلزن فال  الرابع :

يصدق على أحدهما أنه إستقامة إن حصل التخلف عن اآلخر, وفيه 
 تفصيل من جهتني:

 ترك أحدهما عمدًا معصية ملضامني آية البحث. األوىل :
 ترك أحدهما سهوًا أو قهرًا. : الثانية

والصحيح هو الرابع ويدخل األول والثاني يف طوله, فمن اإلستقامة 
التقيد بأحكام آيـة البحـث ومـا فيهـا مـن النهـي, وال يضـر بـه, مـا ورد يف          
الشعبة الثانية أعـاله, حلـديث الرفـع, وكـل مـا غلـب اهلل عليـه فـاهلل أوىل         

 بالعذر.
 حبث أصويل

 باإلستقراء الفعلي من جزئني:يتألف النهي 
 أمر وجودي وهو الزجر عن فعل خمصوص. األول :
م الرتخـيص يف فعلـه وإتيانـه, لـذا يـأتي      دأمر عدمي, وهـو عـ   الثاني :

الطلب خبصوص اجلزء األول, ويضاف خبصوص النهي القرآني جزء ثاني 
ُر ِإنَّ ّللاََّ َيووْأمُ وهــو: قــبح األمــر والفعــل املنهــي عنــه شــرعًا وعقــاًل] 

ى  ى َوَيْنَه اِء ِذي اْلُقْرَب َانِ َوِإيَت ْدِل َواإِلحْس ِباْلَع

 .(6)[َعْن اْلَفحْشَاِء َواْلُمنكَِر َواْلبَْغيِ 
د األمر يف ثالث موضوعات, وجـاء  وورومن اإلعجاز يف اآلية أعاله 

ســور جــامع لألمــور املكروهــة األخــرية الثالثــة و بثالثــة أيضــًافيهــا النهــي 
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والبغيضة, وأخرج البيهقي عن اإلمام احلسـن عليـه السـالم أنـه قـرأ اآليـة       
إن اهلل عز وجل مجـع لكـم اخلـري كلـه, والشـر كلـه يف آيـة        أعاله)ثم قال: 

اهلل ما ترك العدل واإلحسان من طاعة اهلل شيئا إال مجعه, وال  واحدة, فو
 .(6)(عصية اهلل شيئًا إال مجعهترك الفحشاء واملنكر والبغي من م

 ني, كل فرد منهما أمر وجودي يستلزم البيان:جزئ ويتألف املكروه من
 النهي عن الفعل. األول :
 اإلذن والرتخيص يف إتيانه. الثاني :

ــيغة ا  ــأتي النهــي بص ــات اهلل   خلــفي ــر واجلحــود بآي ــن الكف ــالنهي ع رب ب
َمثَُل اْلَقْوِم الَِّذيَن ِبْئسَ ومعجزات النبوة, كما يف قوله تعاىل]

 .(2) [َكذَُّبوا ِبآَياتِ ّللاَِّ 
حتتمـل   وقد يأتي األمر والنهي بصيغة اجلملـة اإلنشـائية وهـي الـيت ال    

 الصدق والكذب, وهي على شعبتني:
يرتتب عليه إتيـان السـامع    اإلنشاء غري الطليب, وهو الذي ال األوىل :

وقـد   ,ظ أن اإلنشاء يتضمن األمـر فعاًل أوان الطلب أو اإلمتناع عنه, بلحا
 يتضمن النهي:

 لغة املدح مثل نعم, ولغة الذم مثل بئس. األول :
 أحرف ومجل القسم مثل:الواو والباء. الثاني :

وهو كيفية نفسانية طارئة وإنفعال بأمر مفاجت أو , التعجب  الثالث :
معناهـا  وقد يأتي التعجب بصـيغة اإلسـتفهام الـيت يكـون     , أن سببه خفي 
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أعم, كما يف)كيف( فهو لإلستفهام عن األحوال, ولكنه يأتي للتعجب كما 
 . (6)[َكيَْف َتكُْفُروَن ِباّلِلَِّ يف قوله تعاىل]

فـإن  , (2)اجلديـد الـذي ذكرنـاه يف هـذا اجلـزء     البالغـي  وبلحاظ العلـم   
صيغة التعجب يف القرآن أعـم يف موضـوعها فهـي يف اآليـة أعـاله مدرسـة       
لبعث النفرة يف النفوس من الكفر والكافرين, وزجر عـن املغالطـة تعصـبًا    

اجلدال يف سبيل اهلل وإختاذ التعجب صيغ للكفر, وفيها تفقه للمسلمني يف 
 من الكفر وسيلة للدعوة إىل اهلل تعاىل.

صيغة الرجاء ملا هو ممكن وجائز مثل, عسى, حرى, وتدخل  الرابع :
واخلــرب مثــل: ووصــول يف طوهلــا أفعــال املقاربــة أي قــرب وقــوع احلــدث  

 كاد,كرب, أوشك.
التمين, وهو طلب ماهو مستبعد أو متعذر واألداة األصلية  اخلامس :

 له, ليت, وغري األصلية,لعل, لو, هل.
 هذي يستلزم أمرًا مطلوبًا يبتغي حتصيلاإلنشاء الطليب, وهو ال الثانية :

 وهو على أقسام:
 فعلي, وافعال, وافعلوا.إاألمر وصيغته إفعل, و األول :
 تفعلوا. تفعال, ال تفعلي, ال تفعل, ال النهي وصيغته ال الثاني :

 تهنـوا( )وال  وجاءت آيـة البحـث بـالنهي الصـريح يف قولـه تعـاىل)وال      
 نلرتخيص بالفعل فالوهن واحلزن أمراحتزنوا( وحيمل على النهي وعدم ا

حمرمان وليسا مكروهني, ألصالة محل النهي على احلرمـة إال مـع القرينـة    
 ,وميكـن القـول بالتفصـيل وهـو احلرمـة يف الـوهن      ,  الصارفة إىل الكراهـة 

 والكراهة يف احلزن.
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 وجاءت القرينة يف اآلية لتؤكد النهي من جهتني:
إخبار اآلية بأن املسلمني هم األعلون وتنتفي معه حال الوهن  األوىل :

 واحلزن والضعف.
لغة الشرط يف كـون املسـلمني هـم املؤمنـون الـيت تبعـث علـى         الثانية :

 التقيد بالنهي املولوي الوارد يف اآلية.
وفيه بشارة الثواب واألجر على التقيد بعدم الوهن واخلوف واحلزن, 

د طاعة هلل عز وجل وبناء يف صرح اإلسالم وتثبيت خصوصًا وأن هذا التقي
 ملبادئ التوحيد, وقهر لقوى البغي والضاللة.

 

 ق نون التقية
 .ودفعًا للضرر احملتمل  أصل التقية التوقي واحلذر خوفًا

التقية هي نطق املؤمن بقول أو إتيانه فعل خالف مقتضى اإلميان واحلق 
الضـرر احلـال أو الالحـق علـى الـذات أو      وما يبطنه يف قراءة نفسه, خشية 

مــن الكــافر أو مــن ســلطان جــائر أو مــن ذي جــاه ومبــا يكــون أشــبه  الغــري 
 باإلكراه.

 ومن إعجاز القرآن جمـت مجلـة مـن اآليـات خبصـوص التقيـة منهـا مـا        
الَ َيتَُِّْذ اْلُمِْْمُنوَن ذكرت فيه بالنص واإلسم كما يف قوله تعاىل]

َاءَ  َاِفِريَن َأْوِلي ْن  اْلك ِْْمِنيَن َوَم مِْن ُدونِ اْلُم

وا  ٍْء ِإالَّ َأْن َتتَُّق
َي ي ش ْن ّللاَِّ ِف يْسَ ِم كَ َفَل ْل َذِل َيْفَع

, أو باإلخبار البياني لصرب األنبياء واملـؤمنني , كمـا     (6) [ِمْنُهْم ُتَقا   
 يف اآلية التالية من سورة النحل .  
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عـين سـوطني مـن ذي    مـا مـن كـالم يـدرأ      وقال عبد اهلل بن مسـعود: 
 .(6) سلطان , إال كنت متكلمًا به

القــوم عــدم جــواز واليــة وصـحيح أن اآليــة أعــاله جــاءت خبصــوص  
سـبب  يف املقـام  خيصص الـوارد, ومعنـى املـورد     الكافرين إال أن املورد ال

وموضــوعه كالواقعــة أو كاآليــات خبصــوص غنــائم معركــة بــدر , النــزول 
احلكم على الغنائم يف معارك أخرى, وعدم ختصيص الوارد بإنطباق ذات 

نعم لو كان هناك دليل أو قرينة على ختصيص املورد للوارد يعمل بها كما 
يف خمتصات النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم مثـل زيـادة نسـائه علـى     

 األربع.
اسجد لصـنم وإال قتلنـاك ,    وقال احلسن البصري يف الرجل يقال له:

ل القبلة فليسجد جيعل نيته هلل , فإن كان إىل غري قال , إن كان الصنم مقاب
 .(2)القبلة فال وإن قتلوه

َفَأْيَنَما ولكن الفارق بني جهة القبلة وغريها رتيب, وقال تعـاىل] 

 .(3)[ُتَولُّوا َفثَمَّ َوجُْه ّللاَِّ 
واإلمجاع على صحة التقية يف القول واللسان إال أنه أختلف يف الفعل 

فالتقية باللسان من والعمل, وظاهر ما نسب إىل إبن عباس هو املنع) قال: 
محل على أمـر يـتكلم بـه وهـو معصـية هلل فيـتكلم بـه خمافـة النـاس وقلبـه           

 .(4)(مطمئن باإِلميان, فإن ذلك ال يضره إلا التقية باللسان
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كمـــا يف قولـــه وإرادة اإلطـــالق يف الصـــالة تقيـــة مـــن الكفـــار  وهـــل
 , اجلواب فيه وجوه:(6)[َأْن َتتَُّقوا ِمْنُهمْ ُتَقا   تعاىل]

ِإنَّ الصًَّّلََ  إلطالق قوله تعاىل] ,ليس يف أداء الصالة تقية األول :

 . (2)[َكاَنْت َعَلى اْلُمِْْمِنيَن ِكَتاب ا َمْوُقوت ا
ــاني : ــاء الصــالة باإلخفــات حتــى يف الصــالة    الث ــة يف القــراءة أثن التقي

 اجلهرية وهي صالة الصبح, وصالة املغرب وصالة العشاء.
اللجوء إىل التقية يف إتيـان الصـالة باإلميـاء وأدنـى احلركـات       الثالث :

, أي ميكـن أن تكـون    اليت تكون عنوانًا للركوع والسجود كصالة املريض
املوجبة اجلزئية مبا ال يتنافى مع قاعدة امليسور , خاصة التقية فيها على حنو 

 .وأن موضوع التقية جاء على حنو اإلستثناء وليس احلكم املستقل
تؤدى الصالة يف التقية كصالة اخلـوف حبسـب احلـال ألن    قد  الرابع :

كمـا لـو    ,ؤدى يف شـدة اخلـوف  ما يصالة اخلوف هلا كيفيات متعددة منها 
يتعذر عليهم اإلنقسام إىل شعبتني فيصـلون فـرادى    كان املسلمون يف حال

, وجيــزئ يف قلــياًل وباإلميـاء ويكــون الســجود أدنــى وأخفـض مــن الركــوع  
الركعة الواحدة قراءة الفاحتة أو تسبيحة واحدة: سبحان اهلل واحلمد هلل وال 
إله إال اهلل واهلل أكرب( وتصح عن وقوف ويف حال املشي والركوب وتسمى 

 فة.صالة املساي
يف صـالة اخلـوف عنـد املطـاردة     وعن اإلمام البـاقر عليـه السـالم قـال     

مـنهم باالميـاء حيـث كـان وجهـه وإن كانـت        واملناوشة: يصلي كـل إنسـان  
املؤمنني عليه السـالم صـلى ليلـة     املسائفة واملعانقة وتالحم القتال فإن أمري

والعشاء واملغرب  صفني وهي ليلة اهلرير مل تكن صلواتهم الظهر والعصر
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 عنــد كــل وقــت صــالة إال التكــبري والتهليــل والتســبيح والتحميــد والــدعاء
 .(6)(فكانت تلك صلواتهم مل يأمرهم بإعادة الصالة

يف تأخري الصالة عن وقت الفريضة, مع احلرص  ةجواز التقي الثالث :
على إتيانها يف وقت األداء, كما يف صالة الظهر فال يصليهما املكلف, عند 

ضرر من الكفار وأسباب أذاهم إال عندما يزول هـذا املـانع وقبـل    خشية ال
 غروب الشمس.

العمل بالتقية يف الصـالة بأدائهـا خـارج وقتهـا, وفيمـا يـزول        الرابع :
املانع وسبب اخلوف ويعود إىل حمل سكناه وبيته لياًل يصـلي صـالة الظهـر    

 والعصر واملغرب والعشاء.
ل أو أيام متعددة تقية وقضاؤها جواز تأخري صالة يوم كام اخلامس :

 فيما بعد.
 ةوالصحيح هو الثاني والثالث والرابع, وبالنسبة للوجه األول فإن أدل

يف كيفية الصالة وتأخري وقتها ليس  خفيفالتقية مطلقة باإلضافة إىل أن الت
يف أداء الصـالة يف حـال التقيـة    واإلكتفـاء بامليسـور   تركًا هلا, ومـع التبـاين   

إن قصد القربة يبقى علـى حـال الوجـوب ودوام حضـوره يف     والضرورة ف
 .الوجود الذهين 

وال تتعــارض التقيــة مــع الثوابــت العقائديــة وســنن الشــريعة, ولــزوم  
إستدامة اإلخالص يف طاعة اهلل, وإستدامة حب اهلل عز وجل والسعي يف 

عليه السالم قال: قال رسـول اهلل صـلى اهلل   اإلمام الصادق عن ) مرضاته
صحابه: أي عـرى االميـان أوثـق ؟ فقـالوا: اهلل ورسـوله أعلـم       أل عليه وآله

بعضهم: الزكاة, وقال بعضهم: الصيام, وقال  وقال بعضهم: الصالة, وقال
والعمرة, وقال بعضهم: اجلهاد, فقال رسول اهلل صلى اهلل  بعضهم: احلج
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ب يف ميان احلـ وليس به ولكن أوثق عرى اإل عليه وآله: لكل ما قلتم فضل
 .(6)(والتربي من أعداء اهلل اهلل, والبغض يف اهلل, وتوالي أولياء اهلل,

تنقية قلوب املسلمني من حـب  لى ومن اإلعجاز يف القرآن أنه يبعث ع
الكفــار لتبقــى ريــاض نضــرة بــذكر اهلل, وفيــه شــاهد علــى عــدم إجتمــاع   

 املتناقضني يف حمل واحد.
ني حتقــق املصـــاديق  ومــن إعجــاز القــرآن واللطــف اإلهلــي باملســلم      

والشواهد آليات القرآن يف أيام النبوة الشريفة لتكون السنة بيانًا هلا وتفسريًا 
ــوعًا     ــوص مضــامينها موض ــني املســلمني خبص ــومة ب بطــرد اخلــالف واخلص

ففي قصة عمار وأبويه ياسر ومسية وما القوه من التعـذيب مـن   , وحكمًا 
 ِمْن َبْعِد ِإيَماِنِه َمْن َكَفَر ِباّلِلَِّ قال تعـاىل] , رؤساء قريش 

 .(2)[ِإالَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلبُُه ُمطَْمِئنٌّ ِباإِليَمانِ 
مصاديق الكفر الظاهر املخالف ذم وتدل اآلية أعاله على اإلطالق يف 

واملختار جواز التقية بالفعل وإن كان , لإلميان الثابت يف النفس واجلوارح 
حلكومة قاعدة عدم اإلضرار باملؤمنني اإلضطرار وبصفة الكفر الظاهر مع 

ألن التقيـة شـرعت لنجـاة الـذات وأهـل اإلميـان, وقـد يكــون        ال ضـرر , و 
فلـيس مـن قـانون ثابـت يفيـد أن      , الكالم تقية أشد وأظهر من الفعل تقية 
 الكالم تقية أخف وطأة من الفعل تقية.

 وآمرك أن تستعملورد عن اإلمام علي عليه السالم يف حديث قال:  
يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون  التقية يف دينك فان اهلل يقول: " ال

 .(3)"(إال أن تتقوا منهم تقيةيء املؤمنني ومن يفعل ذلك فليس من اهلل يف ش
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وقد كان بني النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم واملشركني يف سين 
 نصرة. اهلجرة األوىل معاهدات وموادعات وليس فيها مودة أو

 هل يدخل الوهن واحلزن يف التقية من وجوه:
 جواز الوهن واحلزن عند املسلمني تقية من الكفار. األول :
 إظهار الوهن واحلزن تقية ومداراة للكفار ودفعًا ألذاهم. الثاني :

اجلواب ال بيان حال املسلمني من عدم الوهن واحلزن, عدم  الثالث :
 من جهات:جتوز هذه الوجوه 

 طالق النهي يف اآلية عن الوهن والضعف.إ األوىل :
يف إعــالن الــوهن والضــعف واجلــنب أذى عــام باملســلمني,       الثانيــة :

 ويتعارض مع قاعدة ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم.
حرمة الوهن والضعف ألنه قد يبعث اخلوف واجلنب يف نفوس  الثالثة :

 .ويغزي بهم الكفار املسلمني
لوهن واحلزن من غري ضرورة عون للكفار يف تعديهم إظهار ا الرابعة :

وبرزخ دون أستدامة الفزع واخلوف يف نفوسهم, أما الثاني فقد جيوز ولكنه 
 خالف األصل.

فضل اهلل يف جعل املسلمني هم األعلون ومن معانيه توالي  اخلامسة :
 النصر والظفر للمسلمني.

 [َوَأْنُتمْ األَْعَلْونَ قوله تعاىل ]
ومن أسراره أنها قانون قائم بذاته  ,اآلية بصيغة اجلملة احلاليةجاءت 

 لتقتبس املواعا وتستنبط املسائل منه , وحيتمل وجوهًا : 
فقـد   ,: املسلمون هم األعلـون حـال اخلـروج مـن معركـة أحـد       األول

ــة      ــع املقارن ــة م ــائر خاص ــة اخلس ــر أو بقل ــوا بالنص ــار رجع ــون أن الكف يظن
يث خسر فيها مشركوا قريش وحلفاؤهم سبعني  والقياس مع معركة بدر ح
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, إىل جانـب الغنـائم   سبعون وإنهزموا من سـاحة املعركـة  قتياًل وأُسر منهم 
اليت استوىل عليها املهاجرون واألنصار يف ساحة املعركة وبعد معركة بدر 
مل ميكث النيب حممد صلى اهلل وآله وسلم يف املدينة سوى سبع ليال ليغزو 

هم كانوا يعدون العدة لغزو املدينة فهربوا من ديـارهم حاملـا   بين  سليم ألن
مسعوا بقدوم املسلمني وخلفوا وراءهم مسمائة بعري مع الرعاة , فاراد 

فقال تعاىل  ,اهلل عز وجل ذات احلال والعزمية على اجلهاد بعد معركة أحد
 [.َوالَ َتِهُنوا َوالَ َتحَْزُنوا]

 ون بعـد معركــة بــدر بعــدما إنهــزم : صــار املســلمون هــم األعلــ الثـاني 
 وجاء املال الوفري من فداء أسرى قريش . الكفار, ودخلت الغنائم املدينة

وهو من مصاديق  قوله تعاىل  ,: املسلمون هم األعلون باإلميان الثالث
 .(6)[ُكْنُتمْ خَيَْر ُأمٍَّة ُأخِْرجَْت ِللنَّاسِ ]

بعـدها وزوال أسـباب   لتكون معركة بدر والعز الذي جـاء للمسـلمني   
العوز والفاقة عنهم من مصـاديق العلـو الـيت يرفلـون بهـا ويرتبعـون علـى        

 عرشها بفيض ولطف من اهلل .
: املالزمة بني إتباع النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم والعلو  الثالث

فاملســلمون هــم األعلــون برســول اهلل صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم ونبوتــه  
لفا العلو ينطبق على ذات النيب حممد صلى اهلل عليه وآله والتصديق به , و

وبقـي صـبغة ثابتـة     اإلسـالم لبعثة وناله أول الـذين دخلـوا يف   وسلم أوان ا
وليس من فـرتة بـني دخـول اإلنسـان اإلسـالم       ودائمة عند أجيال املسلمني

 وبني مرتبة العلو.
 ويكون األول والثاني يف طوله.  والصحيح هو الثالث 
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ت  دعــوة الــنيب بالســر ثــالث ســنني حتــى نــزل قولــه تعــاىل         وكانــ 
ملـا  : وأخـرج عـن الـزبري قـال     (6)[َوَأنِذْر َعِشيَرَتكَ األَْقَرِبينَ ]

صـاح رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم       {وأنذر عشريتك األقربني}نزلت
على أبي قبيس: يـا آل عبـد منـاف , إنـي نـذير فجاءتـه قـريش , فحـذرهم         

عم أنك نيب يوحى إليك, وأن سـليمان عليـه السـالم    وأنذرهم. فقالوا: تز
سخرت له الريح واجلبال, وإن موسى عليه السالم سخر لـه البحـر , وإن   
عيسى عليه السالم كان حييي املوتى , فادع اهلل أن يسري عنا هذه اجلبـال ,  
ويفجر لنا األرض أنهارًا فنتخذها حمارث , فنزرع ونأكل وإال , فـادع اهلل  

ــي ل ــذه     أن حيي ــل ه ــادع اهلل أن جيع ــا وإال , ف ــنكلمهم ويكلمون ــوتى ف ــا امل ن
الصخرة اليت حتتك ذهبًا فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف , 

 فإنك تزعم أنك كهيئتهم . فبينا حنن حوله , إذ نزل عليه الوحي,
فلما سرى عنه الوحي قال : والـذي نفسـي بيـده لقـد أعطـاني اهلل مـا       

ت لكان , ولكنه خريني بني أن تدخلوا باب الرمحة فيؤمن سألتم , ولو شئ
مؤمنكم , وبني أن يكلكم إىل ما اخرت  ألنفسكم فتضلوا عن باب الرمحة 
وال يؤمن مؤمنكم , فاخرتت باب الرمحة ويؤمن مؤمنكم , وأخربنـي إن  

 .(2)(أعطاكم ذلك ثم كفر  يعذبكم عذابًا ال يعذبه أحدًا من العاملني
ومن اإلعجاز يف نبوة حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم حتقق ما سـألوه  

 من جهات : 
أكثـر مـن   مكة مع أن عددها وقاطنيهـا  وصول املاء إىل بيوت  : األوىل

 ملا كانت عليه . ألف ضعف
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: أيام البعثة النبوية , وهو أمر ظاهر بالوجـدان لـذا قـال بعـض     الثانية
ل مكـة القدميـة , واملختـار جـوازه  يف     الفقهاء بأن اإلحرام للحج من داخـ 

التوسعة احلالية أيضًا , وكذا التوسعة يف املستقبل إذا صدق علـى املوضـع   
 أنه من بيوت مكة.

عليــه وآلــه وســلم ) فتنخــذها   و قالــت قــريش للــنيب حممــد صــلى اهلل 
( وفعاًل إنتشرت الزراعات حول مكـة وارتفعـت قامـات األشـجار     حمارث

ار عـامل الفـرائض وأنتشـرت حـول مكـة املـزارع ,       وكأنها ختـرب عـن إزدهـ   
َواْرُزْ  , وهو من مصاديق ما ورد يف التنزيل]وأخذوا يزرعون ويأكلون

 .(6)[َأْهَلُه ِمْن الثََّمَراتِ 
النيب صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم اجلبـال     : سألت قريش تسيري  األوىل

قـال تعـاىل   ر مـع داود إلـا كانـت تصـلي وتسـبح معـه       هلم ومع أنها مل تس
َوَسَّْرَنا َمَع َداُووَد اْلجِبَاَل ُيسَوبِّحَْن َوالطَّيْوَر ]

َياجِبَواُل َأوِِّبوي .ومعنـى قولـه تعـاىل ]   (2)[ َوُكنَّا َفاِعِلينَ 

ى اجلبـال  [ أي كرري ورجعي التسبيح مع داود , فاذا مّر داود علـ َمَعهُ 
د وهــو , جيعــل اهلل اجلبــال تســبح معــه بــذات التســبيح فيســمعه داووســبح

لبيان عظيم قدرة اهلل وإستجابة اخلالئق ملشيئته وإن كانت خالف  همعجزة ل
قاعدة السـبب واملسـبب فاألصـل يف اجلبـال أنهـا تسـبح كبـاقي املخلوقـات         
وأراد اهلل عز وجل منها تسبيحًا خاصًا مقرتنًا  بتسبيح داود وجوابًا وتأكيدًا 

, فقـد  كـة وجعلـها تتحـرك   بـال الـيت حتـيط مب   له أما قريش فطلبت تسيري اجل
كـــانوا يـــذهبون إىل الشـــام والـــيمن ويـــرون األرض املنبســـطة الســـهلة       

جعل والزروعات واألشجار وجريان املاء فرغبوا أن تكون مكة مثلها , إلا 
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ــه احلــرام يف أ  ــتالء  اهلل عــز وجــل بيت ــه إب شــد تضــاريس األرض ليكــون في
إلقامـة نـواة الدولـة    وإمتحان للناس باداء احلج , وليكون موضـعًا وظرفـًا   

 مثل دولة الروم وفارس.آنذاك اإلسالمية بعيدًا عن الدول العظمى 
ويف هذا الزمان جتلت معجزة النيب حممد صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم    
بتسيري جبال مكة وإزاحتها لبناء العمارات الشاهقة عليها إلستضـافة وفـد   
احلجاج واملعتمرين خاصة , وشق هذا اجلبال واألرض الصخرية وإِنشـاء  

 وفقأنفاق حتت األرض بتقنية عالية ومقاومة احلمل امليت وذات الرتكيب 
واحلمل احلـي وهـو وزن العربـات والنـاس داخـل      , اإلصطالح اهلندسي 

 وفوق النفق .
ونظام تهوية يكفل تبديل اهلواء وما يأتي من إرتقاء هندسـي يف بـاب   

 , ال يعلمــه إال اهلل , وينتفــع منــهيف الســنوات الالحقــةاإلنشــاء واإلعجــاز 
 . املؤمنون عامة ووفد احلاج أيضًا

: سألت قريش النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم أن جيعل  الثالث
م سـألوه أن جيعـل هلـم    الصخرة اليت حتته ذهبًا ويف روايـة عـن جماهـد أنهـ    

ــًا, فقــال نعــم  ــأ , وهــو الصــفا ذهب ــبين إســرائيل إن كفــر , ف ــدة ل بوا كاملائ
َأْم ُتِريُدوَن َأْن َتسَْأُلوا َرسُووَلكُمْ ورجعوا, فانزل اهلل ]

 .(2)(أن يريهم اهلل جهرة (6)[سُِئَل ُموسَى ِمْن َقبْلُ َكَما 
وجتلت املعجزة بوفـود املاليـني مـن املسـلمني علـى مكـة ألداء فريضـة        
احلج والعمرة كل سنة مبا جيعلها أعظم وأكرب سوق يف العـامل وينفـق فيهـا    
وفد احلاج ما ال ينفق يف أي مدينة أخرى ليـدر الـذهب والفضـة إىل أهـل     
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ة مكة كل سنة ولو جعل جبل الصفا ذهبًا ألنفقوه يف زمانهم وباسعار خبس
 ولطلبوا آية أخرى أكرب , وجاء من بعدهم من ينكر تلك اآلية . 

باإلضافة إىل موضوعية جبل الصفا يف أداء مناسك احلج  قـال تعـاىل   
ِإنَّ الصَّووَفا َواْلَمووْرَوَ  ِمووْن شَووَعاِئِر ّللاَِّ َفَمووْن ]

ِْه َأْن َيطَّوََّف  احَ َعَلي ًّلَ جَُن َر َف َْت َأْو اْعَتَم حَجَّاْلبَي

 .(6)[اِبِهمَ 
فلم يأت الوصف بالشعرية على الطواف والسعي بينهمـا , بـل نعتـت    
اآلية أعاله جبل الصفا بأنه من شعائر اهلل , وكذا وصفت جبل املروة ومل 

, مل يــرد يف القــرآن وصــف لبقعــة يف األرض غريهــا بأنهــا مــن شــعائر اهلل 
الذهب  احلج والعمرةعن السعي بني الصفا واملروة وأداء مناسك ليرتشح 

وإىل يــوم والفضـة واملــال الــوفري يف موســم احلــج وعلـى مــدار أيــام الســنة   
 . القيامة

: سأل أهل مكة النيب األسباب اليت تغنيهم عن رحلة الشـتاء   الرابعة
إلِِيًّلَفِ إىل اليمن ورحلة الصيف إىل الشام للتجارة واجللب , قال تعاىل ]

 (2)[َوالصَّيْفِ  ُقَرْيشٍ  ِإيًّلَِفِهمْ ِرحَْلَة الشَِّتاءِ 
ــد أ ــارات     وق ــارت التج ــة وص ــذه الرحل ــن ه ــل ع ــز وج ــاهم اهلل ع غن

والصناعات تأتي  إليهم من غري أن يغادروا مكة أشهرًا متعددة من السـنة  
.وان كانت هذه النعمة ظاهرة على أهل األرض إال انها بينة على أهل مكة 

ج , وقـد كانـت   ألنهم من أكثر الناس طلبًا للبضـائع إسـتعدادًا ملوسـم احلـ    
 موسم احلج . أيام األسواق تنتشر يف مكة 
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فتقام سوق عكاظ مع هالل شهر ذي القعدة بني مكة والطائف وتستمر 
عشرين يومًا , ثم ياتون سوق جمنة فتقوم عشرة أيام , واذا أطّل هالل ذي 

 .(6)املوقف بعرفة( نيمياحلجة مضت القبائل إىل سوق ذي اجملاز على 

ومن أسرار إقامة هذه األسواق أنها تقام يف أشهر حرم ميتنع صاحب 
الثأر عن طلب ثاره , وتباع يف هذه األسواق احلبـوب والتمـور واألقطـان    
واللحــوم والتوابــل والزيــوت واجللــود واملنســوجات والثيــاب واألحجــار  
الكرمية والسيوف والرماح والدروع واحليوانات والطيب واملسك واألصباغ 

ناء والزعفران وتلقى يف هذه األسواق القصائد الشعرية ويتبارى فيها كاحل
 :وجوهًا ةالطولياألدباء وحيتمل العلو من جهة العوامل 

 .لعلو بني الناس يف احلياة الدنيا: ا األول
 .واألمن يف الدنيا وعامل الربزخ: العلو  الثاني

 خرة. العلو واإلقامة يف اجلنان يف اآل : إرادة الثالث
خرة دار الثواب اإلطالق وألن اآل وكل هذه الوجوه صحيحة ألصالة

, وقهـر  حليـاة الـدنيا والغلبـة علـى الكفـار     مـن اآليـة هـو ا    قنياملتفان القدر 
ــاىل ]    ــدائهم ,قـــال تعـ ــلمني ألعـ َوِإنَّ جُنوووَدَنا َلُهووومْ املسـ

 .(2)[اْلَغاِلبُونَ 
َوسَاِرُعوا ]العلو بالتقوى والصالح قال تعاىلرتبة ونال املسلمون 

َها السََّمَواُت  ُمْ َوجَنٍَّة َعْرُض ْن َربِّك َرٍ  ِم ى َمْغِف ِإَل

 .(3)[َواألَْرضُ ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقينَ 
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: يــزور صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم أنــه قــال وروي عــن الــنيب حممــد 
, إال من كان فلني, واليزور األسفلون األعلوناألعلون من أهل اجلنة األس

 .(6)ا, فذلك يزور اجلنة حيث يشاء(يف الدنييزور يف اهلل 
ــذر املســلمون أنفســهم يف طاعــة اهلل ورســوله ومــن مصــاديقها     لقــد ن
العصمة من الوهن واحلزن وإختـاذ هـذه العصـمة بلغـة للثـواب والبقـاء يف       
منزلة العلو بلحاظ أنها رمحة ونعمـة يف الـدنيا يضـاعفها اهلل عـز وجـل يف      

ُزيِّووَن لــهم فــوق الكــافرين قــال تعــاىل ]اآلخــرة بصــيغة الثــواب مبــا جيع

ْن  َُُْروَن ِم لدُّْنيَا َوَيس َاُ  ا ُروا اْلحَي ِللَِّذيَن َكَف

ْومَ  الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن اتَّقَْوا فَْوَقُهمْ َي

 .(2)[اْلِقيَاَمِة َوّللاَُّ َيْرُزُ  َمْن َيشَاُء ِبَغيِْر حِسَابٍ 
 وحتتمل هذه الفوقية وجوهًا :

 : إرادة الظرفية املكانية حقيقة . األول
: الفوقية بلحاظ التضاد بني النعـيم الـذي خيلـد فيـه املؤمنـون ,       الثاني

 واجلحيم الذي يلقاه الكفار .
: إرادة التباين بني تنعم الكفار يف الدنيا , والنعيم الذي يستقر الثالث

 به املؤمنون يف اآلخرة .
 .خالدون يف العذاب األخرويار : كرامة املؤمنني وهو أن الكف الرابع

وباستثناء الوجه الثالث فان الوجوه األخرى من مصاديق اآلية الكرمية 
كد آية البحث على ؤإذ ال دليل على أن الكفار هم األعلون يف الدنيا , وت

 .أيضًاأن املسلمني هم األعلون يف الدنيا 

 [َوَأْنُتمْ األَْعَلْونَ ] قوله تعاىل
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 بهـا  بلوغ املسـلمون هـذه املرتبـة السـامية , وإنفـرادهم     تدل اآلية على 
ألكثر من أمة واحدة ذات خصائص خصوصّا وأنها ال تكون وعاًء ومنزاًل 

 : معينة, وهذه الداللة من وجوهكرمية 
 : جمت اآلية بصيغة اجلملة اإلمسية وإفادتها معنى الثبوت . األول
 ل .: إبتداء هذا الشطر من اآلية بواو احلا الثاني

[ وإفادتهــا العهــد األَْعَلووْونَ : ورود األلــف والــالم يف ] الثالــث
 واإلختصاص  . 

 :وحتتمل جهة اخلطاب وجوهًا
: إرادة النيب حممد صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم وجمـت اخلطـاب       األول

كما يف ابراهيم عليه بصيغة اجلمع لإلكرام ولورود الوصف باألمة للنيب , 
 .(6)[ِإن  ِإْبَراِهيَم َكاَن ُأم ًة َقاِنًتا ِللَِّه]قال تعاىل, السالم 

: إرادة الصـحابة الـذين خرجـوا للقتـال يف معركـة بـدر وأحـد         الثاني
 وخاضوا غمار القتال فيها .

 جياهلم املتعاقبة .ود خصوص املقاتلني من املسلمني بأ: املقص الثالث
 .سلمون من الذكور إىل يوم القيامة: املراد امل الرابع

 : املراد املسلمون واملسلمات إىل يوم القيامة .اخلامس 
شـجرة   [َوَأْنُتمْ األَْعَلْونَ ], فقوله تعـاىل هو األخريوالصحيح 

مساوية يتفيأ ويستنري بضالهلا كل مسلم ومسلمة , كما أن اجلملة حالية يف 
م أيام النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسـلم فانهـا حاليـة أيضـّا يف كـل يـو      

 . ع عليه الشمس على أهل األرضتطل
وال ختتص مضامني اآلية حبـال احلـرب والقتـال بـل هـي شـاملة حلـال        

 السلم واحلضر أيضًا .
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موضــوعية يف تنــزه [ َوَأْنووُتمْ األَْعَلووْونَ ]وهــل لقولــه تعــاىل
 ن الوهن و احلزن .املسلمني ع

, د وعـون هلـم يف حـال الرخـاء والشـدة     , بلحـاظ أنـه مـد   اجلواب نعم
إسـتدامة ذات املرتبـة وتقـديرها)وانتم     و احلرب ليكون من داللتـه  والسلم

 علون (.انتم األ اعلون لتبقواأل
وتدل اآلية علـى قـانون وهـو أن املسـلمني ورثـة األنبيـاء يف ذات نهـج        

  .(6)[َفبُِهَداُهمْ اْقَتِدهِ قال تعاىل ] ,التقوى والصالح
 واجلماعات .وهل هذه املرتبة تفيد احلصر من جهة األفراد 

ن كل إنسان مدعو للفوز بها وبلوغها بالنطق بالشهادتني اجلواب ال, أل
نسـان يف جمتمـع   ح عنه التكليف بعدم الوهن واحلزن, فقـد يكـون اإل  ليرتش

مشركي قريش ويشعر بالفزع واحلرية ويظهر اإلرتبـاك علـى أفعالـه ويقـف     
, ول اإلسـالم ر معهـا باحلاجـة إىل دخـ   عند املصـيبة باحلسـرة واحلـزن ليشـع    

ويكون ملزمـًا بعـدم الـوهن واخلـوف      ,ري املوضوع فيتبدل احلكمحيث يتغ
 ليه يف آن واحد .   ا اإللزام يدرك احلاجة والتوفيق إوهو قبل هذ

 )األعلى(  :علم املن سبة
 ورد لفا األعلى يف القرآن على صيغتني:

لغة املفرد, وجاءت تسـع مـرات منهـا يف الثنـاء علـى اهلل عـز        األوىل :
الَّوِذي خََلوَق  سَبِّ ْ اسْمَ َربِّكَ األَْعَلوى  وجل ومتجيده]

وورد يف ذم فرعـون وتوثيـق    ,, ومنها خبصـوص املـأل األعلـى   (2)[َفسَوَّى
َفَقواَل َأَنوا  َفحَشَوَر َفَنواَدى  جتربه وحكاية عن طغيانـه] 
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, وقد أخزاه اهلل عز وجل يف نفس الوقـت إذ كـان   (6)[َربُّكُْم األَْعَلى
مرتبكًا ملا هاله من معجزة عصـا موسـى عليـه السـالم فلجـأ إىل مشـورتهم       

, فكـان هـذا الكـالم حجـة     (2)[َفَماَذا َتْأُمُرونَ وبصيغة السـؤال ] 
عليه بأنه ليس بإله إلا هو حمتاج لألمر واملشورة, وكل حمتاج ممكن, فنـزل  

بــالغرق يف الــدنيا, وبــاخللود يف اجلحــيم يف اآلخــرة, وقــال بــه عــذاب اهلل 
قال لي جربئيل : مـا أبغضـت أحـدًا    رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 

واآلخر من األنس,  ,عبدين أحدهما من اجلّنأني أبغضت من عباد اهلل إاّل 
فأما من اجلّن فإبليس حني أبـى بالسـجود آلدم وأمـا مـن اإلنـس ففرعـون       

 .(3): أنا ربكم األعلىحني قال
ــه       ــالم بقولــ ــه الســ ــى عليــ ــوص موســ ــى خبصــ ــا األعلــ ــاء لفــ وجــ

ُقْلَنوا الَ  َفَأْوجَسَ ِفي َنْفِسِه خِيَفوة  ُموسَوى  تعـاىل] 

 .(4)[َتَُْف ِإنَّكَ َأْنَت األَْعَلى
يظهر على موسى عليه السالم ومالحمه عالمات اخلوف مـن فعـل    فلم

السحرة وإلقائهم العصي ولكن دبيب اخلوف سرى يف نفسـه فجـاءه املـدد    
 د اهلل بالنهي عن اخلوف من األصل.من عن

اهلل عز وجل بـني اخليفـة الـيت سـرت يف أعضـاء موسـى وبـني         ليحول
لـون بشـرته وحركـة     ومينـع مـن وضـوح أماراتهـا علـى     ظهورها يف اخلارج 
وهو من أسباب مبادرة السـحرة إىل اإلميـان بتجلـي     ,أعضائه وعلى لسانه

ليكون النيب نفسـه موضـوعًا للمعجـزة,    شخص موسى ذات املعجزة على 
بلحاظ كربى كلية أدركها السحرة بالوجدان وهي ما من إنسان يباريهم إال 
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اخلوف هو عصمة موسى من أن ظهر اخلوف على جوارحه, مما يدل على 
مبـدد وفضــل مــن عنــد اهلل فلـذا أســرعوا إىل الســجود واإلقــرار بالربوبيــة   

َ السَّوحََرُ  سُوجَّد ا َقواُلوا املطلقة هلل عز وجل ]
َفوُأْلِقي

 .(6)[آَمنَّا ِبَربِّ َهاُروَن َوُموسَى
وإقـرارهم يف   ولعله من أسرار تقديم هـارون علـى موسـى يف قـوهلم     

اللة بأنهم مل يؤمنـوا بسـبب العصـا الـيت صـارت      ملا فيه من الداآلية أعاله 
ثعبانًا وحدها بل آمنوا ملا جتلى من عظمة خلق اهلل وقدرته يف السكينة  اليت 

 ظهرت على هارون وموسى عندما ألقى السحرة عصيهم وحباهلم.
فان قلت إن اآليـة أعـاله جـاءت بنهـي موسـى علـى حنـو التعـيني عـن          

ــة لوحــدة  اخلــوف والوجــل, واجلــواب يلحــق هــار   ون مــع موســى بالتبعي
 املوضوع يف تنقيح املناط, وإلحتاد وظائف النبوة عند املباهلة واملبارأة.

وقد أنعم اهلل عز وجل على املسلمني, وجاءت شواهد كثرية تدل على 
أنهم ورثة األنبياء منهـا يف املقـام أن طـائفتني مـن املسـلمني هّمـوا بـاخلوف        

أحد, فجاءهم املدد من عند اهلل وحال بني واجلنب عند إشتداد القتال يوم 
هذا اهلم وبني ظهوره يف اخلارج باهلزمية والفرار وحنوه فبقوا يف مواضعهم 

ِإْذ َهمَّْت طَاِئَفَتانِ ِمْنكُْم َأْن َتْفشًّلَ يف القتال, قال تعاىل]

 .(2)[َوّللاَُّ َوِليُُّهَما
نفــس ثــم جــاءت آيــة البحــث يف ذات موضــوع اخلــوف الــذي دب يف 

موسى عليه السالم إذ نهى اهلل عز وجـل املسـلمني عـن الـوهن والضـعف      
ومع النصر  ,واحلزن وبّين هلم مرتبتهم وهي أنهم األعلون وأنهم الغالبون
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والغلبة على العـدو تهـون اخلسـارة ألنهـا شخصـية ومؤقتـة, وفيهـا األجـر         
 مة.والثواب, أما النصر فهو بناء متجدد لصرح اإلسالم إىل يوم القيا

ــة : ــرآن,     الثاني ــرتني  يف الق ــون( وورد م ــذكر )األعل ــع امل ــيغة اجلم ص
ــذات اللغــة)وانتم        ــو التعــيني وب ــى حن ــاب للمســلمني عل ــا يف خط وكالهم
األعلون( وهو آية يف الثناء عليهم وأنهم ورثة الرسل الذين قادوا قومهم يف 

موسى وصاروا سببًا يف زوال الطواغيت كما يف قصة  ,اجلهاد ضد الظاملني
َفًّلَ َتِهُنووا َوَتوْدُعوا عليه السالم وهالك فرعون, قـال تعـاىل]  

 .(6)[ِإَلى السَّْلِم َوَأْنُتمْ األَْعَلْوَن َوّللاَُّ َمَعكُمْ 
فجاءت آية البحث بالنهي املتعدد عن الوهن واحلزن, أما اآلية أعـاله  

لك فتضمنت النهي عن الوهن وحده, مما يدل على إرتقاء املسلمني يف مسا
ِإْن ُكْنووووُتمْ اجلهـــاد, مــــع إختتــــام آيــــة البحــــث بقولــــه تعـــاىل]  

 [وفيه دعوة للمسلمني لتعاهد شرائط اإلميان وخصال التقوى.ُمِْْمِنينَ 

 [ِإْن ُكنُتمْ ُمِْْمِنينَ قوله تعاىل ]
 ويف اآلية حذف وتقديره على وجوه :

 : إن كنتم مؤمنني بأن النصر من عند اهلل . األول
إن كنتم مؤمنني بوهن وضعف الكفار وأوليائهم , قال تعـاىل   : الثاني

 .(2) [َوُيَُوُِّفوَنكَ ِبالَِّذيَن ِمْن ُدوِنهِ ]
: إن كنتم مؤمنني بأن ما عند اهلل خري حمض ونفـع  متصـل  يف    الثالث

الوهن واحلـزن لغبطتـه مبـا    املسلم فيهجر  ,الدنيا وعامل الربزخ ويف اآلخرة
بالنهل من النعم الـيت يتفضـل بهـا اهلل علـى املسـلمني      رزقه اهلل , ورجائه 

من  :لعامة , وعن إبن عباس عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  قا
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أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على اهلل, ومن أحب أن يكون أغنى 
منه مبا يف يديه, ومن أحب أن يكون أكرم لناس فليكن مبا يف يد اهلل أوثق ا

 .(6)(فليتق اهلل"الناس 
: إن كنتم مؤمنني بأن هذه اآلية من بيان القرآن للناس كما ورد  الرابع

 يف اآلية السابقة .
 [.الَ َمْوَلى َلُهمْ : إن كنتم مؤمنني بأن الكفار ] اخلامس

: إن كنتم مؤمنني بأن املدد ينزل من عنـد اهلل علـيكم , وأن    السادس
 يف األرض فسادًا . اهلل عز وجل لن يرتك الكفار يعيثون

ن كنتم مؤمنني بقضاء اهلل ووعده فيما نالكم من اهلزمية وما : إ السابع
 .(2)فاتكم  من الغنيمة قاله الثعليب

: بعث املسلمني على الثبات يف منازل اإلميان إذ تدل اآلية ومـا   الثامن
ن علـى إتصـال اجلهـاد وتـدفع     فيها من النهي عن الـوهن والضـعف واحلـز   

 األذى من الكفار . أسباب 
: إن كنتم مؤمنني حباجتكم إىل عدم الوهن واحلزن , فان نيل  التاسع

املسلمني مرتبة العلو والرفعة وتصديقهم بنبـوة حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه      
 وسلم ال يغنيهم عن عدم الوهن واحلزن .

: إن كنتم مؤمنني بلزوم طاعـة اهلل ورسـوله , ومـن مصـاديق      العاشر
 ة هجران الوهن وترك احلزن . هذه الطاع

: إن كنتم مؤمنني بنصر اهلل لألنبياء واملؤمنني مـن األمـم    احلادي عشر
ــاتركو  ــابقة ف ــاىل  الس ــال تع ــزن , ق ــوهن واحل ِإنَّووا َلَننُصووُر ]ا ال

 .(6)[ُرسَُلَنا
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, ويف التنزيـل  وب تقـوى اهلل واخلشـية منـه بالغيـب    : وجـ  الثاني عشـر 
  (2)[ُكنُتمْ ُمِْْمِنينَ َواتَُّقوا ّللاََّ ِإْن ]

 التقوى بلحاظ آية البحث أمور :اإلميان وومن مصاديق 
: تعاهد وحدة املسلمني يف حال الشـدة والقتـال , ويتقـوم هـذا      األول
صاف املسلمني جمتمعني ومتفرقني بروح اإلقدام واإلقبـال علـى   تالتعاهد با

عنــد عــن اإلســالم , بالعصــمة عــن احلــزن  الــدفاع وميــادين القتــال دفاعــًا
 اخلسارة أو احلرمان من الغنائم وفوات املنافع الدنيوية العاجلة . 

: العلم بان اهلل عز وجل ال يضيع أجر املؤمنني الـذين ميتنعـون    الثاني
 عن الوهن والضعف وتأبى نفوسهم اإلستجابة ألسباب احلزن واألسى . 

يف مواجهة البالء وتعدي الكفـار ,  : إدراك ضروب اإلمتحان  الثالث
 .(3) [َواتَُّقوا َيْوم ا ُتْرجَُعوَن ِفيِه ِإَلى ّللاَِّ قال تعاىل ]
ليس تقوى اهلل بصيام النهار وال بقيام الليل, والتخليط فيما بني وقيل )

ذلك, ولكن تقوى اهلل, ترك ما حرم اهلل, وأداء ما افرتض اهلل, فمن رزق 
 .(4)(إىل خري بعد ذلك خريًا فهو خري

القـول  ذات ولكن الصالة والصيام من أهم مصاديق التقوى ويؤكده 
( وترتشح عن أداء الصالة والصيام مصـاديق  أعاله )وأداء ما افرتض اهلل

ِإنَّ الصًَّّلََ  كثرية من التقوى , ومنها التنزه عما حرم اهلل , قال تعاىل ]

 (1)[َتْنَهى َعْن اْلَفحْشَاِء َواْلُمْنكَرِ 
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وتدعو اآلية املسلمني إىل عدم جعل اخلوف من الظلـم سـببًا لإلمتنـاع    
ِإنََّموا َذِلكُومْ عن طاعة اهلل يف عدم الوهن واحلـزن ,قـال تعـاىل ]   

الشَّيْطَاُن ُيَُوُِّف َأْوِليَاَءُه َفًّلَ َتَُاُفوُهمْ َوخَاُفوِني 

  (6) [ِإْن ُكْنُتمْ ُمِْْمِنينَ 
ــر  ــث عش ــى اهلل يف    الثال ــل عل ــاجتكم إىل التوك ــؤمنني حب ــتم م : إن كن

أموركم كلها , فال تهنوا وال حتزنوا ألنه تعاىل ينزل عليكم شآبيب رمحته 
َوَعَلى ّللاَِّ وميدكم بأسباب املنعة والوقاية من الوهن واحلزن ,قال تعاىل ]

 .(2)[َفَتَوكَُّلوا ِإْن ُكنُتمْ ُمِْْمِنينَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اذا السففر املب ر  هلاألجزاء األخرية  عدد منردود كرمية على 
                                                           

 . 611ل عمران آسورة (6)

 .23سورة املائدة (2)
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 رئ سة منظمة التل ون اإلسالمي. -3

 سل دة أ .د.مدير ج ملة امللك فيصل. -4

 سل دة أ. د. مدير ج ملة كردف ن /السودان. -5
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 املرجع الديني الشيخ/ص حل الط ئي

 ص حب أحسن افسري للقرآن وأست ذ الفقت واألصول والتفسري واألخالق  
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته...وبعد,

فإنه ليسعدني  أن أتقدم لسيادتكم خبالص  الشكر والتقدير واإلحرتام  على 
 تفضلكم  بإه*دائنا نسخة من من اجلزء الثاني والثمانني.

وأمتنى  من اهلل أن  يديم  عليكم نعمة الصحة والعافية وأن يسبغ  علـيكم  
 نعمه ظاهرة وباطنه  وان يوفقنا ملا حيبه ويرضاه.

 ياتيشاكرين لكم, ولكم حت
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 السيد ص حب الفضيلة املرجع الديني الشيخ/ص حل الط ئي
 أست ذ الفقت واألصول والتفسري واألخالق   
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبرك ات 
 وبلد،..... 
القيههحب حبمههد اهلل رسهه لتكم الرقيقههة وبههه  اجلههزء احلهه دي  فلقههد 

 واخلمسون يف افسري آية واحدة من سورة آل عمران من القرآن الكريم.
نتضرع اى اهلل الللي القدير أن يلهمكم الللم الن فع وان جيللهت  

 يف ميزان حسن اكم.
 وشكر اهلل لكم حسن عملكم

 عليكم ورمحة اهلل وبرك ات والسالم                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هه1429من صفر  13يف: 
 م2008من فرباير  20املوافق:

 مصطفى عباس
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 مساحة املرجع الديين الشيخ  صاو الطائي       حفظه اهلل ورعاه

 صاحب أحسن تفسري للقرآن الكريم
 أستاذ الفقه واألصول والتفسري واألخالق

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته...وبعد, 

فقد تسلمنا بيـد الشـكر والتقـدير نسـخة مـن كتاب"معـامل اإلميـان يف تفسـري         
مـن سـورة آل عمـران, والـذي تفضـلتم       634اآليـة  -القرآن" اجلزء التسـعون 

بإهدائه إىل معالي الربوفسـور أكمـل الـدين إحسـان أوغلـي, األمـني العـام        
مي, ويشــرفنا أن نتقــدم إلــيكم جبزيــل شــكرنا علــى  ملنظمــة التعــاون اإلســال

جهودكم املتواصلة لتفسري أي الذكر احلكيم, فجزاكم اهلل عنـا خـري اجلـزاء    
 وبارك فيكم وفيما تقومون به من جهد مبارك خدمة لإلسالم واملسلمني.

 وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير.   

 
 

 

 
 
 
 

 

 



 601معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 320

 
 املوقر                                         ص حل الط ئي /الشيخفضيلة 

مكتب املرجع الديين وصاحب أحسن تفسري للقرآن وأستاذ الفقه واألصول 
 والتفسري واألخالق

 مملكة البحرين 81112-ص.ب 

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته وبعد
بختتتخرض   649بكتتتل الء تتتاق والخقتتتدضر تكتتتام   تتتيلخكم ر تتتم  تلقيتتت 

م بشتتتخل الخة بتتتة بم اوتتتهة حلتتت ا متتتةر ر  تتتال المهتتتار   8/7/3102
المر ق طيه نسخة  ن كختام بع  الم عتالم امضمتال  تس ت ستير القتر لم 

 الجزق الخا س والخسع ل.
عليتتته رمتتتكر   تتتيلخكم رزضتتتل الشتتتكر علتتتى ارخمتتتا كم بخزوضتتتد ا ار  

ال ستتخة القيمتتة  وضستترنس امعتترام عتتن تقتتدضر الجا عتتة  الجا عتتة بةتت  
للجةتت   المه ولتتة  تتس ا عتتدا   ووتتخ اا بمشتتيبة هللا تعتتالى التتى  كخهتتة 
الجا عة ليسخ يد   ةتا روا رتا  وتا الل المت لى عتز ورتل للجميتي الخ  يتق 

 والسدا .
 وت  ل ا تالص ت ياتس وتقدضري   

 

 
 
 

 



 601معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 326

  حل الط ئيالس دة/مكتب املرجع الديني الشيخ ص
 ص حب أحسن افسري للقرآن وأست ذ الفقت واألصول والتفسري واألخالق

 

 حفظكم الباري
 السًّلم عليكم ورحمة ّللا تعالى وبركاته

تهــديكم جامعــة كردفــان أطيــب التحايــا, ويطيــب لــي أن أمثــن دوركــم 
املتعاظم يف خدمة قضـايا اإلسـالم واملسـلمني وطـالب العلـم يف املؤسسـات       

يف بلـدان العـاملني العربـي واإلسـالمي مـن خـالل اجلهـود البحثيـة          التعليمية
املضنية اليت يبذهلا مكتب املرجع الديين الشيخ صاو الطائي يف جمال علوم 
القرآن الكريم ونشر تعاليمه السـمحاء وأثـر ذلـك يف ترسـيخ مبـادئ املعرفـة       

كثريًا أن أبعث الدينية وتطوير مفاهيمها لنفع البشرية, ويف هذا املقام يسعدني 
إليكم بوافر الشكر وفائق التقدير على إهدائكم لنا)اجلزء الثالث والتسـعني  

سـورة آل عمـران( الـذي     631القسـم الثالـث مـن تفسـري اآليـة     -مـن التفسـري  
, 20/6/2063( الصــادر يف تــأريخ 184اســتلمناه مبوجــب خطــابكم بالعــدد)

وجيعل هذا العمل النافع كم خري اجلزاء يبوختامًا ندعو املوىل عز وجل أن يث
 يف ميزان حسناتكم.

 وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير

 

 
 إلى السيد المحترم/ األستاذ الشيخ صالح الطائي
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 صاحب أحسن تفسير للقرآن
 مملكة البحرين-وأستاذ الفقه واألصول والتفسير واألخالق

 

 شكر واقدير
 :وبعدت ية طيهة 

خلخــال مــدير جامعــة األمــري عبــد تلقينــا حنــن أ.د/ عبــداهلل بــو 
القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة, هديتكم القيمة املتمثلة يف :نسخة 

 631مــن اجلــزء الثالــث والتســعني القســم الثالــث مــن تفســري اآليــة  
 سورة آل عمران.

وإذ نعرب لكم عن شكرنا علـى هـذه اإللتفاتـة الكرميـة, نهـديكم      
ونسـخة مـن    23معة العـدد: حنن بدورنا نسخة من نشرية أخبار اجلا

 .36و30جملة اجلامعة العددين 
 مع متنياتنا لكم باملزيد من البذل والعطاء.

 وشكرًا

 

 

 سيادة اآلخ الشيخ صالح الطائي المحترم
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 صاحب أحسن تفسير للقرآن الكريم
 وأستاذ الفقه واألصول واألخالق

( تأريخ 132اليت حتمل العدد ) ةبكل فخر وإعتزاز تلقيت رسالتكم املوقر
( من سورة 633م, ومرفقها اجلزء التسعون من التفسري يف اآلية)21/1/2062

 آل عمران.
وانين إذ أشكركم جزيل الشـكر وعظـيم اإلمتنـان علـى اهـدائكم هـذا,       
سائاًل املوىل عز وجل أن يديم عليكم نعمة الصـحة والعافيـة, وأن جيعلكـم    

 زدهار.مية متمنيًا لكم كل التقدم واإلسندًا وذخرًا لألمة األسال
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.                   
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