من أضواء البيان

قوله تعالى﴿ :ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ﴾ اآلية [اإلسراء.]9 :
ذكر جل وعال يف هذه اآلية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم
الكتب الس ماوية ،وأجمعها لجميع العلوم ،وآخرها عهدا برب العالمين جل
وعال ،يهدي للتي هي أقوم ،أي :الطريقة التي هي أس د وأعدل وأص وب،
ف (التي) نعت لموصوف محذوف ،على حد قول ابن مالك يف «الخالصة»(:)1
وماامنمانمنعوت ونومنوتاالن ا ن
ن

ي نج زنحااه ا نوننم ن وتاالن ي ا ن
ن

وق ال ال ج اج والكلبي والفراء :للح ال التي هي أقوم الح اوه ،وهي
توحيد اهلل واإليمان برسله.
و هذه اآل ية الكري مة أج مل اهلل جل وعال في ها جميع ما يف القرآن من
الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأص وفا ،فلو تتبعنا تفص يل ها على وجه
الكمال ألتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى
خير الدنيا واآلخرة ،ولكننا إن ش اء اهلل تعالى س نذكر جمال وافرة يف جهاه
مختلفة كثيرة من هدى القرآن للطريق التي هي أقوم بيانا لبعض ما أش ا ه
إليه اآلية الكريمة ،تنبيها ببعضه على كله من المسائل العظام ،والمسائل التي
(-689/4()1نمنع مصدنمنشم ية).
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أنكرها الملحدون من الكفا  ،وطعنوا بس ببها يف اين اإلس الم ،لقص و
إا اكهم عن معرفة حكمها البالغة.
فمن ذلك توحيد اهلل جل وعال ،فقد هدى القرآن فيه للطريق التي هي
أقوم الطرق وأ عدل ها ،وهي توح يده جل وعال يف بوبي ته ،ويف ع باا ته ،ويف
أسمائه وصفاته .وقد ال استقراء القرآن العظيم على أن توحيد اهلل ينقسم إلى
ثالثة أقسام:
األول :توحي ده يف بوبيت ه ،وه ذا النوم من التوحي د جبل ت علي ه فطر
العقالء ،قال تعالى﴿ :ﲿﳀﳁﳂ ﳃﳄﳅ ﴾ اآلية [ال خرف،]87 :
وق ال﴿ :ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ
ﳅ﴾ [يونس .]31 :وإنك ا فرعون له ذا النوم من التوحي د يف قول ه﴿ :ﱝ

ﱞﱟﱠﱡ ﴾ [الش عراء ]23 :تجاهل من عا ف أنه عبد مربوب؛ بدليل
قول ه تع ا لى﴿ :ﲭﲮ ﲯﲰﲱ ﲲﲳﲴﲵﲶﲷ ﴾
اآلية [اإلسراء ،]102 :وقوله﴿ :ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ ﴾ [النمل:

 ،]14وهذا النوم من التوحيد و ينفع إو بإخالص العبااة هلل ،كما قال تعالى:
﴿ﱙﱚﱛﱜﱝ ﱞﱟ ﴾ [يوس

على ذلك كثيرة جدا.
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 ،]106 :واآلياه الدالة

الثاين :توحيده جل وعال يف عبااته ،وض ابا هذا النوم من التوحيد هو
تحقيق معنى «و إله إو اهلل» وهي مرتك بة من نفي وإثباه ،فمعنى النفي منها:
خلع جميع أنوام المعبوااه غير اهلل كائنة ما كانت يف جميع أنوام العباااه
كائنة ما كانت .ومعنى اإلثباه منها :إفراا اهلل جل وعال وحده بجميع أنوام
العباااه بإخالص ،على الوجه الذي شرعه على أل سنة سله عليهم ال صالة
والسالم .وأكثر آياه القرآن يف هذا النوم من التوحيد ،وهو الذي فيه المعا ك
بين الرسل وأممهم ﴿ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ﴾ [ص.]5 :
ومن اآلياه الدالة على هذا النوم من التوحيد قوله تعالى﴿ :ﳙﳚ ﳛ
ﳜﳝﳞﳟﳠ ﴾ اآلية [محمد ،]19 :وقوله﴿ :ﱤﱥﱦﱧ
ﱨﱩﱪﱫﱬ ﱭﱮﱯ ﴾ [الن حل ،]36 :وقو له﴿ :ﱁ

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ﴾

[األن ب ي اء:

 ،]25و قول ه﴿ :ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ ﲴﲵﲶﲷﲸ
ﲹ﴾ [ال خرف ،]45 :وقوله﴿ :ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ

ﲏﲐﲑ﴾ [األنبياء ،]108 :فقد أمر يف هذه اآلية الكريمة أن يقول:
إنما أوحي إليه محص و يف هذا النوم من التوحيد ،لش مول كلمة« :و إله إو
اهلل» لجميع ما جاء يف الكتب؛ ألهنا تقتض ي طاعة اهلل بعبااته وحده ،فيش مل
ذ لك جميع الع قا ئد واألوامر والنواهي ،و ما يتبع ذ لك من ثواب وع قاب،
واآلياه يف هذا النوم من التوحيد كثيرة.
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النوم الثالث :توحيده جل وعال يف أس مائه وص فاته .وهذا النوم من
التوحيد ينبني على أصلين:
األول :تن يه اهلل جل وعال عن مش افة المخلوقين يف ص فاام ،كما قال
تعالى﴿ :ﱐﱑﱒ﴾ [الشو ى.]11 :
والثاين :اإليمان بما وص

اهلل به نفس ه ،أو وص فه به س وله ﷺ على

الوجه الالئق بكماله وجالله ،كما قال بعد قوله﴿ :ﱐﱑﱒﱓﱔ ﱕ
ﱖ﴾ مع قطع الطمع عن إا اك كيفية اوتص اف ،قال تعالى﴿ :ﲯﲰ

ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ﴾ [ط ه ،]110 :وق د ق دم ن ا ه ذا
المبحث مستوىف موضحا باآلياه القرآنية يف «سو ة األعراف».
ويكثر يف القرآن العظيم اوس تدول على الكفا باعرتافهم بربوبيته جل
وعال على وجوب توح يد يف ع باا ته؛ و لذ لك ي خاطبهم يف توح يد الربوب ية
باس تفهام التقرير ،فإذا أقروا بربوبيته احتج فا عليهم على أنه هو المس تحق
ألن يعبد وحده ،ووبخهم منكرا عليهم ش ركهم به غيره ،مع اعرتافهم بأنه هو
الرب و حده؛ ألن من اعرتف بأ نه هو الرب و حده ل مه اوعرتاف بأ نه هو
المستحق ألن يعبد وحده.
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ومن أمثلة ذلك قوله تعالى﴿ :ﲩﲪﲫ ﲬﲭﲮﲯﲰ

ﲱﲲ ﴾ إلى قول ه﴿ :ﳀﳁﳂ ﴾ ،فلم ا أقروا بربوبيت ه وبخهم
منكرا عليهم شركهم به غيره بقوله﴿ :ﳃﳄﳅ ﴾ [يونس.]31 :
ومنه ا قول ه تع الى﴿ :ﲡﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧﲨﲩ
ﲪﲫﲬ ﴾ ،فلما اعرتفوا وبخهم منكرا عليهم ش ركهم بقوله﴿ :ﲭﲮ
ﲯ﴾ [المؤمنون .]85 -84 :ثم ق ال﴿ :ﲱﲲ ﲳﲴﲵﲶ

ﲷﲸ ﲹﲺﲻﲼ ﴾ ،فلما أقروا وبخهم منكرا عليهم ش ركهم
بقول ه﴿ :ﲽﲾﲿ﴾ [النو  .]87 -86 :ثم ق ال﴿ :ﳁﳂﳃ ﳄ

ﳅﳆ ﳇﳈﳉﳊﳋﳌ ﳍﳎﳏﳐﳑﳒ ﴾ ،فلما
أقروا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله﴿ :ﳓﳔﳕ ﴾ [النو .]89 -88 :
ومنه ا قول ه تع الى﴿ :ﱮﱯﱰﱱ ﱲﱳ ﱴﱵ ﴾ ،فلم ا ص
اوعرتاف وبخهم منكرا عليهم ش ركهم بقوله﴿ :ﱶﱷﱸﱹﱺﱻ

ﱼﱽ ﱾﱿﲀﲁ ﴾ [الرعد.]16 :
ومنه ا قول ه تع الى﴿ :ﲿﳀﳁﳂ ﳃﳄﳅ ﴾ ،فلم ا ص
إقرا هم وبخهم منكرا عليهم بقوله﴿ :ﳆﳇ﴾ [ال خرف.]87 :
ومنه ا قول ه تع الى﴿ :ﲝ ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ

ﲥ ﲦﲧﲨ ﴾ ،فلما ص

اعرتافهم وبخهم منكرا عليهم ش ركهم بقوله:
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﴿ﲩﲪ ﴾ [العنكبوه .]61 :وقول ه تع الى﴿ :ﲼﲽ ﲾﲿﳀ

ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈ ﳉﳊﳋ﴾ ،فلما ص إقرا هم وبخهم
م نكرا عليهم ش ر ك هم بقول ه﴿ :ﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓ﴾
[العنكبوه.]63 :
وقو له﴿ :ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬ ﴾ ،فل ما ص
اعرتافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله﴿ :ﲭ ﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴ﴾
[لقمان.]25 :
و قول ه تع ا لى﴿ :ﱬﱭﱮ ﱯﱰ ﱱﱲ ﱳﱴﱵ
ﱶﱷﱸ ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ ﲂﲃ

ﲄﲅ﴾ ،وو شك أن الجواب الذي و جواب لهم البتة غيره :هو أن القاا
على خلق الس ماواه واأل ا وما ذكر معها ،خير من ج ماا و يقد على
ش يء .فلما تعين اعرتافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله﴿ :ﲆﲇﲈﲉﲊﲋ
ﲌ ﲍ﴾ [النم ل ،]60 -59 :ثم ق ال تع الى﴿ :ﲏﲐﲑﲒ

ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﴾ ،وو
ش ك أن الجواب الذي و جواب غيره كما قبله ،فلما تعين اعرتافهم وبخهم
منكرا عليهم بقول ه﴿ :ﲞﲟﲠﲡﲢ ﲣﲤﲥ ﴾ [النم ل ،]61 :ثم
ق ال ج ل وع ال﴿ :ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
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ﲯﲰﲱ ﴾ ،وو ش ك أن الجواب كما قبله ،فلما تعين إقرا هم بذلك
وبخهم منكرا عليهم بقوله﴿ :ﲲ ﲳ ﲴﲵﲶﲷﲸ﴾ [النمل،]62 :
ثم قال تعالى﴿ :ﲺﲻﲼ ﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄ

ﳅ ﳆﳇ ﴾ ،وو ش ك أن الجواب كما قب له ،فلما تعين إقرا هم بذ لك
و ب خ هم م ن كرا ع ل يهم ب قول ه﴿ :ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ﴾
[الن مل ،]63 :ثم قال جل وعال﴿ :ﱁﱂﱃﱄﱅﱆ ﱇﱈﱉ

ﱊﱋ ﴾ ،وو ش ك أن الجواب كما قبله ،فلما تعين اوعرتاف وبخهم منكرا
عليهم بقوله﴿ :ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ ﴾ [النمل.]64 :
وقول ه﴿ :ﲴﲵ ﲶﲷﲸﲹﲺﲻ ﲼﲽﲾﲿ ﳀ

ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇ ﴾ ،وو ش ك أن الجواب الذي و جواب لهم غيره
هو :و ،أي :ليس من ش ركائنا من يقد على أن يفعل ش ي ا من ذلك المذكو
من الخلق والرزق واإلم ات ة واإلحي اء ،فلم ا تعين اعرتافهم وبخهم منكرا
عليهم بقوله﴿ :ﳈﳉﳊﳋ ﴾ [الروم.]40 :
واآلياه بنحو هذا كثيرة جدا .وألجل ذلك ذكرنا يف غير هذا الموض ع
أن كل األس لة المتعلقة بتوحيد الربوبية اس تفهاماه تقرير ،يراا منها أنهم إذا
أقروا تب لهم التوبيخ واإلنكا على ذلك اإلقرا ؛ ألن المقر بالربوبية يل مه
اإلقرا باأللوه ية ض رو ة ،نحو قو له ت عالى﴿ :ﲢﲣﲤ﴾ [إبراهيم،]10 :
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وقو له﴿ :ﲶﲷﲸﲹﲺ ﴾ [األنع ام ،]164 :وإن زعم بعض العلم اء أن هذا
اس تفهام إنكا ؛ ألن اس تقراء القرآن ال على أن اوس تفهام المتعلق بالربوبية
اس تفهام تقرير وليس اس تفهام إنكا  ،ألنهم و ينكرون الربوبية ،كما أيت
كثرة اآلياه الدالة عليه.
والكالم على أقسام التوحيد ستجده إن شاء اهلل يف مواضع كثيرة من هذا
الكتاب المبا ك ،بحس ب المناس باه يف اآلياه التي نتكلم على بياهنا بآياه
أخر.
ومن هد ي القرآن للتي هي أقوم :جعل ه الطالق بي د الرج ل ،كم ا ق ال
تعالى﴿ :ﱁﱂﱃﱄﱅ﴾ اآلية [الطالق ،]1 :ونحوها من اآلياه؛ ألن
كما يبذ الحب يف األ ا ،كما قال

النس اء م ا م وحقول ،تبذ فيها النط

تعالى﴿ :ﲯﲰﲱ ﴾ [البقرة.]223 :
وو ش ك أن الطريق التي هي أقوم الطرق :أن ال ا م و يرغم على
اوزا ام يف ح قل و يرغب ال اعة فيه؛ ألنه يراه غير ص ال له .وا لدليل
الحس ي القاطع على ما جاء به القرآن من أن الرجل زا م والمرأة م عة= أن
آلة اوزا ام مع الرجل ،فلو أ ااه المرأة أن تجامع الرجل وهو كا ه لها ،و
غبة له فيها لم ينتش ر ،ولم يقم ذكره إليها فال تقد منه على ش يء ،بخالف
الرجل فإنه قد يرغمها وهي كا هة فتحمل وتلد ،كما قال أبو كبير الهذلي:
مااعااانحااعاانااانق ا نو ااان ا م ااد ن

حبااانمنوقاامبن شااااالن ي نم با ن
ن

ن

ن
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فدلت الطبيعة والخلقة على أنه فاعل وأهنا مفعول به ،ولذا أجمع العقالء
على نس ب ة الول د ل ه و له ا .وتس وي ة المرأة ب الرج ل يف ذل ك مك ابرة يف
المحسوس ،كما و يخفى.
ومن ه ي القرآن للتي هي أقوم :إباحته تعدا ال وجاه إلى أ بع ،وأن
الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن ل مه اوقتص ا على واحدة ،أو ملك يمينه،
كما قال تعالى﴿ :ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱻﱼﱽﱾﱿﲀ

ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﲍ ﴾ [النس اء ،]3 :وو ش ك أن
الطريق التي هي أقوم الطرق وأع دله ا هي إب اح ة تع دا ال وج اه ،ألمو
محسوسة يعرفها كل العقالء.
منه ا :أن المرأة الواح دة تحيض وتمرا وتنفس إلى غير ذل ك من
العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم ال وجية ،والرجل م ستعد للت سبب يف
زيااة األمة ،فلو حبس عليها يف أحوال أعذا ها لعط لت منافعه باطال يف غير
ذنب.
ومنها :أن اهلل أجرى العااة بأن الرجال أقل عداا من النس اء يف أقطا
الدنيا ،وأكثر تعر ضا أل سباب الموه منهن يف جميع ميااين الحياة ،فلو ق صر
الرج ل على واح دة ،لبقي ع دا ض خم من النس اء محروم ا من ال واج،
فيض طرون إلى كوب الفاحش ة .فالعدول عن هدي القرآن يف هذه المس ألة
من أعظم أس باب ض يام األخالق ،واونحطاط إلى ا جة البهائم يف عدم
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الص يانة ،والمحافظة على الش رف والمروءة واألخالق! فس بحان الحكيم
الخبير﴿ ،ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ﴾ [هوا.]1 :
ومنها :أن اإلناث كلهن مس تعداه لل واج ،وكثير من الرجال و قد ة
لهم على القيام بلوازم ال واج لفقرهم ،فالمس تعدون لل واج من الرجال أقل
من المس تعداه له من النس اء؛ ألن المرأة و عائق لها ،والرجل يعوقه الفقر
وعدم القد ة على لوازم النكاح ،فلو قص ر الواحد على الواحدة لض ام كثير
من المس تعداه لل واج أيض ا بعدم وجوا أزواج ،فيكون ذلك س ببا لض يام
الفض يلة ،وتفش ي الرذيلة ،واونحطاط الخلقي ،وض يام القيم اإلنس انية ،كما
هو واض .
فإن خاف الرجل أو يعدل بينهن وجب عليه اوقتص ا على واحدة ،أو
ما ملك يمينه؛ ألن اهلل يقول﴿ :ﱪﱫﱬﱭ ﱮ ﱯ﴾ اآلية [النمل:

 ،]90والم يل بالتفض يل يف الحقوق الش رعية بينهن و يجوز ،لقوله تعالى:
﴿ﱫﱬﱭﱮ ﱯﱰﱱ ﴾ [ال نس اء ،]129 :أم ا ال م ي ل
الطبيعي بمحبة بعض هن أكثر من بعض ،فهو غير مس تطام افعه للبش ر ،ألنه
انفعال وتأثر نفس اين و ف عل ،وهو المراا بقوله﴿ :ﱢﱣﱤ ﱥ ﱦ

ﱧ ﴾ اآلية [النساء ،]129 :كما أوضحناه يف غير هذا الموضع.
وما ي عمه بعض المالحدة من أعداء اين اإلسالم من أن تعدا ال وجاه
يل مه الخص ام والش غب الدائم المفض ي إلى نكد الحياة ،ألنه كلما أ ض ى
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إحدى الضرتين سخطت األخرى ،فهو بين سخطتين اائما ،وأن هذا ليس من
الحكمة= فهو كالم ساقا ،يظهر سقوطه لكل عاقل؛ ألن الخصام والمشاغبة
بين أفراا أهل البيت و انفكاك عنه البتة ،فيقع بين الرجل وأمه ،وبينه وبين
أبيه ،وبينه وبين أوواه ،وبينه وبين زوجته الواحدة ،فهو أمر عااي ليس له
كبير ش أن ،وهو يف جنب المص ال العظيمة التي ذكرنا يف تعدا ال وجاه من
صيانة النساء وتيسير الت ويج لجميعهن ،وكثرة عدا األمة لتقوم بعداها الكثير
يف وجه أعداء اإلس الم كال ش يء؛ ألن المص لحة العظمى يقدم جلبها على
افع المفسدة الصغرى.
فلو فرضنا أن الم شاغبة الم عومة يف تعدا ال وجاه مفسدة ،أو أن إيالم
قلب ال وجة األولى بالض رة مفس دة ،لقدمت عليها تلك المص ال الراجحة
التي ذكرنا ،كما هو معروف يف األص ول ،قال يف «مراقي الس عوا» عاطفا على
ما تلغى فيه المفسدة المرجوحة يف جنب المصلحة الراجحة:
ا ناىااد نقااعاامنيااوااىا نناانااو ااااامر

ن

أو نرجحنمإلصاااااألن امى اااامر

ن

ومناا اا ن اادنااى ندومنااا نمنااتااواال ن

ن نااا نمشااااا ب نوااا نماا اا

ن

ن

ن

ففداء األس ا ى مص لحة اجحة ،وافع فدائهم النافع للعدو مفس دة
مرجو حة ،فت قدم علي ها المص ل حة الراج حة .أ ما إذا تس اوه المص ل حة
والمفس دة ،أو كانت المفس دة أ ج كفداء األس ا ى بس الح يتمكن بس ببه
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العدو من قتل قد األس ا ى أو أكثر من المس لمين ،فإن المص لحة تلغى
لكوهنا غير اجحة ،كما قال يف «المراقي»:
مخا منمااواام اااااباامنقااعااى ااااادننا م ن
ن

ننحكم نو
ن

ن ي نم ج ألن نم ن

ن

وكذلك العنب تع صر منه الخمر وهي أم الخبائث ،إو أن مصلحة وجوا
العنب وال بيب واونتفام فما يف أقطا الدنيا مص لحة اجحة على مفس دة
عصر الخمر منها ألغيت لها تلك المفسدة المرجوحة.
واجتمام الرجال والنس اء يف البلد الواحد قد يكون س ببا لحص ول ال نى
إو أن التع اون بين المجتمع من ذكو وإن اث مص لح ة أ ج من تل ك
المف سدة ،ولذا لم يقل أحد من العلماء إنه يجب ع ل الن ساء يف محل م ستقل
عن الرجال ،وأن يجعل عليهن حص ن قوي و يمكن الوص ول إليهن معه،
وتجعل المفاتي بيد أمين معروف بالتقى والديانة ،كما هو مقر يف األصول.
فالقرآن أباح تعدا ال وجاه لمصلحة المرأة يف عدم حرماهنا من ال واج،
ولمص لحة الرجل بعدم تعطل منافعه يف حال قيام العذ بالمرأة الواحدة،
ولمص لحة األمة ليكثر عدا ها فيمكنها مقاومة عدو ها لتكون كلمة اهلل هي
العليا ،فهو تش ريع حكيم خبير و يطعن فيه إو من أعمى اهلل بص يرته بظلماه
الكفر .وتحديد ال وجاه بأ بع تحديد من حكيم خبير ،وهو أمر وس ا بين
القلة المفض ية إلى تعطل بعض منافع الرجل ،وبين الكثرة التي هي مظنة عدم
القد ة على القيام بلوازم ال وجية للجميع ،والعلم عند اهلل تعالى.
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ومن ه ي القرآن للتي هي أقوم :تفض يله الذكر على األنثى يف الميراث،
ك ما قال ت عالى﴿ :ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯﱰ

ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ﴾ [النس اء .]176 :وقد ص رح تعالى يف
هذه اآلية الكريمة :أنه يبين لخلقه هذا البيان الذي من جملته تفض يل الذكر
على األنثى يف الميراث ل ال نض ل ،فمن س وى بينهما فيه فهو ض ال قطعا .ثم
بين أنه أعلم بالحكم والمص ال وبكل ش يء من خلقه بقوله﴿ :ﱵﱶ
ﱷ ﱸ﴾ ،وق ال﴿ :ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋﲌ﴾ اآلية [النساء.]11 :
وو ش ك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها :تفض يل الذكر على
األنثى يف الميراث الذي ذكره اهلل تعالى؛ كما أش ا تعالى إلى ذلك بقوله:
﴿ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﴾ أي وه و ال رج ال ﴿ﱉ

ﱊ﴾ أي وهو النس

اء [النس اء .]34 :وقوله﴿ :ﲎﲏﲐﲑ ﴾ [البقرة:

 ،]228وذل ك ألن ال ذكو ة كم ال خلقي ،وقوة طبيعي ة ،وش رف وجم ال؛
واألنوثة نقص خلقي ،وض ع

طبيعي ،كما هو محس وس مش اهد لجميع

العقالء ،و يكاا ينكره إو مكابر يف المحسوس.
وق د أش ا ج ل وعال إلى ذل ك بقول ه﴿ :ﲕﲖﲗ ﲘﲙﲚ

ﲛﲜﲝ﴾ [ال خرف]18 :؛ ألن اهلل أنكر عليهم يف هذه اآل ية الكري مة
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أهنم نس بوا له ما و يليق به من الو لد ،ومع ذ لك نس بوا له أخس الو لدين
وأنقص هما وأض عفهما ،ولذلك ينش أ يف الحلية ،أي :ال ينة من أنوام الحلي
والحل ل؛ ليجبر نقص ه الخلقي الطبيعي ب التجمي ل ب الحلي والحل ل وهو
األنثى .بخالف الرجل ،فإن كمال ذكو ته وقواا وجمالها يكفيه عن الحلي،
كما قال الشاعر:
وماامنمنحنانإالنزيوااةنمانن ي اااااة ن

يتعمنمانح ااانإ منمنح ااان
ن

ام ن

وأماام نإ منااامج نمنااجااعاام نم ا ا م ن اح ااااواننمنيحتىنإنىنأجني ورم ن
ن

ن

وق ال تع الى﴿ :ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬ ﲭ ﴾ [النجم-21 :

 ،]22وإنما كانت هذه القسمة ضي ى  -أي غير عاالة  -ألن األنثى أنقص من
الذكر خلقة وطبيعة ،فجعلوا هذا النص يب الناقص هلل جل وعال ،س بحانه
وتعالى عن ذلك علوا كبيرا! وجعلوا الكامل ألنفسهم كما قال﴿ :ﲧﲨ
ﲩﲪﲫ﴾ [النح ل ]62 :أي :وهو البن اه .وق ال﴿ :ﱟﱠﱡﱢﱣ

ﱤﱥﱦﱧ ﴾ إلى قوله﴿ :ﱻﱼﱽ ﴾ [النحل ،]59 -58 :وقال:
﴿ﲈﲉ ﲊﲋﲌﲍﲎ ﴾ ،أي :وهو األنثى ﴿ﲏﲐ

ﲑﲒﲓ ﴾ [ال خرف.]17 :
وكل هذه اآلياه القرآنية تدل على أن األنثى ناقص ة بمقتض ى الخلقة
والطبيعة ،وأن الذكر أفض ل وأكمل منها﴿ :ﳍﳎﳏﳐ ﳑ ﱁﱂ
ﱃ ﱄ ﴾ [الص اف اه﴿ ،]154 -153 :ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ
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ﱚﱛﱜ ﴾ اآلية [اإلس راء ،]40 :واآلياه الدالة على تفض يله عليها كثيرة
جدا .ومعلوم عند عامة العقالء :أن األنثى متام و بد له ممن يقوم بش ؤونه
ويحافظ عليه.
وقد اختل

العلماء يف التمتع بال وجة :هل هو قوه أو تفكه؟ وأجرى

علماء المالكية على هذا الخالف حكم إل ام اوبن بت ويج أبيه الفقير ،قالوا:
فعلى أن النكاح قوه فعليه ت ويجه؛ ألنه من جملة القوه الواجب له عليه،
وعلى أنه تفكه و يجب عليه على قول بعض هم .فانظر ش به النس اء بالطعام
والفاكهة عند العلماء .وقد جاءه الس نة الص حيحة بالنهي عن قتل النس اء
والص بيان يف الجهاا ،ألهنما من جملة مال المس لمين الغانمين ،بخالف
الرجال فإهنم يقتلون.
ومن األالة على أفض لية الذكر على األنثى :أن المرأة األولى خلقت من
ضلع الرجل األول ،فأصلها ج ء منه.
فإذا عرفت من هذه األالة أن األنوثة نقص خلقي وضع

طبيعي ،فاعلم

أن العقل الصحي الذي يد ك الحكم واألسرا  ،يقضي بأن الناقص الضعي
بخلقته وطبيعته يل م أن يكون تحت نظر الكامل يف خلقته ،القوي بطبيعته؛
ليجلب له ما و يقد على جلبه من النفع ،ويدفع عنه ما و يقد على افعه من
الض ر ،كما قال تعالى﴿ :ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉ

ﱊ ﴾ [النساء.]34 :
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وإذا علمت ذلك فاعلم أنه لما كانت الحكمة البالغة تقتض ي أن يكون
الض عي

الناقص مقوما عليه من قبل القوي الكامل ،اقتض ى ذلك أن يكون

الرجل مل ما باإلنفاق على ن سائه ،والقيام بجميع لوازمهن يف الحياة ،كما قال
تعالى﴿ :ﱋﱌﱍﱎﱏ ﴾ [الن ساء .]34 :ومال الميراث ما م سحا يف
تحصيله عرقا ،وو تسببا فيه البتة ،وإنما هو تمليك من اهلل ملكهما إياه تمليكا
جربيا ،فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة يف الميراث
وإن أاليا ب سبب واحد؛ ألن الرجل مرتقب للنقص اائما باإلنفاق على ن سائه،
وب ذل المهو لهن ،والب ذل يف نوائ ب ال دهر ،والمرأة مرتقب ة لل ي ااة ب دفع
الرجل لها المهر ،وإنفاقه عليها وقيامه بش ؤوهنا .وإيثا مرتقب النقص اائما
على مرتق ب ال ي ااة اائم ا لجرب بعض نقص ه المرتق ب= حكمت ه ه اهرة
واض حة ،و ينكرها إو من أعمى اهلل بص يرته بالكفر والمعاص ي ،ولذا قال
تعالى﴿ :ﲈﲉﲊﲋﲌ ﴾ [النساء.]11 :
وألجل هذه الحكم التي بينا فا فض ل نوم الذكر على األنثى يف أص ل
الخلقة والطبيعة= جعل الحكيم الخبير الرجل هو المس ؤول عن المرأة يف
جميع أحوالها ،وخص ه بالرس الة والنبوة والخالفة اون ها ،ومل كه الطالق
اون ها ،وجع له الولي يف النكاح اون ها ،وجعل انتس اب األووا إليه و إليها،
وجعل ش هااته يف األموال بش هااة امرأتين يف قوله تعالى﴿ :ﱾﱿﲀ

ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ﴾ [ال ب ق رة ،]282 :وج ع ل
16

شهااته تقبل يف الحدوا والق صاص اونها ،إلى غير ذلك من الفوا ق الح سية
والمعنوية والشرعية بينهما.
أو ترى أن الض ع

الخلقي والعج عن اإلبانة يف الخص ام عيب ناقص

يف الرجال ،مع أنه يعد من جملة محاس ن النس اء التي تجذب إليها القلوب،
قال جرير:
إجنمنتي جنمنتانننط

اتناانااوااواامنيامننامنياحااياايااان اتاااناام ن

اامنح ر ن

ي ا ان منمننلنحتىنالنح م نق ن

و انأضااااتق نخن نمكنأرااامناام ن

ن

ن

وقال ابن الدمينة:
قوى اااانوأ نانمانإ من ضااا منن ن
نمنيتتااهرن ااهرنمنولمنونمن

ن

ن

قبتضنمى
ن

ننمنيدرنايقنيجيل ن

ق ا ن اااا كتااةن ح تىن ي اام ن م ياال ن
ن

فاألول :تش بب فن بض ع

أ كاهنن ،والثاين :بعج هن عن اإلبانة يف

الخص ام؛ كما قال تعالى﴿ :ﲙﲚﲛﲜﲝ﴾ [ال خرف ،]18 :ولهذا
التباين يف الكمال والقوة بين النوعين ص عن النبي ﷺ اللعن على من تش به
منهما باآلخر.
قال البخا ي يف «ص حيحه»( :)2حدثنا محمد بن بش ا  ،حدثنا محمد بن
جعفر ،حدثنا ش عبة ،عن قتااة ،عن عكرمة ،عن ابن عباس ﭭ قال« :لعن
((2نن(.)5885ن
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س ول اهلل ﷺ المتش بهين من الرجال بالنس اء ،والمتش بهاه من النس اء
بالرجال»  ،هذا لفظ البخا ي يف «ص حيحه» .ومعلوم أن من لعنه س ول اهلل
ﷺ فهو ملعون يف كتاب اهلل؛ ألن اهلل يقول﴿ :وما آتاكم الرس ول فخذوه﴾
اآلية [الحشر ،]7 :كما ثبت عن ابن مسعوا( )3ﭬ كما تقدم.
فلتعلمن أيتها النس اء الالت تحاولن أن تكن كالرجال يف جميع الش ؤون
أنكن مرتجاله متش بهاه بالرجال ،وأنكن ملعوناه يف كتاب اهلل على لس ان
س وله ﷺ ،وكذلك المخنثون المتش بهون بالنس اء ،فهم أيض ا ملعونون يف
كتاب اهلل على لسانه ﷺ ،ولقد صدق من قال فيهم:
ونك اا ن ااينيا ر
ا
ال نمن جاام ن جاام
ن
جبانأج نمنو اااااممن اجناال ن
وماامن
ن

ن

واعلم  -وفقني اهلل وإياك لما يحبه ويرض اه  :-أن هذه الفكرة الكافرة،
الخاط ة الخاس ة ،المخالفة للحس والعقل ،وللوحي الس ماوي وتش ريع
الخالق البا ئ :من تس وية األنثى بالذكر يف جميع األحكام والميااين ،فيها
من الفس اا واإلخالل بنظام المجتمع اإلنس اين ما و يخفى على أحد إو من
أعمى اهلل بص يرته .وذلك ألن اهلل جل وعال جعل األنثى بص فااا الخاص ة فا
صالحة ألنوام من المشا كة يف بناء المجتمع اإلنساين ،صالحا و يصلحه لها
غيرها؛ كالحمل والوض ع ،واإل ض ام وتربية األووا ،وخدمة البيت ،والقيام
على ش ؤونه من طبخ وعجن وكنس ونحو ذلك .وهذه الخدماه التي تقوم
()3ننأخ ج نمنبخمرلن(،4886ن،5931ن)5939نوم نمن(.)2125ن
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ن

فا للمجتمع اإلنس اين ااخل بيتها يف س رت وص يانة ،وعفاف ومحافظة على
الش رف والفض يلة والقيم اإلنس انية= و تقل عن خدمة الرجل باوكتس اب؛
ف عم أول ك السفلة الجهلة من الكفا وأتباعهم :أن المرأة لها من الحقوق يف
الخدمة خا ج بيتها مثل ما للرجل ،مع أهنا يف زمن حملها و ضاعها ونفا سها
و تقد على م اولة أي عمل فيه أي مش قة كما هو مش اهد ،فإذا خرجت هي
وزوج ها بق يت خد ماه الب يت كل ها ض ائ عة :من حفظ األووا الص غا ،
وإ ضام من هو يف زمن الر ضام منهم ،واي ة األكل وال شرب للرجل إذا جاء
من عمله ،فلو أجروا إنس انا يقوم مقامها ،لتعطل ذلك اإلنس ان يف ذلك البيت
التع طل ا لذي خر جت المرأة فرا ا م نه؛ ف عااه النتي جة يف حافر اا على أن
خروج المرأة وابتذالها فيه ض يام المروءة والدين؛ ألن المرأة متام ،هو خير
متام الدنيا ،وهو أشد أمتعة الدنيا تعرضا للخيانة؛ ألن العين الخائنة إذا نظره
إلى شيء من محا سنها فقد ا ستغلت بعض منافع ذلك الجمال خيانة ومكرا،
فتعريض ها ألن تكون مائدة للخونة فيه ما و يخفى على أانى عاقل .وكذلك
إذا لمس ش ي ا من بدهنا بدن خائن س ره لذة ذلك اللمس يف امه ولحمه
بطبيعة الغري ة اإلنس انية ،ووس يما إذا كان القلب فا غا من خش ية اهلل تعالى،
فاس تغل نعمة ذلك البدن خ يانة وغد ا .وتحريك الغرائ بمثل ذلك النظر
واللمس يكون غالبا سببا لما هو شر منه ،كما هو م شاهد بكثرة يف البالا التي
تخلت عن تعاليم اإلس الم ،وتركت الص يانة .فص ا ه نس ا ها يخرجن
متربجاه عا ياه األجس ام إو ما ش اء اهلل؛ ألن اهلل ن م من جالها ص فة
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الرجولة والغيرة على حريمهم .وو حول وو قوة إو باهلل العلي العظيم ،نعوذ
باهلل من مسخ الضمير والذوق ،ومن كل سوء.
واعوى الجهلة الس فلة :أن اوام خروج النس اء بااية الر وس واألعناق
والمعاص م ،واألذ م والس وق ،ونحو ذلك يذهب إثا ة غرائ الرجال؛ ألن
كثرة اإلمساس تذهب اإلحساس= كالم يف غاية السقوط والخسة؛ ألن معناه:
إش بام الرغبة مما و يجوز ،حتى ي ول األ ب منه بكثرة م اولته ،وهذا كما
ترى .وألن الدوام و يذهب إثا ة الغري ة باتفاق العقالء؛ ألن الرجل يمكث
مع امرأته سنين كثيرة حتى تلد أوواهما ،وو ت ال مالمسته لها و يته لبعض
جسمها تثير غري ته ،كما هو مشاهد و ينكره إو مكابر:
ونااكااا نال نحااياام ننااعااا ن ااواامدل ن
ن
ن اادنأ ااااعتاال نن نناامدياالنحي ام ن
ن

ن

وقد أمر ب الس ماواه واأل ا ،خالق هذا الكون ومدبر ش ؤونه،
العالم بخفايا أمو ه ،وبكل ما كان وما س يكون= بغض البص ر عما و يحل؛
قال تعالى﴿ :ﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ ﱶﱷﱸﱹﱺ
ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅ

ﲆﲇﲈﲉ ﴾...اآلية [النو .]31 -30 :

وهنى المرأة أن ت ضرب برجلها لت سمع الرجال صوه خلخالها يف قوله:
﴿ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉ ﴾ [النو  ،]31 :وهناهن عن لين
الكالم ل ال يطمع أه ل الخنى فيهن ،ق ال تع الى﴿ :ﱚ ﱛﱜ ﱝ
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ﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤ ﴾ [األح اب ،]32 :وسيأت إن شاء اهلل تعالى
تحقيق المقام يف مس ألة الحجاب يف «س و ة األح اب» ،كما قدمنا الوعد
بذلك يف ترجمة هذا الكتاب المبا ك.
ومن ه ي القرآن للتي هي أقوم :ملك الرقيق المعبر عنه يف القرآن بملك
اليمين يف آي اه كثيرة ،كقول ه تع الى﴿ :ﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋ
ﲌﲍ ﴾ [ال نس اء ،]3 :وق ول ه﴿ :ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤ ﴾ يف س و ة «قد أفل المؤمنون»
[ ]6 -5و«س أل س ائل [ ،»]30 -29وقوله﴿ :ﲔ ﲕﲖﲗﲘ

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ﴾ [ال نس اء،]36 :
وق ول ه﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ﴾
اآلية [النس اء ،]24 :وقوله جل وعال﴿ :ﱠﱡﱢﱣﱤﱥ ﴾
اآلية [النو  ،]33 :وقوله﴿ :ﱪﱫﱬ ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ

ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ﴾ اآلي ة [األح اب ،]52 :وق ول ه:
﴿ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﴾
اآلي ة [األ ح اب ،]50 :و قول ه ج ل و عال﴿ :ﱐﱑﱒﱓ ﱔ ﱕﱖ ﴾
[األح اب ،]55 :وقوله﴿ :ﲫﲬ ﲭﲮﲯﲰ﴾ [النو  ،]31 :وقوله:
﴿ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
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ﱽﱾﱿ ﲀ ﴾ [الن ساء ،]25 :وقوله﴿ :ﲿﳀﳁﳂ
ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﴾ [ال ن ح ل ،]71 :وق ول ه﴿ :ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼﱽﱾ ﴾ اآلية [الروم ]28 :إلى غير ذلك من اآلياه.
فالمراا بملك اليمين يف جميع هذه اآلياه ونحوها :ملك الرقيق بالرق،
وم ن اآلي اه ال دال ة ع ل ى م ل ك ال رق ي ق ق ول ه﴿ :ﱝﱞ ﱟﱠﱡ

ﱢ﴾ اآلي ة [النح ل ،]75 :وقول ه﴿ :ﱶﱷﱸﱹﱺ ﴾ اآلي ة
[البقرة ،]221 :ونحو ذلك من اآلياه.
وس بب الم لك بالرق :هو الكفر ،ومحا بة اهلل و س وله .فإذا أقد اهلل
المس لمين المج اه دين الب اذلين مهجهم وأموالهم ،وجميع قواهم ،وم ا
أعطاهم اهلل فتكون كلمة اهلل هي العليا على الكفا = جعلهم ملكا لهم بالسبي،
إو إذا اختا اإلمام المن أو الفداء؛ لما يف ذلك من المصلحة على المسلمين.
وهذا الحكم من أعدل األحكام وأوض حها وأههرها حكمة ،وذلك أن
اهلل ج ل وعال خلق الخلق ليعب دوه ويوح دوه ،ويمتثلوا أوامره ويجتنبوا
نواهي ه ،كم ا ق ال تع الى﴿ :ﱣ ﱤﱥﱦﱧﱨﱩ ﱪﱫﱬﱭ

ﱮ ﱯﱰ ﱱﱲ ﴾ [ال ذا ي اه ،]57 -56 :وأس بغ عليهم نعم ه ه اهرة
وباطنة ،كما قال﴿ :ﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑ﴾
[إبراهيم ،]34 :ويف اآلية األخرى يف «س و ة النحل» ﴿ :ﱜ ﱝ ﱞﱟﱠ
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ﱡﱢﱣﱤﱥﱦ﴾ [اآلية ،]18 :وجعل لهم الس مع واألبص ا
واألف دة ليش كروه؛ كما قال تعالى﴿ :ﲱ ﲲﲳﲴﲵﲶ

ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ﴾
[النحل ]78 :فتمرا الكفا على بهم وطغوا وعتوا ،وأعلنوا الحرب على سله
ل ال تكون كلمته هي العليا ،واس تعملوا جميع المواهب التي أنعم عليهم فا
يف محا بته ،وا تكاب ما يس خطه ،ومعاااته ومعاااة أوليائه القائمين بأمره.
وهذا أكرب جريمة يتصو ها اإلنسان.
فعاقبهم الحكم العدل اللطي

الخبير جل وعال= عقوبة شديدة تنا سب

جريمتهم؛ فسلبهم التصرف ،ووضعهم من مقام اإلنسانية إلى مقام أسفل منه
كمقام الحيواناه ،فأجاز بيعهم وشراءهم ،وغير ذلك من التصرفاه المالية،
مع أنه لم يس لبهم حقوق اإلنس انية س لبا كليا؛ فأوجب على مالكيهم الرفق
واإلحس ان إليهم ،وأن يطعموهم مما يطعمون ،ويكس وهم مما يلبس ون ،وو
يكلفوهم من العمل ما و يطيقون ،وإن كلفوهم أعانوهم؛ كما هو معروف يف
الس نة الوا اة ع نه ﷺ مع اإليص اء عليهم يف القرآن ،ك ما يف قو له ت عالى:
﴿ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

ﲒ ﴾ إلى قوله﴿ :ﲝﲞﲟﲠ﴾ [النساء ]36 :كما تقدم.
وتشوف الشا م تشوفا شديدا للحرية واإلخراج من الرق ،فأكثر أسباب
ذل ك ،كم ا أوجب ه يف الكف ا اه من قت ل خط أ وهه ا ويمين وغير ذل ك،
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وأوجب س راية العتق ،وأمر بالكتابة يف قوله﴿ :ﱦﱧ ﱨﱩﱪﱫ﴾
[النو  ،]33 :و غب يف اإلعتاق ترغيبا شديدا ،ولو فر ضنا  -وهلل المثل األعلى
 أن حكومة من هذه الحكوماه التي تنكر الم لك بالرق ،وتش نع يف ذلكعلى اين اإلس الم= قام عليها جل من عاياها كانت ت غدق عليه النعم،
وتس دي إليه جميع أنوام اإلحس ان ،وابر عليها ثو ة ش ديدة يريد فا إس قاط
حكمها ،وعدم نفوذ كلمتها ،والحيلولة بينها وبين ما تريده من تنفيذ أنظمتها،
التي يظهر لها أن فما ص الح المجتمع ،ثم قد ه عليه بعد مقاومة ش ديدة
فإهنا تقتله ش ر قتلة .وو ش ك أن ذلك القتل يس لبه جميع تص رفاته وجميع
منافعه؛ فهو أشد سلبا لت صرفاه اإلنسان ومنافعه من الرق بمراحل .والكافر
قام ببذل كل ما يف وس عه ليحول اون إقامة نظام اهلل الذي ش رعه ليس ير عليه
خلقه ،فينشر بسببه يف األ ا األمن والطمأنينة ،والرخاء والعدالة ،والمساواة
يف الحقوق الش رعية ،وتنتظم به الحياة على أكمل الوجوه وأعدلها وأس ماها:
﴿ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ ﱶ

ﱷﱸﱹﱺﱻ﴾ [النحل ]90 :فعاقبه اهلل هذه الم عاقبة بمنعه
التصرف ،ووضع ا جته ،وجريمته تجعله يستحق العقوبة بذلك.
فإن قيل :إذا كان الرقيق مس لما فما وجه ملكه بالرق؟ مع أن س بب الرق
الذي هو الكفر ومحا بة اهلل و سله قد زال؟
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فالجواب :أن ال قا عدة المعرو فة ع ند العل ماء و كا فة العقالء :أن الحق
الس ابق و يرف عه الحق الالحق ،واألحق ية باألس بق ية هاهرة و خ فاء فا،
فالمس لمون عندما غنموا الكفا بالس بي ثبت لهم حق الملكية بتش ريع خالق
الجميع ،وهو الحكيم الخبير ،فإذا اس تقر هذا الحق وثبت ،ثم أس لم الرقيق
بعد ذلك كان حقه يف الخروج من الرق باإلسالم مسبوقا بحق المجاهد الذي
س بقت له الملكية قبل اإلس الم ،وليس من العدل واإلنص اف فع الحق
السابق بالحق المتأخر عنه ،كما هو معلوم عند العقالء .نعم ،يحسن بالمالك
ويجمل به أن يعتقه إذا أس لم ،وقد أمر الش ا م بذلك و غب فيه ،وفت له
األبواب الكثيرة كما قدمنا .ف سبحان الحكيم الخبير ﴿ﲚﲛﲜﲝ

ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ﴾ [األن ع ام ،]115 :ف ق ول ه:
﴿ﲝ﴾ أي يف األخبا  ،وقوله﴿ :ﲞ﴾ أي يف األحكام .وو شك أن من
ذلك العدل :الملك بالرق وغيره من أحكام القرآن:
وامنمان اام اال ن يال نصااااحيحاام ن

وآن ااتاا نمااا نمنااىاا اام نمن ااااا ااياام ن

ن

ن

ومن ه ي القرآن للتي هي أقوم :القصاص؛ فإن اإلنسان إذا غضب وهم
بأن يقتل إنس انا آخر ،فتذكر أنه إن قتله قتل به ،خاف العاقبة فرتك القتل ،فحي
ذلك الذي كان يريد قتله ،وحي هو؛ ألنه لم يقتل فيقتل ق صا صا ،فقتل القاتل
يحيا به ما و يعلمه إو اهلل كثرة كما ذكرنا ،قال تعالى﴿ :ﲣ ﲤﲥﲦ

ﲧﲨﲩﲪ﴾ [البقرة ،]179 :وو ش ك أن هذا من أ عدل
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الطرق وأقومها ،ولذلك يش اهد يف أقطا الدنيا قديما وحديثا قلة وقوم القتل
يف البالا التي تحكم بكتاب اهلل؛ ألن القص اص اام عن جريمة القتل ،كما
ذكره اهلل يف اآلية المذكو ة آنفا.
وما ي عمه أعداء اإلس الم من أن القص اص غير مطابق للحكمة؛ ألن فيه
إقالل عدا المجتمع بقتل إنسان ثان بعد أن ماه األول ،وأنه ينبغي أن يعاقب
بغير القتل فيحبس ،وقد يولد له يف الحبس في يد المجتمع= كله كالم س اقا،
عا من الحكمة؛ ألن الحبس و يرام الناس عن القتل ،فإذا لم تكن العقوبة
ااعة فإن السفهاء يكثر منهم القتل ،فيتضاع

نقص المجتمع بكثرة القتل.

ومن ه ي القرآن للتي هي أقوم :قطع يد الس ا ق المنص وص عليه بقوله
ت ع ال ى﴿ :ﱏﱐﱑ ﱒ ﱓﱔﱕﱖﱗ

ﱘﱙﱚﱛﱜ ﴾ [ال ما ئدة ،]38 :و قال النبي ﷺ« :لو سددددر قط ةا
لقطعط ي ها»( .)4وجمهو العلماء على أن القطع من الكوم ،وأن ها اليمنى.
وكان ابن مسعوا وأصحابه يقر ون﴿ :فاقطعوا أيماهنما﴾ (.)5

( )4نأخ ج نمنبخمرلن(،3475ن،3732ن،3733ن)4304نوم اااانمن()1688نمانحديلنأمن
منعؤمويان م شة،نوم نمن()1689نمانحديلنجمق نقان بدنمك.نن
( )5نيو :ن«جمم نمنبيمج» نننقولن(-407/8ن)408نو« ااوان ااتيدنقانمو اا ر» ن(-737ن
منتى ي ).نن
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والجمهو أنه إن س رق ثانيا قطعت جله اليس رى ،ثم إن س رق فيده
اليس رى ،ثم إن س رق فرج له اليمنى ،ثم يع  ،وق يل :يق تل ،ك ما جاء يف
الح دي ث« :وال قطع إال يف ربع دينددار أو قي تد أو د د دراه »( )6كم ا هو
معروف يف األحاايث.
وليس قص دنا هنا تفص يل أحكام الس رقة وش روط القطع ،كالنص اب
واإلخراج من حرز ،ولكن مراانا أن نبين أن قطع يد الس ا ق من هدي القرآن
للتي هي أقوم.
وذلك أن هذه اليد الخبيثة الخائنة ،التي خلقها اهلل لتبطش وتكتس ب يف
كل ما يرض يه من امتثال أوامره واجتناب هنيه ،والمش ا كة يف بناء المجتمع
اإلنساين ،فمده أصابعها الخائنة إلى مال الغير لتأخذه بغير حق ،واستعملت
قوة البطش الموا عة في ها يف الخ يا نة وال غد  ،وأ خذ أموال ال ناس على هذا
الوجه القبي = يد نجس ة قذ ة ،س اعية يف اإلخالل بنظام المجتمع ،إذ و نظام
له بغير المال ،فعاقبها خالقها بالقطع واإلزالة؛ كالعض و الفاس د الذي يجر
الداء بس ائر البدن ،فإنه ي ال بالكلية إبقاء على البدن وتطهيرا له من المرا،
ولذلك فإن قطع اليد يطهر السا ق من انس ذنب ا تكاب معصية السرقة ،مع
الرام البالغ بالقطع عن السرقة.
( )6ن اهمنننمىصاااا ،نوالن

نمنعوم اااابةنقيانمنحديلنوممنم ااااتد نن نق .ن( ندمرن منمن

منى م د)ن
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قال البخا ي يف «صحيحه»(« :)7باب :الحدوا كفا ة»  ،حدثنا محمد بن
يوس

 ،أخربنا ابن عيينة ،عن ال هري ،عن أبي إا يس الخووين ،عن عبااة

بن الص امت ﭬ قال :كنا عند النبي ﷺ يف مجلس ،فقال« :بايعوين على أن
ال تشددركوا باهلل شددي ا ،وال تسددرقوا ،وال تزنوا» وقرأ هذه اآلية كلها «ة ن وةى
منك ةأجره على اهلل ،ومن أصددام من كلش شددي ا ةعوقب ب ةهو كفارت  ،ومن
أصام من كلش شي ا ةستره اهلل علي  ،إن شاء غفر ل  ،وإن شاء عذب » .اه  .هذا
لفظ البخا ي يف «ص حيحه» ،وقوله ﷺ يف هذا الحديث الص حي « :فهو
كفا ته» نص صري يف أن الحدوا تطهر المرتكبين لها من الذنب.
والتحقيق يف ذ لك ما حق قه بعض العل ماء من أن حقوق اهلل يطهر من ها
بإقامة الحد ،وحق المخلوق يبقى ،فا تكاب جريمة الس رقة مثال يطهر منه
بالحد ،والمؤاخذة بالمال تبقى؛ ألن السرقة علة موجبة حكمين ،وهما القطع
والغرم .قال يف «مراقي السعوا»:
و م نننم ن ح كم نم ن ك ث ي نأ ط ن ا ن
ن

امن ق نم ن منن اااام نمن اااا ة ن
ن
ن

مع أن جماعة من أهل العلم قالوا :و يل مه الغرم مع القطع ،لظاهر اآلية
الكريمة ،فإهنا نصت على القطع ولم تذكر غرما.

( )7ن(،)6748نوأخ ج نم نمن(،41/1709ن)42نمانط ي يانآخ يان انمن
منتان أ من انآيةنمنو ممنمان ر نمنععتحوةن(.)12ن
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لنق .نومآليةن

وقال جماعة :يغرم المس روق مطلقا ،فاه أو لم يفت ،معس را كان أو
موسرا ،ويتبع به اينا إن كان معسرا.
وقال جماعة :يرا الم سروق إن كان قائما ،وإن لم يكن قائما ا قيمته إن
كان موسرا ،فإن كان معسرا فال شيء عليه ،وو يتبع به اينا.
واألول مذهب أبي حنيفة .والثاين مذهب الش افعي وأحمد .والثالث
مذهب مالك.
وقطع ال سا ق كان معروفا يف الجاهلية فأقره اإل سالم .وعقد ابن الكلبي
بابا لمن قطع يف الجاهلية بسبب السرقة ،فذكر قصة الذين سرقوا غ ال الكعبة
فقطعوا يف عهد عبد المطلب ،وذكر ممن قطع يف الس رقة عوف بن عبد بن
عمرو بن مخ وم ،ومقيس بن قيس بن عدي بن س هم وغيرهما ،وأن عوفا
السابق لذلك ،انتهى.
وكان من هدايا الكعبة ص و ة غ الين من ذهب ،أهدتهما الفرس لبيت
اهلل الحرام ،كما عقده البدوي الشنقيطي يف نظم «عموا النسب» بقوله:
وماااا نخاااباااميااام ن ااا مال ن ااال ن

أ نااداعاام نمنى يننبياالنمنت

ن

ن

وقال القرطبي( )8يف تفس ير هذه اآلية الكريمة :وقد قطع الس ا ق يف
الج اهلي ة ،وأول من حكم بقطع ه يف الج اهلي ة الولي د بن المغيرة ،ف أمر اهلل
(« (8منجمم نىحكممنمن آج»ن(-160/6ندمرنمنكتلنمنع
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ية).ن

ن

بقطعه يف اإلس الم ،فكان أول س ا ق قطعه س ول اهلل ﷺ يف اإلس الم من
الرجال الخيا بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ،ومن النس اء مرة بنت س فيان
بن عبد األس د من بني مخ وم ،وقطع أبو بكر يد اليمني الذي س رق العقد،
وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة .اه .
قال مق يده ع فا اهلل ع نه :ما ذكره القرطبي  $من أن المخ وم ية التي
س ر قت فقطع النبي ﷺ يدها أوو هي مرة بنت س فيان= خالف التحقيق.
والتحقيق أهنا فاطمة بنت األس وا بن عبد األس د بن عبد اهلل بن عمرو بن
مخ وم ،وهي بنت أخي أبي س لمة بن عبد األس د الص حابي الجليل ،الذي
كان زوج أم س لمة قبل النبي ﷺ ،قتل أبوها كافرا يوم بد  ،قتله حم ة بن عبد
المطلب ﭬ ،وقطع النبي ﷺ يد ها وقع يف غ وة الفت ( .)9وأما س رقة أم
عمرو بنت سفيان بن عبد األسد ابنة عم المذكو ة وقطع النبي ﷺ يدها ،ففي
حجة الواام( ،)10بعد قصة األولى بأكثر من سنتين.

( )9ناعمننن«صحيحنمنبخمرل»ن(،2648ن)4304نوم نمن(.)9/1688ن
( )10نيو :ن«طب مونمنكبي »نالقان ااتدن(،)250/10نو« تحنمنبمرل»ن()89/12نو«مإلصاامقة»ن
()470/2ناا عمنننحم ظنمقانحج .ن
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ف إن قي ل :أخرج الش يخ ان يف «ص حيحيهم ا» وأص ح اب الس نن
وغيرهم( )11من حديث ابن عمر ﭭ :أن النبي ﷺ قطع يف مجن ثمنه ثالثة
ا اهم ،ويف لفظ بعض هم( :)12قيمت ه ثالث ة ا اهم .وأخرج الش يخ ان يف
«ص حيحيهما» وأص حاب الس نن غير ابن ماجه( )13وغيرهم( )14من حديث
عائش ة ض ي اهلل عنها :أن النبي ﷺ كان يقطع يد الس ا ق يف بع اينا
فص اعدا .واألحاايث بمثل هذا كثيرة جدا ،مع أنه عرف من الش رم أن اليد
فيها نص
فكي

الدية ،واية الذهب أل

اينا  .فتكون اية اليد خمس مائة اينا ،

تؤخذ يف مقابلة بع اينا ؟ وما وجه العدالة واإلنصاف يف ذلك؟
فالجواب :أن هذا النوم من اعرتاض اه الملحدين الذين يؤمنون باهلل

و سوله ،هو الذي نظمه المعري بقوله:
( )11نمنبخمرلن(-6795ن)6798نوم اااانمن()1686نوأق ندمودن(،4385ن)4386نومنرتمهلن
()1446نومنو اااام اننن«منكو » ن( -7352ن)7356نونن«منعجتبى» ن(-4906ن)4910ن
ومقانممج ن()2584نوممنان()2406نوأحعدن(4503نوم مض )نو ي م.ن
( )12ن ننىظنم اااانم،نومنرتمهل،نومنو اااام انننقتضنمنع مضاااا ،نومقانممج ،نوأحعدننن
م ض .ن
()13ناهم،نو نمخ جننن« وانمقانممج »ناعمن يييتنننمنتخ يى.ن
( )14نمنبخاامرلن( -6789ن)6791نوم اااانمن( -1/1684ن)4نوأق ندمودن(،4383ن)4384ن
ومنرتمهلن()1445نومنو م اننن«منكو »ن(-7361ن)7387نونن«منعجتبى»ن(-4914ن
)4941نومقانماامج ا ن()2585نوماامنااان(،2409ن)2410نوأحع ادن( 24078نوم مضاااا )ن
و ي م.ن
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يدنقخعسنمئيان

اااا جدنود يل ن

ن

مانامنقاامن اام ن قتاالنننرق نديواامر ن
ن

وللعلماء عنه أجوبة كثيرة نظما ونثرا؛ منها قول القاض ي عبد الوهاب
مجيبا له يف بحره و ويه:
ُّ نمىماامنااةنأ ا اام ،نوأرخ اااا اام ن
ن

ن نمنخيمنة ،ن م منحكعةنمنبمرل ن
ن

وقال بعض هم :لما خانت هانت .ومن الواض  :أن تلك اليد الخس يس ة
الخائنة لما تحملت ذيلة ال سرقة ،وإطالق ا سم ال سرقة عليها يف شيء حقير
كثمن المجن واألترجة ،كان من المناس ب المعقول أن تؤخذ يف ذلك الش يء
القليل ،الذي تحملت فيه هذه الرذيلة الكربى.
وقال الفخر الرازي يف تفسير هذه اآلية الكريمة( :)15ثم إنا أجبنا عن هذا
الطعن بأن ال شرم إنما قطع يده ب سبب أنه تحمل الدناءة والخ سا سة يف سرقة
ذلك القد القليل .فال يبعد أن يعاقبه الش رم بس بب تلك الدناءة هذه العقوبة
العظيمة .اه .
فانظر ما يدعو إل يه القرآن :من م كا م األخالق ،والتن ه ع ما و يليق،
وقطع يد السا ق يف بع اينا فصاعدا= يدل على أن التشريع السماوي يضع
ا جة الخائن من خمس مائة ا جة إلى بع ا جة ،فانظر هذا الحا العظيم
لد جته بسبب ا تكاب الرذائل.
( )15ن«منتى ي نمنكبي »ن(.)354/11ن
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وقد استشكل بعض الناس قطع يد السا ق يف السرقة خاصة اون غيرها
من الجناياه على األموال ،كالغصب ،واونتهاب ،ونحو ذلك.
قال الماز ي ومن تبعه :ص ان اهلل األموال بإيجاب قطع س ا قها ،وخص
الس رقة لقلة ما عداها بالنس بة إليها ،من اونتهاب والغص ب ،ولس هولة إقامة
البينة على ما عدا الس رقة بخالفها ،وش دا العقوبة فيها ليكون أبلغ يف ال جر،
ولم يجعل اية الجناية على العض و المقطوم منها بقد ما يقطع فيه حماية
لليد ،ثم ل ما خانت هانت ،ويف ذلك إثا ة إلى الش بهة التي نس بت إلى أبي
العالء المعري يف قوله:
يدنقخعسنمئيان

اااا جدنود يل ن

ن

مانامنقاامن اام ن قتاالنننرق نديواامر ن
ن

فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله:
صيمنةنمنت ض نأ ا م،نوأرخ

حعميةنمنعم ،ن م منحكعةنمنبمرل ن
ن
م ن
ن

ن

وشرح ذلك :أن الدية لو كانت بع اينا لكثره الجناياه على األيدي،
ولو كان نص اب القطع خمس مائة اينا لكثره الجناياه على األموال،
فظهره الحكمة يف الجانبين ،وكان يف ذلك صيانة من الطرفين.
وقد عس ر فهم المعنى الم قدم ذكره يف الفرق بين الس رقة وبين الن هب
ونحوه على بعض منكري القياس ،فقال :القطع يف الس رقة اون الغص ب
وغيره غير معقول المعنى؛ فإن الغص ب أكثر هتكا للحرمة من الس رقة ،فدل
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على ع دم اعتب ا القي اس ،ألن ه إذا لم يعم ل ب ه يف األعلى فال يعم ل ب ه يف
المساوي.
وجوابه :أن األالة على العمل بالقياس أش هر من أن يتكل

إليرااها،

و ستأت اإل شا ة إلى شيء من ذلك يف كتاب األحكام .اه بوا سطة نقل ابن
حجر يف «فت البا ي»(.)16
قال مقيده عفا اهلل عنه :الفرق بين الس رقة وبين الغص ب ونحوه الذي
أش ا إليه الماز ي= هاهر ،وهو أن النهب والغص ب ونحوهما قليل بالنس بة
إلى الس رقة ،وألن األمر الظاهر غالبا توجد البينة عليه بخالف الس رقة ،فإن
الس ا ق إنما يس رق خفية بحيث و يطلع عليه أحد ،فيعس ر اإلنص اف منه،
فغلظت عليه الجناية ليكون أبلغ يف ال جر ،والعلم عند اهلل تعالى.
ومن ه ي القرآن للتي هي أقوم :جم ال اين المحصن ذكرا كان أو أنثى،
وجلد ال اين البكر مائة جلدة ذكرا كان أو أنثى.
أما الرجم :فهو منص وص بآية منس وخة التالوة باقية الحكم ،وهي قوله
تعالى« :الش يخ والش يخة إذا زنيا فا جموهما البتة نكاو من اهلل واهلل ع ي
حكيم».

( )16ن(.)98/12ن
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وق د ق دمن ا ذم القرآن للمعرا عم ا يف التو اة من حكم الرجم ،ف دل
القرآن يف آي اه محكم ة  -كقول ه﴿ :ﲧﲨﲩﲪﲫ﴾
اآلية [المائدة ،]41 :وقوله﴿ :ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ

ﱌﱍﱎ ﴾ اآل ية [آل عمران - ]23 :على ثبوه حكم الرجم يف ش ري عة
نبينا ﷺ لذمه يف كتابنا للمعرا عنه كما تقدم.
وما ذكرنا من أن حكم الرجم ثابت بالقرآن و ينايف قول علي ﭬ حين
جم امرأة يوم الجمعة « :جمتها بس نة س ول اهلل ﷺ»()17؛ ألن الس نة هي
التي بي نت أن حكم آية الرجم باق بعد نس خ تالواا .ويدل لذلك قول عمر
ﭬ يف حديثه الص حي المش هو « :فكان مما أن ل إليه آية الرجم ،فقرأناها
وعقلناها ووعيناها ،جم سول اهلل ﷺ و جمنا بعده )18( »...الحديث.
والملح دون يقولون :إن الرجم قت ل وحش ي و ين اس ب الحكم ة
التش ريع ية ،وو ينبغي أن يكون مث له يف األنظ مة التي ي عا مل فا اإلنس ان
=لقصو إا اكهم عن فهم حكم اهلل البالغة يف تشريعه.
والحاص ل :أن الرجم عقوبة س ماو ية معقولة المعنى؛ ألن ال اين لما
أاخل فرجه يف فرج امرأة على وجه الخيانة والغد  ،فإنه ا تكب أخس جريمة

( )17نأخ ج نمنبخمرلن(.)6812
()18نأخ ج نم نمن(.)1691
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عرفها اإلن سان فتك األعراا ،وتقذير الحرماه ،وال سعي يف ضيام أن ساب
المجتمع اإلنس اين ،والمرأة التي تطاوعه يف ذلك مثله .ومن كان كذلك فهو
نجس قذ و يص ل للمص احبة ،فعاقبه خالقه الحكيم الخبير بالقتل ليدفع
ش ره البالغ غاية الخبث والخس ة ،وش ر أمثاله عن المجتمع ،ويطهره هو من
التنجيس بت لك ال قاذو ة التي ا ت كب ،وج عل قتل ته أفظع قت لة؛ ألن جريم ته
أفظع جريمة ،والج اء من جنس العمل.
وقد ال الشرم المطهر على أن إاخال الفرج يف الفرج المأذون فيه شرعا
يوجب الغ سل ،والمنع من اخول المسجد على كل واحد منهما حتى يغتسل
بالماء .فدل ذلك أن ذلك الفعل يتطلب طها ة يف األص ل ،وطها ته المعنوية
إن كان حراما قتل ص احبه المحص ن ،ألنه إن جم كفر ذلك عنه ذنب ال نى،
ويبقى عليه حق اآلامي؛ كال وج إن زنى بمت وجة ،وحق األولياء يف إلحاق
العا فم كما أشرنا له سابقا.
وش دة قب ال نى أمر مركوز يف الطبائع ،وقد قالت هند بنت عتبة وهي
كافرة :ما أقب ذ لك الف عل حالو! فكي

به وهو حرام .وغلظ جل وعال

عقوبة المحص ن بالرجم تغليظا أش د من تغليظ عقوبة البكر بمائة جلدة؛ ألن
المحص ن قد ذاق عس يلة النس اء ،ومن كان كذلك يعس ر عليه الص رب عنهن،
فلما كان الداعي إلى ال نى أعظم ،كان الراام عنه أعظم وهو الرجم.
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وأما جلد ال اين البكر ذكرا كان أو أنثى مائة جلدة ،فهذا منص وص بقوله
ت عالى﴿ :ﱋﱌﱍﱎﱏﱐ ﱑﱒﱓ ﴾ اآل ية [النو ]2 :؛ ألن هذه
العقوبة تراعه وأمثاله عن ال نى ،وتطهره من ذنب ال نى كما تقدم .وسيأت إن
شاء اهلل تعالى تفصيل ما يل م ال ناة من ذكو وإناث ،وعبيد وأحرا يف «سو ة
النو ».
وتش ريع الحكيم الخبير جل وعال مش تمل على جميع الحكم من ا ء
المفاسد وجلب المصال  ،والجري على مكا م األخالق ومحاسن العاااه،
وو شك أن من أقوم الطرق معاقبة فظيع الجناية بعظيم العقاب ج اء وفاقا.
ومن ه ي القرآن للتي هي أقوم :هديه إلى أن التقدم و ينايف التمس ك
بالدين .فما خيله أعداء الدين لض عاف العقول ممن ينتمي إلى اإلس الم :من
أن التقدم و يمكن إو باونس ال من اين اإلس الم= باطل و أس اس له،
والقرآن الكريم يدعو إلى التقدم يف جميع الميااين التي لها أهمية يف انيا أو
اين ،ولكن ذلك التقدم يف حدوا الدين ،والتحلي بآاابه الكريمة ،وتعاليمه
الس ماو ية؛ قال تعالى﴿ :ﲥﲦﲧﲨﲩﲪ ﴾ اآلية [األنفال،]60 :
و قال﴿ :ﱳﱴﱵﱶﱷ ﱸﱹ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ

ﲂﲃﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ ﴾ اآلية [ سبأ .]11 -10 :فقوله:
﴿ﲃﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉ﴾ يدل على اوس ت عداا لم كاف حة ال عدو،
وقوله﴿ :ﲊﲋﲌ ﴾ يدل على أن ذلك اوس تعداا لم كاف حة العدو يف
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حدوا الدين الحني  ،وااوا من أنبياء «س و ة األنعام» المذكو ين فيها يف
قوله تعالى﴿ :ﱫﱬﱭ﴾ اآلية [األنعام ،]84 :وقد قال تعالى مخاطبا
لنبينا

صلى اهلل عليه وسلم وعليهم

بعد أن ذكرهم﴿ :ﲻﲼﲽ

ﲾﲿﳀﳁﳂ ﴾ [األنعام.]90 :
وقد ثبت يف «ص حي البخا ي»( )19عن م جاهد أنه س أل ابن عباس
ض ي اهلل عنهما :من أين أخذه الس جدة يف «ص»؟ فقال :أوما تقرأ﴿ :ﱫ

ﱬﱭ﴾ إل ى ق ول ه ت ع ال ى ﴿ﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂ ﴾
[األنعام ،]90 - 84 :فسجدها ااوا ،فسجدها سول اهلل ﷺ.
فدل ذلك على أنا مخاطبون بما تض منته اآلية مما أمر به ااوا .فعلينا أن
نس تعد لكفاح العدو مع التمس ك بديننا ،وانظر قوله تعالى﴿ :ﲥﲦﲧ

ﲨﲩﲪ ﴾ [األنفال ،]60 :فهو أمر جازم بإعداا كل ما يف اوس تطاعة من
قوة ولو بلغت القوة من التطو ما بلغت ،فهو أمر جازم بمس ايرة التطو يف
األمو ا لدنيو ية ،و عدم الجموا على ال حاوه األول إذا طرأ تطو جد يد،
ولكن كل ذلك مع التمسك بالدين.
ومن أوض

األا لة يف ذ لك قو له ت عالى﴿ :ﱁﱂﱃﱄ ﱅ

ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ
( )19ن(،3421ن،4632ن،4806ن.)4807
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ﱒﱓﱔﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛ

ﱜﱝ ﴾ اآل ية [النس اء]102 :؛ فص الة الخوف ال مذكو ة يف هذه اآل ية
الكريمة تدل على ل وم الجمع بين مكافحة العدو ،وبين القيام بما ش رعه اهلل
جل وعال من اينه ،فأمره تعالى يف هذه اآلية بإقامة الص الة يف وقت التحام
الك فاح المس ل يدل على ذلك اولة يف غاية الوض وح .وقد قال تعالى:
﴿ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

ﳂ ﴾ [األنف ال ،]45 :ف أمره يف ه ذه اآلي ة الكريم ة ب ذكر اهلل كثيرا عن د
التحام القتال يدل على ذلك أيض ا اولة واض حة .فالكفا خيلوا لض عاف
العقول أن النس بة بين التقدم والتمس ك بالدين والس مت الحس ن واألخالق
الكريمة= تباين مقابلة كتباين النقيض ين كالعدم والوجوا ،والنفي واإلثباه؛
أو الض دين كالس واا والبياا ،والحركة والس كون؛ أو المتض ايفين كاألبوة
والبنوة ،والفوق والتحت ،أو العدم والملكة كالبصر والعمى.
فإن الوجوا والعدم و يجتمعان يف ش يء واحد يف وقت واحد من جهة
واحدة ،وكذلك الحركة والس كون مثال ،وكذلك األبوة والبنوة ،فكل ذاه
ثبتت لها األبوة لذاه اس تحالت عليها البنوة لها ،بحيث يكون ش خص أبا
وابنا لش خص واحد ،كاس تحالة اجتمام الس واا والبياا يف نقطة بس يطة ،أو
الحركة والسكون يف جرم ،وكذلك البصر والعمى و يجتمعان.
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فخيلوا لهم أن التقدم والتمس ك بالدين متباي نان تباين مقابلة ،بحيث
يستحيل اجتماعهما؛ فكان من نتائج ذلك انحاللهم من الدين غبة يف التقدم،
فخسروا الدنيا واآلخرة ،ذلك هو الخسران المبين.
والتحقيق :أن النس بة بين التقدم والتمس ك بالدين بالنظر إلى العقل
وحده ،وقطع النظر عن نص وص الكتاب والس نة= إنما هي تباين المخالفة،
و ضابا المتباينين تباين المخالفة أن تكون حقيقة كل منهما يف حد ذااا تباين
حقيق ة اآلخر ،ولكنهم ا يمكن اجتم اعهم ا عقال يف ذاه أخرى؛ ك البي اا
والبرواة ،والكالم والقعوا ،والسواا والحالوة.
فحقيقة البياا يف حد ذااا تباين حقيقة البرواة ،ولكن البياا والبرواة
يمكن اجتماع ها يف ذاه واحدة كالثلج .وكذلك الكالم والقعوا ،فإن حقيقة
الكالم تب اين حقيق ة القعوا ،مع إمك ان أن يكون الش خص الواح د ق اع دا
متكلما يف وقت واحد .وهكذا فالنسبة بين التمسك بالدين والتقدم بالنظر إلى
حكم العقل من هذا القبيل ،فكما أن الجرم األبيض يجوز عقال أن يكون با اا
كالثلج ،واإلنس ان القاعد يجوز عقال أن يكون متكلما ،فكذلك المتمس ك
ب ال دين يجوز عقال أن يكون متق دم ا ،إذ و م انع يف حكم العق ل من كون
الم حافظ على امتثال أوامر اهلل واجتناب نواهيه مش تغال يف جميع الميااين
التقدم ية كما و يخفى ،وكما عرفه التا يخ للنبي ﷺ وأص حابه ومن تبعهم
بإحسان.
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أما بالنظر إلى ن صوص الكتاب وال سنة كقوله تعالى﴿ :ﱪﱫﱬ
ﱭﱮ ﴾ اآلي ة [الحج ،]40 :وقول ه﴿ :ﲛ ﲜﲝﲞ ﲟ ﴾ [الروم:

 ،]47وق ول ه﴿ :ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
ﲩﲪﲫ ﴾ [الص افاه ،]173 -171 :وقوله﴿ :ﳡﳢﳣﳤﳥﳦ
ﳧﳨﳩﳪ﴾ [المجاالة ،]21 :وقوله﴿ :ﱕﱖﱗﱘﱙ
ﱚ ﱛ ﱜ ﴾ اآلي ة [غ اف ر ،]51 :وق ول ه﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ

ﱄﱅﱆ ﱇﱈﱉﱊﱋ ﴾ [التوب ة،]14 :
ونحو ذلك من اآلياه وما يف معناها من األحاايث.
=فإن الن سبة بين التم سك بالدين والتقدم ،كالن سبة بين المل وم ووزمه؛
ألن التمس ك بالدين مل وم للتقدم ،بمعنى أنه يل م عليه التقدم ،كما ص رحت
به اآلياه المذكو ة .ومعلوم أن النس بة بين المل وم ووز مه و ت عدو أحد
أمرين :إما أن تكون المس اواة أو الخص وص المطلق؛ ألن المل وم و يمكن
أن يكون أعم من وز مه ،وقد يجوز أن يكون مس او يا له أو أخص منه ،وو
يتعدى ذلك ،ومثال ذلك :اإلنسان مثال ،فإنه مل وم للبشرية الحيوانية ،بمعنى
أن اإلنس ان يل م على كونه إنس انا أن يكون بش را وأن يكون حيوانا ،وأحد
هذين الالزمين مس او له يف الماص دق وهو البش ر .والثاين أعم منه ماص دقا
وهو الحيوان ،فاإلنسان أخص منه خصوصا مطلقا كما هو معروف.
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فانظر كي

خيلوا لهم أن الربا بين المل وم ووز مه كالتنايف الذي بين

النقيض ين والض دين ،وأط اعوهم يف ذل ك لس ذاجتهم وجهلهم وعمى
بص ائرهم ،فهم ما تقولوا على الدين اإلس المي و موه بما هو منه بريء إو
لينفروا منه ض عاف العقول ممن ينتمي لإلس الم ليمكنهم اوس تيالء عليهم،
ألنهم لو عرفوا الدين حقا واتبعوه لفعلوا فم ما فعل أس الفهم بأس الفهم،
فالدين هو هو ،وص لته باهلل هي هي ،ولكن المنتس بين إليه يف جل أقطا الدنيا
تنكروا ل ه ،ونظروا إلي ه بعين المق ت واوزا اء ،فجعلهم اهلل أ ق اء للكفرة
الفجرة ،ولو اجعوا اينهم لرجع لهم ع هم ومج دهم ،وق ااوا جميع أه ل
األ ا ،وهذا مما و شك فيه﴿ :ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ ﲏ

ﲐﲑ ﴾ [محمد.]4 :
ومن ه ي القرآن للتي هي أقوم :بيانه أنه كل من اتبع تشريعا غير التشريع
الذي جاء به سيد ولد آام محمد بن عبد اهلل صلواه اهلل وسالمه عليه ،فاتباعه
لذلك التش ريع المخال

كفر بواح ،مخرج عن الملة اإلس المية .ولما قال

الكفا للنبي ﷺ :الش اة تص ب ميتة من قتلها؟ فقال لهم« :اهلل قتلها» ،فقالوا
له :ما ذبحتم بأيديكم حالل ،وما ذبحه اهلل بيده الكريمة تقولون إنه حرام!
فأنتم إذن أحس ن من اهلل؟! =أن ل اهلل فيهم قوله تعالى﴿ :ﱰﱱﱲﱳ
ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ
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ﲂﲃﲄﲅ ﴾ [األنعام .)20( ]121 :وحذف الفاء من قوله﴿ :ﲄ

ﲅ ﴾ يدل على قسم محذوف على حد قوله يف «الخالصة»(:)21
ومحهفنند نمجتعمعنش

نو م ن

ن

جنا م نماامنأخا ون ا ا نمااناات ا م ن
ن

إذ لو كا نت الجم لة جوا با للش رط وقرت نت بال فاء على حد قو له يف
«الخالصة»( )22أيضا:
امنحتع امنج يمق امنن نجت ا ن شناااا يطمنإلجنأون ي مننمنيوج ت ن
وم جنقىا
ي
ن

ن

فهو قس م من اهلل جل وعال أقس م به على أن من اتبع الش يطان يف تحليل
الميتة أنه م شرك ،وهذا ال شرك مخرج عن الملة بإجمام الم سلمين ،و سيوبخ
اهلل مرت كب ه يوم ا لقي ام ة بقول ه﴿ :ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪ ﱫ

ﱬﱭﱮﱯﱰﱱ﴾ [يس ]60 :ألن طاعته يف تش ريعه المخال
للوحي هي عبااته ،وقال تعالى﴿ :ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ

ﲒﲓﲔ ﴾ [الن ساء ،]117 :أي ما يعبدون إو شيطانا ،وذلك باتباعهم
( )20نأخ ج نأق ندمودن()2819نومنب مرن()269/11نومنقولن()526/9نومنقومينن()457/11ن
ومنبي ان()240/9نومقان بدنمنوننن«منتع يد»ن(-300/22ن،)301ن م نمنشااي نمىنبمينن
ك ،نومنعحى ظنن
نن تني ن نىنن« اااوانأقاندمود»:ن«صاااحيح،ننكان نا نمني دن ي نمنو رن
أهنمنمش ا ج».
( )21ن(-170/6نمنع مصدنمنشم ية).
( )22ن(-138/6نمنع مصدنمنشم ية).
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تش ريع ه .وق ال﴿ :ﲬﲭ ﲮﲯ ﲰﲱﲲ

ﲳ ﴾ اآلية [األنعام ،]137 :فس ماهم ش ركاء ،ألنهم أطاعوهم يف
معص ية اهلل تعالى .وقال عن خليله﴿ :ﱿﲀﲁﲂﲃ ﴾ اآلية [مريم،]44 :
أي :بطاعته يف الكفر والمعاصي .ولما سأل عدي بن حاتم النبي ﷺ عن قوله
ت عالى﴿ :ﲧﲨ ﲩﲪ ﴾ اآل ية [التو بة ]31 :بين له أن
معنى ذلك أنهم أطاعوهم يف تحريم ما أحل اهلل وتحليل ما حرم( .)23واآلياه
بمثل هذا كثيرة.
والعجب ممن يحكم غير تش ريع اهلل ثم يدعي اإلس الم؛ كما قال تعالى:
﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝ ﱞ ﱟ ﴾ [ال نس اء ،]60 :وق ال﴿ :ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲚﲛﲜ ﴾ [المائدة ،]44 :وقال﴿ :ﲀﲁ ﲂﲃﲄ

()23نأخ ج نمنرتمهلن(،)3095نومنبخمرلننن« مريخ » ن(،)106/7نومنقولننن« ى اااي »ن
(،)354/6نوم قانأ قانحاام مننن« ى اااا ي » ن(،)1784/6نوم ن قومينننن«م ن ك ب ي »ن
(،)92/17نومنبي ا ننن«من ااااوا نمنكو » ن(،)116/10نونن«منعاادخ ا » ن(،)261ن
ومنخقيلننن«منى ي نومنعتى » ن(-66/2ن)67نو ي منمانحديلن دلنقانحم م،ن
وننإ ومد ننيا،نو دنح و نمىنبميننقعجع عنط
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ننن«من حيحة»ن(.)3293

ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐﲑﲒﲓﲔ ﲕﲖﲗﲘ ﴾ [األنعام.]114 :

ومن ه ي القرآن للتي هي أقوم :هديه إلى أن الرابطة التي يجب أن يعتقد
أن ها هي التي تربا بين أفراا المجتمع ،وأن ي نااى باو تباط فا اون غيرها=
إنما هي اين اإلس الم ،ألنه هو الذي يربا بين أفراا المجتمع ،حتى يص ير
بقوة تلك الرابطة جميع المجتمع اإلسالمي كأنه جسد واحد ،إذا اشتكى منه
عض و تداعى له س ائر الجس د بالس هر والحمى ،فربا اإلس الم لك بأخيك
كربا يدك بمعص مك ،و جلك بس اقك ،كما جاء يف الحديث عن النبي ﷺ:
«إن مثل ال ؤمنين يف تراح ه وت عا فه وتواده ك ثل الجسدددد الواح إكا
ا شتكى من ع ضو ت اعى ل سائر الج س بال سهر والح ى»( .)24ولذلك يكثر
يف القرآن العظيم إطالق النفس وإ ااة األ تنبيه ا على أن ابط ة اإلس الم
تجعل أخا المسلم كنفسه ،كقوله تعالى﴿ :ﱇﱈﱉﱊﱋ﴾
اآلي ة [البقرة ،]84 :أي :و تخرجون إخوانكم ،وقول ه﴿ :ﱢﱣﱤﱥ

ﱦ ﱧﱨﱩ ﴾ [ال ن و  ،]12 :أي :ب إخ واهن م ع ل ى أص
التفس يرين ،وقوله﴿ :ﳎﳏﳐ ﴾ اآلية [الحجراه ،]11 :أي :إخوانكم
على أص

التفس

يرين ،وقوله﴿ :ﲋﲌﲍﲎ ﴾ اآلية [البقرة:

( )24نأخ ج نمنبخمرلن()6011نوم ااانمن()66/2586ن-نومننىظنأشاااب نقنى ن-نمانحديلن
منوتعمجنقانقشي .

45

 ،]188أي :و يأكل أحدكم مال أخيه ،إلى غير ذلك من اآلياه ،ولذلك ثبت
يف «الص حي »( )25عنه ﷺ أنه قال« :ال يؤمن أح ك حتى ي حب ألخي ما
يحب لنفس ».
ومن اآلياه الدالة على أن الرابطة الحقيقية هي الدين ،وأن تلك الرابطة
تتالش ى معها جميع الروابا النس بية والعص بية= قوله تعالى﴿ :ﱁﱂﱃ
ﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ

ﱑ ﱒﱓﱔﱕﱖ ﴾ [المجاالة ،]22 :إذ و ابطة نس بية أقرب من
ابط ة اآلب اء واألبن اء واإلخوان والعش ائر ،وقول ه﴿ :ﲁﲂ
ﲃ ﲄﲅﲆ ﴾ اآلية [التوبة ،]71 :وقوله﴿ :ﲫﲬﲭﲮﲯ

ﲰﲱ ﴾ [ا ل ح جراه ،]10 :و قول ه﴿ :ﱲﱳﱴ ﴾ اآلي ة

[آل

عمران ،]103 :إلى غير ذلك من اآلياه.
ف هذه اآل ياه وأم ثال ها تدل على أن ال نداء براب طة أخرى غير اإلس الم
كالعصبية المعروفة بالقومية و يجوز ،وو شك أنه ممنوم بإجمام المسلمين.
ومن أص رح األالة يف ذلك :ما واه البخا ي يف «ص حيحه»( )26قال:
باب قوله تعالى﴿ :ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ ﲁﲂﲃ
( )25نأخ ج نمنبخمرلن()13نوم نمن()45نمانحديلنأنسنقانممنا.
نمنأيضمناعمن يها نمنعؤنق.
()26ن(،)4907نو ن ودنم
ي
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ﲄﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋ ﴾ [ا ل من ا ف قون،]8 :
حدثنا الحميدي ،حدثنا سفيان قال :حفظناه من عمرو بن اينا  ،قال :سمعت
جابر بن عبد اهلل ﭭ يقول :كنا يف غ اة ،فكس ع جل من المهاجرين جال
من األنصا  ،فقال األنصا ي :يا لألنصا !! وقال المهاجري :يا للمهاجرين!!
فس معها اهلل س وله قال« :ما هذا؟» ،قالوا :كس ع جل من المهاجرين جال
من األنص ا  ،فقال األنص ا ي :يا لألنص ا  ،وقال المهاجري :يا للمهاجرين،
فقال النبي ﷺ« :دعوها ةإن ها منت ن  »...الحديث .فقول هذا األنص ا ي :يا
لألنص ا  ،وهذا المهاجري :يا للمهاجرين ،هو النداء بالقومية العص بية بعينه،
وقول النبي ﷺ« :دعوها ةإنها منتن » يقتضي وجوب ترك النداء فا؛ ألن قوله:
«دعوها» أمر ص ري برتكها ،واألمر المطلق يقتض ي الوجوب على التحقيق
كم ا تقر يف األص ول؛ ألن اهلل يقول﴿ :ﱽﱾﱿﲀﲁ ﲂ
ﲃﲄﲅﲆﲇﲈ ﴾ [النو  ،]63 :ويقول إلبليس﴿ :ﱂﱃﱄ

ﱅﱆﱇﱈ ﴾ [األعراف ،]12 :فدل على أن مخالفة األمر معصية .وقال تعالى
عن نبيه موس ى يف خطابه ألخيه﴿ :ﲂﲃ﴾ [طه ،]93 :فأطلق اس م
المعص ية على مخالفة األمر .وقال تعالى﴿ :ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ

ﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑ ﴾ [األح اب ،]36 :فدلت اآلية على أن أمر
الرس ول ﷺ مانع من اوختيا موجب لالمتثال ،وس يما وقد أكد النبي ﷺ
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هذا األمر بالرتك بقوله« :ةإنها منتن » ،وحس بك بالنتن موجبا للتباعد ،لدولته
على الخبث البالغ.
فدل هذا الحديث الصحي على أن النداء برابطة القومية مخال

لما أمر

به النبي ﷺ ،وأن فاعله يتعاطى المنتن ،وو ش ك أن المنتن خبيث( ،)27واهلل
تع الى يقول﴿ :ﲪﲫ ﴾ اآلي ة [النو  ،]26 :ويقول﴿ :ﱸ

ﱹ ﱺ ﴾ [األعراف ،]157 :وح دي ث ج ابر ه ذا ال ذي ق دمن اه عن
البخا ي أخرجه أيضا مسلم يف «صحيحه»( ،)28قال حمه اهلل:
حدثنا أبو بكر بن أبي ش يبة ،وزهير بن حرب ،وأحمد بن عبدة الض بي،
وابن أبي عمر ،واللفظ وبن أبي شيبة ،قال ابن عبدة :أخربنا ،وقال اآلخرون:
حدثنا س فيان بن عيينة قال :س مع عمرو جابر بن عبد اهلل يقول :كنا مع النبي
ﷺ يف غ اة ،فكسع جل من المهاجرين جال من األنصا  ،فقال األنصا ي:
يا لألنص ا !! وقال المهاجري :يا للمهاجرين!! فقال س ول اهلل ﷺ« :ما بال
دعوى الجاهلي !» ،قالوا :يا س ول اهلل ،كس ع جل من المهاجرين جال من
األنصا  ،فقال« :دعوها ةإنها منتن » الحديث.
وق د عرف ت وج ه اول ة ه ذا الح دي ث على التحريم ،مع أن يف بعض
واياته الثابتة يف الص حي التص ري بأن اعوى الرجل« :يا لبني فالن» من
()27نو دنوردنننقتضنط بنمنحديلن ودنمنبخمرلن(:)3518ن« رد
()28ن(.)2583
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من إ ان ر
منخبيثة».

اعوى الجاهلية .وإذا ص بذلك أنها من اعوى الجاهلية فقد ص عن النبي
ﷺ أنه قال« :ليس م نا من ضددددرم الخ ود ،وشدددد الجيوم ،ودعا ب عوى
الجاهلي »( .)29ويف واية يف «الص حي »« :ليس منا من ضددددرم الخ ود ،أو
شدددد الجيوم ،أو دعا ب عوى الجاهلي » ،وذلك ص ري يف أن من اعا تلك
الدعوى ليس منا ،وهو اليل واض على التحريم الشديد.
ومما يدل لذلك قوله ﷺ« :من تعزى عليك بعزاء الجاهلي ةأعضددددوه
بهن أبي وال تكنوا» .هذا حديث ص حي  ،أخرجه اإلمام أحمد( )30من طرق
متعداة عن عتي بن ضمرة ال سعدي ،عن أبي بن كعب ﭬ ،وذكره صاحب
«الجامع الص غير»( )31بلفظ« :إكا سد عت من يتعزى بعزاء الجاهلي ةأعضددوه
وال تكنوا» وأش ا ألنه أخرجه أحمد يف «المس ند» ،والنس ائي ،وابن حبان،
والطرباين يف «الكبير» ،والض ياء المقدس ي( )32عن أبي ﭬ ،وجعل عليه
عالمة ال صحة .وذكره أي ضا صاحب «الجامع ال صغير»( )33بلفظ« :إكا رأيت
()29نأخ ج نمنبخمرلن(،1294ن،1297ن،1298ن)3519نوم اااانمن()103نمانحديلن بدنمكن
قانم ت د،نونىظنمآليتننع نم.
( )30ن«م ودنأحعد»ن(-21233ن.)21237
()31ن(-621نمنعكتلنمإل اما).
()32نأح عدن()21233نومنو اااام انننن«منكو »ن(،8813ن،8814ن-10744ن)10746نومقان
حبمجن()3153نومنقومينن()198/1نومنضيممن(-11/4ن،)13نومننىظنىحعد.
(-568()33نمنعكتلنمإل اما).
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الرجل يتعزى »...إلخ ،وأش ا إلى أنه أخرجه اإلمام أحمد يف «المس ند»
والرتمذي( ،)34وجعل عليه عالمة الصحة.
وقال ش ا حه المناوي :و واه عنه أيض ا الطرباين ،قال الهيثمي :و جاله
ثقاه ،وقال شا حه الع ي ي :هو حديث صحي .
وقال فيه الش يخ إس ماعيل بن محمد العجلوين يف كتابه «كش

الخفاء

وم يل اإللباس عما اشتهر من األحاايث على ألسنة الناس»( :)35قال النجم:
واه أح مد والنس ائي وابن ح بان عن أبي بن ك عب ﭬ .ومرااه بالنجم:
الشيخ محمد نجم الدين الغ ي يف كتابه المسمى «إتقان ما يحسن من األخبا
الدائرة على األلسن».
فانظر كي

س مى النبي ﷺ ذلك النداء« :ع اء الجاهلية» وأمر أن يقال

للداعي به« :اعضض على هن أبيك» أي فرجه ،وأن يصرح له بذلك وو يعبر
عنه بالكناية .فهذا يدل على شدة قب هذا النداء ،وشدة بغض النبي ﷺ له.
واعلم أن س اء الد عاة إلى نحو هذه القومية العربية :أبو جهل ،وأبو
لهب ،والوليد بن المغيرة ،ونظرا هم من ساء الكفرة.

()34نأخ ج نمنضااايممن()13/4نهبهمنمننىظنمانط ي نمنقوميننو ننن«متجع نمنكبي » نو ن
نيسننن«م ود »نهبهمنمننىظ،نونمنأجد ن ودنمنرتمهل.
()35ن(-285/2ننش ن ودمول).
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وقد بين تعالى تعص بهم لقوميتهم يف آياه كثيرة؛ كقوله﴿ :ﱋ ﱌﱍ
ﱎﱏ ﱐﱑ ﴾ اآلية [المائدة ،]104 :وقوله﴿ :ﱈﱉﱊﱋﱌﱍ

ﱎﱏ ﴾ اآلية [البقرة ،]170 :وأمثال ذلك من اآلياه.
واعلم أنه و خالف بين العلماء  -كما ذكرنا آنفا  -يف منع النداء برابطة
غير اإلس الم ،كالقومياه والعص بياه النس بية ،وو س يما إذا كان النداء
بالقومية يقص د من و ائه القض اء على ابطة اإلس الم وإزالتها بالكلية؛ فإن
النداء فا حين ذ معناه الحقيقي :أنه نداء إلى التخلي عن اين اإلسالم ،و فض
الرابطة السماوية فضا باتا ،على اهلل أن يعتاا من ذلك وابا عصبية قومية،
مدا ها على أن هذا من العرب ،وهذا منهم أيض ا مثال .فالعروبة و يمكن أن
تكون خلفا من اإلسالم ،واستبدالها به صفقة خاسرة ،فهي كما قال الراج :
ب دل ت ب ال ج م ة أس ا أزع را ن

وبن الثن اي ا الواض ح اه ال د ا ا ن

ك ما اش رتى المس لم إذ تنص را ن

 .................................ن

ن

ن

و قد علم يف ال تا يخ حال العرب ق بل اإلس الم و حالهم ب عده ك ما و
يخفى.
وق د بين اهلل ج ل وعال يف محكم كت اب ه :أن الحكم ة يف جعل ه بني آام
ش عوبا وقبائل هي التعا ف فيما بينهم ،وليس ت هي أن يتعص ب كل ش عب
على غيره ،وكل قبيلة على غيرها ،قال جل وعال﴿ :ﱥﱦ ﱧﱨﱩ ﱪ
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ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵﱶ ﴾ [ال ح ج راه،]13 :
فالالم يف قوله﴿ :ﱯﱰ﴾ وم التعليل ،واألص ل :لتتعا فوا ،وقد حذفت
إحدى التاءين .فالتعا ف هو العلة المش تملة على الحكمة لقوله﴿ :ﱬ

ﱭﱮ﴾ [ ،]13 \ 49ونحن حين نص رح بمعنى النداء بالروابا العص بية
واألواصر النسبية ،ونقيم األالة على منع ذلك= و ننكر أن المسلم بما انتفع
بروابا نس بية و تمت إلى اإلس الم بص لة ،كما نفع اهلل نبيه ﷺ بعمه أبي
ذلك العم الكافر على نبيه ﷺ من

طالب ،وقد بين اهلل جل وعال أن عط

منن اهلل عليه ،قال تعالى﴿ :ﲐﲑﲒﲓ ﴾ [الض حى ،]6 :أي :آواك بأن
ضمك إلى عمك أبي طالب.
ومن آثا هذه العصبية النسبية قول أبي طالب فيه ﷺ:
واهلل لن يص لوا إلي ك بجمعهم ن

حن ت ى أوس د يف ال رتاب اف ي ن ا ن

ن

ن

كما قدمنا يف سو ة هوا.
وقد نفع اهلل بتلك العص بية النس بية ش عيبا عليه وعلى نبي نا الص الة
والس الم ،كما قال تعالى عن قومه﴿ :ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪ ﱫ

ﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳ ﴾ اآلية [هوا.]91 :
وقد نفع اهلل فا نبيه ص الحا أيض ا عليه وعلى نبينا الص الة والس الم؛ كما
أ شا تعالى لذلك بقوله﴿ :ﱸ ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ
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ﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅ ﴾ [النمل ،]49 :فقد الت اآلية على أنهم
يخافون من أولياء صال  ،ولذلك لم يفكروا أن يفعلوا به سوءا إو ليال خفية.
وقد ع موا أنهم إن فعلوا به ذلك أنكروا وحلفوا ألوليائه أنهم ما حض روا ما
وقع بص ال خوفا منهم .ولما كان لوط عليه وعلى نبينا الص الة والس الم و
عص بة له يف قومه ههر فيه أثر ذلك حتى قال﴿ :ﲽﲾﲿﳀﳁ ﳂﳃﳄﳅ

ﳆﳇ ﴾ [هوا ،]80 :وقد قدمنا هذا مستوىف يف «سو ة هوا».
فيل م الن اهر يف هذه المس أ لة أن يفرق بين األمرين ،ويعلم أن الن داء
بروابا القومياه و يجوز على كل حال ،وو س يما إذا كان القص د بذلك
القض اء على ابطة اإلس الم وإزالتها بالكلية ،بدعوى أنه و يس اير التطو
الجديد ،أو أنه جموا وتأخر عن م سايرة كب الحضا ة .نعوذ باهلل من طمس
البص يرة .وأن منع النداء بروابا القومياه و ينايف أنه بما انتفع المس لم
بن صرة قريبه الكافر ب سبب العواط

الن سبية واألوا صر الع صبية التي و تمت

إلى اإلس الم بص ل ة ،كم ا وقع من أبي ط ال ب للنبي ﷺ ،وق د ثب ت يف
«الص حي »( )36عنه ﷺ أنه قال« :إن اهلل يؤي هذا ال ين بالر جل الفاجر»،
ولكن تلك القراباه النس بية و يجوز أن تجعل هي الرابطة بين المجتمع،
ألنها تشمل المسلم والكافر ،ومعلوم أن المسلم عدو الكافر ،كما قال تعالى:

()36نأخ ج نمنبخمرلن(،3062ن،4203ن)6606نوم نمن()111نمانحديلنأقان ي .
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﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ﴾ اآلي ة
[المجاالة ،]22 :كما تقدم.
والحاص ل :أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفرتق وتؤل

المختل

هي ابط ة «و إل ه إو اهلل» .أو ترى أن ه ذه الرابط ة التي تجع ل المجتمع
اإل سالمي كله كأنه ج سد واحد ،وتجعله كالبنيان ي شد بع ضه بع ضا ،عطفت
قلوب حم لة العرش ومن حو له من المالئ كة على بني آام يف األ ا مع ما
بينهم من اوختالف ،ق ال تع الى﴿ :ﲡﲢﲣ ﲤﲥﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

ﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼ ﲽﱁﱂﱃ
ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ

ﱝﱞﱟﱠ ﴾ [غافر .]9 -7 :فقد أش ا تعالى إلى أن الرابطة التي
ب طت بين حم لة العرش ومن حوله ،وبين بني آام يف األ ا حتى اعوا اهلل
لهم هذا الدعاء ال صال العظيم ،إنما هي اإليمان باهلل جل وعال؛ ألنه قال عن
المالئكة﴿ :ﲩﲪ﴾ ،فوص فهم باإليمان .وقال عن بني آام يف اس تغفا
المالئكة لهم﴿ :ﲫ ﲬﲭﲮ﴾ ،فوصفهم أيضا باإليمان ،فدل ذلك

على أن الرابطة بينهم هي اإليمان ،وهو أعظم ابطة.
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ومما يوض

لك أن الرابطة الحقيقية هي اين اإلس الم :قوله تعالى يف

أبي لهب عم النبي ﷺ﴿ :ﲅﲆﲇﲈ ﴾ [المسد ،]3 :ويقابل ذلك بما
لس لمان الفا س ي من الفض ل والمكانة عند النبي ﷺ والمس لمين ،وقد جاء
عن النبي ﷺ أنه قال فيه« :سددددل ان منا أهل البيط» ،و واه الطرباين والحاكم
يف «المس تد ك»( ،)37وجعل عليه ص احب «الجامع الص غير»( )38عالمة
الص حة ،وض عفه الحافظ الذهبي( ،)39وقال الهيثمي( :)40فيه عند الطرباين
كثير بن عبد اهلل الم ين ض ع فه الجمهو  ،وبقية جاله ثقاه .وقد أجاا من
قال:
وقد و ضع الكفر ال شري
ن
لقد فع اإلس الم س لمان فا س ن
ن

أبا لهب ن

ن

وقد أجمع العلماء على أن الرجل إن ماه وليس له من القرباء إو ابن
كافر ،أن إ ثه يكون للمس لمين بأخوة اإلس الم ،وو يكون لولده لص لبه الذي
هو كافر ،والميراث اليل القرابة ،فدل ذلك على أن األخوة الدين ية أقرب من
البنوة النسبية.

(«)37منعتجمنمنكبي »ن()212/6نو«منع تدر »ن(.)598/3
(.)7016()38
()39ن« نخيصنمنع اااتدر »ن(-598/3نم نمنع اااتدر )،نيو :ن«من ااان ااانةنمنضاااتيىة»ن
نألنبمينن(.)3704
( )40ن«مجع نمن وم د»ن(.)130/6
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و بالجم لة ،فال خالف بين المس لمين أن الراب طة التي تربا أفراا أ هل
األ ا بعض هم ببعض ،وتربا بين أهل األ ا والس ماء= هي ابطة «و إله
إو اهلل» ،فال يجوز البت ة الن داء برابط ة غيره ا .ومن والى الكف ا ب الروابا
النس بية محبة لهم و غبة فيهم يد خل يف قو له تعالى﴿ :ﱏﱐﱑﱒ
ﱓﱔ﴾ [الم ائ دة ،]51 :وقول ه تع الى﴿ :ﲡﲢﲣﲤﲥ ﲦﲧ

ﲨ ﴾ [األنفال ،]73 :والعلم عند اهلل تعالى.
وبالجملة ،فالمصال التي عليها مدا الشرائع ثالثة:
األولى :ا ء المفاسد ،المعروف عند أهل األصول بالضرو ياه.
والثاني  :جلب المصال  ،المعروف عند أهل األصول بالحاجياه.
والثالث  :الجري على مكا م األخالق ومحاسن العاااه ،المعروف عند
أهل األص ول بالتحس ينياه والتتميمياه .وكل هذه المص ال الثالث هدى
فيها القرآن العظيم للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها.
فالضرو ياه التي هي ا ء المفاسد :إنما هي ا ها عن ستة أشياء:
األول :ال ين ،وقد جاء القرآن بالم حاف ظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها،
ك ما قال ت عالى﴿ :ﱦﱧﱨﱩﱪﱫ ﱬﱭﱮ ﴾ [البقرة ،]193 :ويف
آي ة األن ف ال﴿ :ﲩﲪﲫﲬﲭ ﴾ [اآلي ة ،]39 :وق ال ت ع ال ى:
﴿ﱋﱌﱍﱎ ﴾ [الفت  ،]16 :و قال ﷺ« :أمرت أن أ قا تل ال ناس حتى
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يشدده وا أن ال إل إال اهلل»( )41الحديث ،وقال ﷺ« :من ب ل دين

ةاقتلوه»()42

إلى غير ذلك من األالة على المحافظة على الدين.
والثاين :النفس ،وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها بأقوم الطرق وأعدلها،
ولذلك أوجب القص اص ا ءا للمفس دة عن األنفس ،كما قال تعالى﴿ :ﲣ
ﲤ ﲥﲦ ﲧﲨﲩ ﴾ اآلي ة [البقرة ،]179 :وق ال﴿ :ﱼ
ﱽﱾﱿﲀﲁ ﴾ اآلي ة [ال ب ق رة ،]178 :وق ال﴿ :ﲍ ﲎﲏﲐ

ﲑﲒﲓ ﴾ اآلية [اإلسراء.]33 :
الثالث :الع قل ،وقد جاء القرآن بالم حاف ظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها،
قال تعالى﴿ :ﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈ

ﳉﳊ ﴾ إلى قوله ﴿ﱓﱔﱕ ﴾ [المائدة ،]91 -90 :وقال

( )41نأخ ج نمنبخمرلن()25نوم نمن()22نمانحديلن بدنمكنقان ع .ن
( )42نأخ ج نمنبخمرلن(،3017ن)6922نمانحديلن نانقانأقانطمنل.
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ﷺ« :كل مسدددكر حرام»( ،)43وقال« :ما أسدددكر كثيره ةقليل حرام»( ،)44كما
قدمنا ذلك مستوىف يف «سو ة النحل» ،وللمحافظة على العقل أوجب ﷺ حد
الشا ب ا ءا للمفسدة عن العقل.
الرابع :النسددددب ،وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها،
ولذلك حرم ال نى وأوجب فيه الحد الراام ،وأوجب العدة على النس اء عند
المف ا ق ة بطالق أو موه ،ل ال يختلا م اء ج ل بم اء آخر يف حم امرأة
م حاف ظة على األنس اب؛ قال تعالى﴿ :ﱺﱻﱼﱽﱾ ﱿﲀﲁ

ﲂ ﴾ [اإلسراء ،]32 :ونحو ذلك من اآلياه.
وقال تعالى﴿ :ﱋﱌﱍﱎﱏﱐ ﱑﱒﱓ ﴾ اآلية [النو ،]2 :
وقد قدمنا آية الرجم واألالة الدالة على أن ها منس وخة التالوة باقية الحكم،
()43نرولن همنمنحديلنقتدا نأنىمظن ان دا نمانمن حمقة،ن دنأخ ج نمنبخمرلن(،4343ن
،4344ن)7172نوم نمن()1733نمانحديلنأقانم ىنمى شت ل.نويو نىحمديلن
ي نمانمن ااحمقة:ن«صااحيحنمنبخمرل»ن(،242ن)6124نو«صااحيحنم اانم» ن(،1999ن
،2002ن.)2003
همنمنحديلنأيضاامنقتد نأنىمظن ان د نمانمن ااحمقة،نوأمثن نممنأخ ج نأحعدن
()44نرولن
ي
()6674نومنو اام اننن«منكو » ن(،5097ن)6790نونن«منعجتبى» ن()5607نومقانممج ن
()3394نو ي منمانحديلن ع ونقانشتيلن انأقي ن انجد ن بدنمكنقان ع ونقان
منتمص،نقي اااامنيدنصااااحيحةنإنىن ع ونقانشااااتيل.نيو :ن«إروممنمن ني » ننألنبمينن
(.)2375
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وقال تعالى يف إيجاب العدة حفظا لألن ساب﴿ :ﱨﱩ ﱪﱫ
ﱬﱭ ﴾ اآل ية [البقرة ،]228 :و قال﴿ :ﱁﱂﱃﱄﱅﱆ

ﱇﱈﱉﱊﱋ ﴾ [البقرة ]234 :وإن كانت عدة الوفاة فيها شبه تعبد
لوجوفا مع عدم الخلوة بين ال وجين.
وألجل المحافظة على النس ب منع س قي ز م الرجل بماء غيره؛ فمنع
ن كاح ال حامل حتى تض ع ،قال ت عالى﴿ :ﲹﲺﲻﲼﲽ

ﲾﲿ ﴾ [الطالق.]4 :
الخددامس :العرض ،وق د ج اء القرآن ب المح افظ ة علي ه ب أقوم الطرق
وأعدلها ،فنهى المسلم عن أن يتكلم يف أخيه بما يؤذيه ،وأوجب عليه إن ماه
بفري ة ح د الق ذف ثم انين جل دة؛ ق ال تع الى﴿ :ﱏﱐﱑﱒﱓ ﴾
[الحجراه ،]12 :وقب جل وعال غيبة المسلم غاية التقبي بقوله﴿ :ﱔﱕ
ﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛﱜ ﴾ [الحجراه ،]12 :وقال﴿ :ﳎﳏﳐ
ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ
ﳠ﴾ [ا ل ح جراه ،]11 :وق ال يف إ يج اب ح د ا لق اذف﴿ :ﱼﱽ
ﱾﱿﲀﲁﲂﲃ ﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ

ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓ ﴾ اآلية [النو .]5 -4 :
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السددادس :ال ال ،وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها،
ولذلك منع أخذه بغير حق ش رعي ،وأوجب على الس ا ق حد الس رقة وهو
قطع الي د كم ا تق دم ،ق ال تع الى﴿ :ﱙﱚ ﱛﱜﱝﱞ

ﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨ ﴾ [النس اء ،]29 :وق ال
ت ع ال ى﴿ :ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ

ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﴾ [ال ب ق رة ،]188 :وق ال:
﴿ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﴾
اآلية [المائدة ،]38 :وكل ذلك محافظة على المال وا ءا للمفسدة عنه.
ال صددددلح الثاني  :جلب ال صددددالح ،وقد جاء القرآن بجلب المص ال
بأقوم الطرق وأعدلها ،ففت األبواب لجلب المصال يف جميع الميااين ،قال
ت ع ال ى﴿ :ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﴾
[ال ج م ع ة ،]10 :وق ال﴿ :ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪﱫ﴾ [ال ب ق رة ،]198 :وق ال﴿ :ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

ﱰﱱ ﴾ [الم م ل ،]20 :وق ال﴿ :ﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨ ﴾
[النساء.]29 :
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وألجل هذا جاء الش رم الكريم بإباحة المص ال المتباا لة بين أفراا
المجتمع على الوجه المش روم= ليس تجلب كل مص لحته من اآلخر؛ كالبيوم
واإلجا اه واألكرية والمساقاة والمضا بة ،وما جرى مجرى ذلك.
ال صدددلح الثالث  :الجري على مكارم األخدق ومحاسدددن العادات ،وقد
ج اء القرآن ب ذل ك ب أقوم الطرق وأع دله ا .والحض على مك ا م األخالق
ومحاس ن العاااه كثير جدا يف كتاب اهلل وس نة نبيه ﷺ ،ولذلك لما س لت
عائشة ڤ عن خلقه ﷺ قالت« :كان خلقه القرآن»( ،)45ألن القرآن ي شتمل
على جميع م كا م األخالق؛ ألن اهلل ت عالى يقول يف نب يه ﷺ﴿ :ﲋﲌﲍ

ﲎ ﴾ [القلم.]4 :
فدل مجموم اآلية وحديث عائش ة على أن المتص

بما يف القرآن من

مك ا م األخالق :أن ه يكون على خلق عظيم ،وذ لك لعظم ما يف القرآن من
مكا م األخالق ،وسنذكر لك بعضا من ذلك تنبيها به على غيره.
فمن ذلك قوله تعالى﴿ :ﳄﳅﳆﳇﳈ ﳉﳊﳋﳌﳍ ﴾ اآلية
[البقرة .]237 :فانظر ما يف هذه اآلية من الحض على مكا م األخالق من األمر
بالعفو والنهي عن نسيان الفضل.
()45نأخ ج نم اااانمن()139/746نمانحديلن ااااتدنقان شااااممنقان مم ن انأمنمنعؤمويان
اام شاااااة،نومننىظنىحعاادن()25302نومنبخاامرلننن«خن نأ تاام نمنتباامد» ن(ص)87ن
و ي عم.ن

61

وق ال ت ع ال ى﴿ :ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲺﲻ﴾ اآل ية [ال ما ئدة ،]2 :و قال ت عالى﴿ :ﲡﲢﲣ ﲤﲥ ﲦ

ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ ﴾ [ال ما ئدة .]8 :فانظر ما يف هذه اآل ياه من
مكا م األخالق ،واألمر بأن تعامل من عصى اهلل فيك بأن تطيعه فيه.
وقال تعالى﴿ :ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ ﲏ
ﲐﲑﲒﲓﲔ ﲕﲖﲗﲘﲙ

ﲚ ﲛﲜﲝﲞﲟﲠ ﴾ [النس اء .]36 :فانظر إلى هذا
من مكا م األخالق ،واألمر باإلحسان إلى المحتاجين والضعفاء.
و قال ت عالى﴿ :ﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯﱰﱱﱲﱳ

ﱴﱵ ﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﴾ [ال ن ح ل ،]90 :وق ال
تعالى﴿ :ﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﴾ اآلية [األعراف ،]31 :وقال﴿ :ﲺ
ﲻﲼﲽ ﲾﲿﳀﳁﳂ ﴾ [األنع ام ،]151 :وق ال تع الى﴿ :ﲂﲃ
ﲄ ﲅﲆ ﴾ [الفرقان ،]72 :وقال تعالى﴿ :ﱯﱰﱱﱲﱳ

ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱻﱼﱽ ﴾ [القصص ]55 :إلى
غير ذ لك من اآل ياه ا لدا لة على ما يدعو إل يه القرآن من م كا م األخالق
ومحاسن العاااه.
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ومن ه ي القرآن للتي هي أقوم :هديه إلى حل المش اكل العالمية بأقوم
الطرق وأعدلها .ونحن اائما يف المناس باه نبين هدي القرآن العظيم إلى حل
ثالث مش كاله ،هي من أعظم م ا يع اني ه الع الم يف جميع المعمو ة ممن
ينتمي إلى اإلسالم ،تنبيها فا على غيرها:
ال شكل األولى
هي ضع

المسلمين يف أقطا الدنيا يف العدا والعدا عن مقاومة الكفا .

وقد هدى القرآن العظيم إلى حل هذه المش كلة بأقوم الطرق وأعدلها؛ فبين
أن عالج الض ع

عن مقاومة الكفا إنما هو بص دق التوجه إلى اهلل تعالى،

وقوة اإليمان به والتوكل عليه؛ ألن اهلل قوي ع ي  ،قاهر لكل ش يء؛ فمن كان
من ح به على الحقيقة و يمكن أن يغلبه الكفا ولو بلغوا من القوة ما بلغوا.
فمن األالة المبي نة لذلك :أن الكفا لما ض ربوا على المس لمين ذلك
الحص ا العس كري العظيم يف غ وة األح اب المذكو يف قوله تعالى﴿ :ﱵ
ﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ

ﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉ ﲊﲋ ﴾

[األح اب:

 ،]11 -10كان عالج ذلك هو ما ذكرنا؛ فانظر ش دة هذا الحص ا العس كري
وقوة أثره يف المس لمين ،مع أن جميع أهل األ ا يف ذلك الوقت مقاطعوهم
سيا سة واقت صااا ،فإذا عرفت ذلك فاعلم أن العالج الذي قابلوا به هذا األمر
العظيم ،وحلوا به هذه المش ك لة العظمى ،هو ما بي نه جل وعال يف «س و ة
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األح اب» بقوله﴿ :ﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚ

ﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢ ﴾ [اآلية.]22 :
فهذا اإليمان الكامل ،وهذا التس ليم العظيم هلل جل وعال ،ثقة به وتوكال
عليه ،هو سبب حل هذه المشكلة العظمى.
و قد ص رح اهلل ت عالى بنتي جة هذا العالج بقو له ت عالى﴿ :ﱨﱩﱪ
ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ

ﱺﱻﱼﱽﱾ ﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ
ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏﲐﲑ

ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ ﴾ [األح اب.]27 -25 :

وهذا الذي نص رهم اهلل به على عدوهم ما كانوا يظنونه ،وو يحس بون
أنهم ينص رون به وهو المالئكة والري  ،قال تعالى﴿ :ﱞﱟﱠﱡ

ﱢﱣﱤﱥﱦ ﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ ﴾

[األح اب:

 ،]9ولما علم جل وعال من أهل بيعة الرض وان اإلخالص الكامل ،ونوه عن
إخالص هم باوس م المبهم الذي هو الموص ول يف قوله﴿ :ﱾﱿﲀﲁﲂ

ﲃﲄﲅﲆ ﲇﲈﲉﲊﲋ ﴾ [ا ل ف ت  :]18 :أي من
اإليمان واإلخالص =...كان من نتائج ذلك ما ذكره اهلل جل وعال يف قوله:
﴿ﲯﲰ ﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷ ﲸﲹﲺﲻ ﲼﲽ ﴾ [الفت :
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 ،]21فص رح جل وعال يف هذه اآلية بأنهم لم يقد وا عليها ،وأن اهلل جل وعال
أحاط فا فأقد هم عليها ،وذلك من نتائج قوة إيماهنم وشدة إخالصهم.
فدلت اآلية على أن اإلخالص هلل وقوة اإليمان به ،هو الس بب لقد ة
الض عي

على القوي وغلبته له﴿ :ﱴﱵﱶﱷ ﱸﱹﱺ

ﱻﱼﱽﱾﱿﲀ ﴾ [البقرة ،]249 :وقوله تعالى يف هذه اآلية:
﴿ﲰﲱﲲ﴾ فعل يف س ياق النفي ،والفعل يف س ياق النفي من ص يغ
العموم على التحقيق ،كم ا تقر يف األص ول ،ووجه ه ه اهر؛ ألن الفع ل
ال صناعي  -أعني الذي ي سمى يف او صطالح فعل األمر أو الفعل الما ضي أو
الفعل المض ا م  -ينحل عند النحويين وبعض البالغيين عن مص د وزمن،
كما أشا له يف «الخالصة»( )46بقوله:
منع درنم منممن

نمن ممجنما ن ما نادن نا نمنىت ا نااايمانمانأما ن
ن

ن

وعند جماعة من البالغيين ينحل عن مص د وزمن ونس بة ،وهذا هو
الظاهر كما حر ه بعض البالغيين ،يف بحث اوستعا ة التبعية.
فالمصد إذن كامن يف مفهوم الفعل إجماعا ،فيتسلا النفي الداخل على
الفعل على المصد الكامن يف مفهومه ،وهو يف المعنى نكرة ،إذ ليس له سبب
يجعله معرفة ،فيؤول إلى معنى النكرة يف سياق النفي ،وهي من صيغ العموم.
()46ن(-212/3نمنع مصدنمنشم ية).
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فقوله﴿ :ﲰﲱﲲ﴾ يف معنى :و قد ة لكم عليها ،وهذا يعم سلب
جميع أنوام الق د ة؛ ألن النكرة يف س ي اق النفي ت دل على عموم الس ل ب
وشموله لجميع األفراا الداخلة تحت العنوان ،كما هو معروف يف محله.
وفذا تعلم أن جميع أنوام القد ة عليها مس لوب عنهم ،ولكن اهلل جل
وعال أحاط فا فأ قد هم عليها ،ل ما علم من اإليمان واإلخالص يف قلوفم
﴿ﲨ ﲩﲪﲫ ﴾ [الصافاه.]173 :
ال شكل الثاني
هي تس ليا الكفا على المؤمنين بالقتل والجراح وأنوام اإليذاء ،مع أن
المسلمين على الحق ،والكفا على الباطل.
وهذه المشكلة استشكلها أصحاب النبي ﷺ ،فأفتى اهلل جل وعال فيها،
وبين السبب يف ذلك بفتوى سماوية تتلى يف كتابه جل وعال.
وذلك أنه لما وقع ما وقع بالمس لمين يوم أحد ،فقتل عم س ول اهلل ﷺ
وابن عمته ،ومثل فما ،وقتل غيرهما من المهاجرين ،وقتل س بعون جال من
األنصا  ،وجرح ﷺ ،وشقت شفته ،وك سره باعيته ،وشج ﷺ= استشكل
المس لمون ذلك ،وقالوا :كي

ي نال م نا المش ركون ونحن على الحق وهم

على الب اط ل؟! ف أن ل اهلل قول ه تع الى﴿ :ﳌﳍﳎﳏﳐ

ﳑﳒﳓﳔﳕ ﳖﳗﳘﳙﳚﳛ ﴾ [آل عمران.]165 :
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وقو له ت عالى﴿ :ﳖﳗﳘﳙﳚﳛ ﴾ ف يه إج مال بي نه ت عالى بقو له:
﴿ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ

ﲄﲅ ﴾ إلى قوله ﴿ﲎﲏ ﴾ [آل عمران.]152 :

ففي هذه الفتوى الس ماوية بيان واض ؛ ألن س بب تس ليا الكفا على
المس لمين هو فش ل المس لمين ،وتنازعهم يف األمر ،وعص يانهم أمره ﷺ،
وإ ااة بعض هم الدنيا مقدما لها على أمر الرس ول ﷺ .وقد أوض حنا هذا يف
سو ة «آل عمران» ،ومن عرف أصل الداء عرف الدواء ،كما و يخفى.
ال شكل الثالث
هي اختالف القلوب الذي هو أعظم األسباب يف القضاء على كيان األمة
اإلس المية ،وس تل امه الفش ل ،وذهاب القوة والدولة ،كما قال تعالى﴿ :ﱄ

ﱅﱆﱇﱈﱉ﴾ [األنفال .]46 :وقد أوض حنا معنى هذه
اآلية يف سو ة «األنفال».
فرتى المجتمع اإلس المي اليوم يف أقطا الدنيا يض مر بعض هم لبعض
العداوة والبغض اء ،وإن جامل بعض هم بعض ا فإنه و يخفى على أحد أنها
مجاملة ،وأن ما تنطوي عليه الضمائر مخال
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لذلك.

وقد بين تعالى يف «س و ة الحش ر» أن س بب هذا الداء الذي عمت به
البلوى إنما هو ضع

العقل؛ قال تعالى﴿ :ﲦ ﲧﲨﲩﲪ ﴾ ،ثم

ذكر العلة لكون قلوفم ش تى بقوله﴿ :ﲫﲬﲭﲮﲯ ﴾ [اآلية،]14 :
وو شك أن ااء ضع

العقل الذي يصيبه فيضعفه عن إا اك الحقائق ،وتميي

الحق من الباطل ،والنافع من الضا  ،والحسن من القبي  ،و اواء له إو إنا ته
بنو الوحي؛ ألن نو الوحي يحيا به من كان ميتا ،وي ضيء الطريق للمتم سك
به ،فيريه الحق حقا والباطل باطال ،والنافع نافعا ،والض ا ض ا ا؛ قال تعالى:
﴿ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲕﲖﲗﲘﲙﲚ ﴾ [األنعام ،]122 :وقال تعالى﴿ :ﱁﱂﱃ

ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﴾ [البقرة ،]257 :ومن أخرج من الظلماه
إلى النو أبصر الحق؛ ألن ذلك النو يكش

له عن الحقائق فيريه الحق حقا

والباطل باطال ،وقال تعالى﴿ :ﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀ
ﳁﳂ ﳃ ﴾ [الملك ،]22 :وقال تعالى﴿ :ﱁﱂﱃﱄﱅ
ﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ
ﱔﱕ ﴾ [ف اطر ،]22 -19 :وق ال تع الى﴿ :ﱾﱿﲀﲁ ﲂ

ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉ﴾ اآلية [هوا ،]24 :إلى غير ذلك من اآلياه
الدالة على أن اإليمان يكس ب اإلنس ان حياة بدو من الموه الذي كان فيه،
ونو ا بدو من الظلماه التي كان فيها.
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وهذا النو العظيم يكش

الحقائق كشفا عظيما؛ كما قال تعالى﴿ :ﲞ

ﲟﲠﲡ ﲢﲣ﴾ إل ى ق ول ه﴿ :ﳇﳈﳉ ﳊﳋﳌﳍ

ﳎﳏ ﴾ [النو .]35 :
ولما كان تتبع جميع ما تدل عليه هذه اآلية الكريمة من هدي القرآن للتي
هي أقوم :يقتض ي تتبع جميع القرآن ،وجميع الس نة ألن العمل بالس نة من
ه دي القرآن للتي هي أقوم؛ لقول ه تع الى﴿ :ﲐﲑﲒﲓﲔ

ﲕﲖﲗﲘ ﴾ [الحش ر ،]7 :وك ان تتبع جميع ذل ك غير ممكن يف ه ذا
الكتاب المبا ك= اقتص رنا على هذه الجمل التي ذكرنا من هدي القرآن للتي
هي أقوم تنبي ها على هذه الج مل التي ذكر نا من هدي القرآن للتي هي أقوم
تنبيها فا على غيرها .والعلم عند اهلل تعالى.
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