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احلق واخلري
هل ت�شعر باخلوف من الرتاجع عن طريقّ
والهداية؟
هل ت�شعر بال�ضعف حني تواجهك �أزمة �أو حمنة يف نف�سك �أو يف�أهلك ..مالك؟
 هل تخ�شى من تق ّلب �إميانك �أمام ما مت ّر به من �أحداث يومية؟�إليك الإجابة يف ال�صفحات التالية.
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مقا�صد ال�سورة وغاياتها
احلمد هلل حمد ال�شاكرين وال�صالة وال�سالم على �سيد الأنبياء
واملر�سلني وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
�سورة �آل عمران ثاين ال ّزهراوين ،ت�أتي بعد �سورة البقرة التي تع ّلم
الإن�سان طريق الهداية وت�سري به عليه ،تع ّلمه الثبات �أمام املحن
وال�صعوبات املختلفة التي هي من طبيعة هذه احلياة الدنيا.
�سورة البقرة �أو�ضحت املنهج الذي ينبغي �أن ي�سري عليه الإن�سان
لي�سعد يف حياته ويف �آخرته .ع ّلمته كيف يتح ّرر من اخلوف والقلق
ليعي�ش بحرية يف ظ ّل توحيده و�إميانه ويقينه باهلل �سبحانه ال �شريك
له.
�إال �أن ذلك املنهج وال�سري عليه يحتاج �إىل �أدوات وو�سائل تثبيت
وتر�سيخ لتلك املعاين الواردة فيه ،ف�إذا بهذه ال�سورة حتمل هذه
الو�سائل من خالل عر�ض مواقف عملية ومناذج لأنا�س ارت�ضوا
املنهج الرباين وعا�شوا عليه من ال�صاحلني وال�ص ّديقني والأنبياء.
وال�سورة يف عر�ضها لتلك النماذج تق ّدم جوانب من النف�س الب�شرية
يف خوفها ،قوتها� ،ضعفها ،تنازع اخلري وال�شر فيها ..لتجعل من
بعيدا عن طبيعة
الثبات �أم ًرا واقع ًيا ال مثال ًيا �ضار ًبا يف اخليال �أو ً
النّف�س الإن�سانية التي ال تخلو من ذلك كله.
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من هنا ابتد�أت ال�سورة العظيمة بعد التوحيد بالدعاء والت�ض ّرع �إىل
اهلل �سبحانه؛ ( َر َّبنَا اَل تُزِ ْغ ُق ُلو َبنَا َب ْع َد ِ�إذْ َه َد ْي َتنَا َو َه ْب َلنَا ِم ْن َل ُدن َْك
يعب
َر ْح َم ًة �إِن ََّك �أَن َْت ا ْل َو َّه ُ
اب ( .))٨هذا الت�ض ّرع هلل ع َّز وج َّل الذي رّ
عن خوف امل�ؤمن وقلقه من الزيغ والزلل ،من البعد �أو انحراف
القلب عن الهداية ،م�ستغي ًثا برحمة اهلل �سبحانه ،معلنًا �أال حماية
للقلب من الزيغ �إال بوقاية من اهلل �سبحانه.
ولذلك كان �أكرث دعاء النّبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم “يا مقلب
القلوب ث ّبت قلبي على دينك” .الدعاء بالثبات املناق�ض للزيغ
واالنحراف ،ذلك املق�صد الأ�سا�س الذي تدور حوله �سورة �آل
عمران؛ التي تُدافع عن �صاحبها بقدر ما يثبت الإميان يف قلب
�صاحبها القائم بها.
وتبد�أ ال�سورة ب�أعظم حقيقة يف حياة الإن�سان؛ التوحيد .وت�ؤ�س�س
ال�سورة التوحيد على الإميان ب�أ�سماء اهلل و�صفاته بد ًء با�سم اهلل
ري من �أهل العلم .ومن ذلك �أن ال َّنب ُِّي
الأعظم (اهلل) كما ّ
رجحه كث ٌ
َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �سمع َر ُجلاً َيق ُ
ُول ال َّل ُه َّم �إِ يِّن �أَ ْ�س�أَل ُ َك ِب�أَن ََّك �أَن َْت
ال�ص َم ُد ا َّل ِذي مَ ْل َي ِل ْد َو مَ ْل ُيو َل ْد َو مَ ْل َي ُك ْن َل ُه ُك ُف ًوا �أَ َح ٌد َف َقالَ
اللهَّ ُ ْ أ
الَ َح ُد َّ
َر ُ�س ُ
الَ ْع َظ ِم ا َّل ِذي
ِا�س ِم ِه ْ أ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َلق َْد َ�س�أَلَ اللهَّ َ ب ْ
اب� .سنن ابن ماجه.
�إِذَ ا ُ�س ِئ َل ِب ِه َ�أ ْع َطى َو�إِذَ ا ُد ِع َي ِب ِه َ�أ َج َ
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وتق ّدم �سورة �آل عمران العديد من املواقف والتحديات التي قد
تواجه امل�ؤمن واملجتمع يف طريق احلياة منها ما يتعلق؛ باملعتقدات
الدينية ومنها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي ،لت�ؤكد ال�سورة يف
كل ذلك �أن التوحيد �أعظم ما ُيت�سلح به يف مواجهة ذلك كله.
وقد يظن القارئ لأول وهلة �أن ال�سورة تتعر�ض ملواقف حدثت مع
�أهل الكتاب وقت نزول القر�آن الكرمي ولكنها انتهت اليوم ،وهذا
خلل وا�ضح .فالقر�آن الكرمي يعالج من خالل عر�ضه للمواقف
التاريخية �أحدا ًثا حا�ضرة ومقبلة .وهو يف وقوفه عند تلك الأحداث
�إمنا يق ّدمها كنماذج ملا ح�صل لإفادة الدرو�س والعرب للمتد ِّبر فيها
وربطها بواقعه.
ويف ثنايا ذلك تق ّدم ال�سورة مناذج ملن ثبت على احلق وواجه
ال�صعوبات والتحديات بذلك التوحيد الرا�سخ واليقني الف ّذ باهلل
�سبحانه ،مبتد ًئا بنموذج للمر�أة ال�صاحلة (زوجة عمران) .واملر�أة
هاما يف املجتمع
حا�ضرة ب�شكل وا�ضح يف ال�سورة باعتبارها عن�ص ًرا ً
والأمة ،تتعر�ض للعديد من التحديات بحكم الوظائف املناطة بها،
وال تخرج ال�سورة يف عر�ضها عن الواقعية �أو جت ّريد الأ�شخا�ص من
�إن�سانيتهم وب�شريتهم بل ت�ؤكد وجود جوانب ال�ضعف الب�شري وكيفية
التغلب عليها.

من هنا كانت ال�سورة ثاين ال ّزهراوين فهي نربا�س ي�ضيء الطريق
ملن َ�صاحبها والزَمها يف حياته .فال�شدائد والتحديات والفنت من
الظلمة ،وهذه ال�سورة ب�آياتها تبدد تلك ُ
طبيعتها ُ
الظلمة واحلرية
واال�ضطراب.
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وقفات مع ال�سورة
تبد�أ ال�سورة بالتوحيد (الق�ضية الكربى يف حياة الإن�سان واملجتمع
�صح معها كل �أمر و�إن حدث
والأمة) تلك الق�ضية التي �إن ّ
�صحتّ ،
فيها خلل� ،سرى وانتقل ذلك اخللل لكل �شيء.
والتوحيد الذي تنّقيه وتُز ّكيه �سورة �آل عمران من ال�شوائب توحيد
منهجا حلياتهم ي�سريون عليه،
ال�صادقني املوقنني الذين يجعلونه ً
وي�ستنريون بنّوره يف ظلمات الفنت واالمتحانات.
ي�ستح�ضر امل�ؤمن �أال
والتوحيد يقوى وي�شتد ُعوده يف القلب حني
َ
م�ش ِّرع له يف حياته �إال اهلل �سبحانه وتعاىل ،وهذا ما تتحدث عنه
�سورة �آل عمران من البداية.
وم ( )٢والربط بني هذه الآية
(امل()١اللهَّ ُ َال �إِ َل َه �إِ َّال ُه َو الحْ َ ُّي ا ْل َق ُّي ُ
حي
فالرب الذي اتخذه امل�ؤمن �إل ًها
و�آية الكر�سي وا�ضح،
ً
ّ
وم�شرعا ٌّ
قيوم ،دائم احلياة والق ّيومية على كل �شيء �سبحانه .ومن قيامه
�سبحانه ب�ش�ؤون خلقه �أن �أنزَ ل لهم كتا ًبا يحمل منهج احلياة والعي�ش
تدبر الزهراوين � ...سورة �آل عمران
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َاب ِبالحْ َ قِّ ُم َ�ص ِّد ًقا لمِ َا َبينْ َ َي َد ْي ِه
على هذه الأر�ض ( َن َّزلَ َع َل ْي َك ال ِْكت َ
َو�أَ ْنزَ لَ ال َّت ْو َرا َة َو ْ ِإ
َّا�س َو�أَ ْنزَ لَ ا ْل ُف ْر َق َان).
ن َيل(ِ )٣م ْن َق ْب ُل ُه ًدى ِللن ِ
ال جْ ِ
الآيات يف بداية �سورة �آل عمران تقّدم للب�شرية الكتب ال�سماوية
ال�سابقة التي �أنزلها اهلل على عباده ،التوراة والإجنيل التي نزلت
هداية للب�شرية يف طريقها لتع ّلم النا�س كيف يعي�شون وكيف يتعاونون
وكيف ي�صلون باحلق �إىل امل�سار الذي ينبغي �أن ي�صلوا �إليه .والقر�آن
خامتة هذه الكتب ( َو�أَ ْنزَ لَ ا ْل ُف ْر َق َان) ليفرق بني احلق والباطل ،يفرق
بني ال�ضالل والهدى ،يفرق بني النّور والظالم.
ثم تتواىل الآيات لتبينّ خ�صائ�ص هذا القر�آن العظيم وموا�صفاته
احلق فالذي �أنزله ال يخفى عليه �شيء (�إِ َّن
التي جتعل منه املنهج ّ
ال�س َما ِء ( )٥ليجعل الإن�سان
اللهَّ َ َال َيخْ فَى َع َل ْي ِه �شَ ْي ٌء فيِ الأَ ْر ِ�ض َو َال فيِ َّ
ي�ست ّل كل ما ميكن �أن يخالج �س ّره فيط ّهره وينّقيه وي�صفّيه ،فلي�س
ثمة �شيء ميكن �أن يخفيه الإن�سان على اهلل ع َّز َّ
وجل .الأمر الذي
يدفع به ملراقبة ذاته و�س ّره وخلجات نف�سه وخواطره وتهذيبها.
وهنا تبد�أ ال�سورة بت�أ�سي�س الثبات يف قلب امل�ؤمن من خالل تعريف
الإن�سان بخالقه و�سعة علمه و�إحاطته بخلقه و�ش�ؤونهم.
وهو ثبات ال يعرف الزيغ �أو التذبذب يف الأفكار �أو املعتقدات ،حيث
ويو�ضح ما ي�شتبه عليه ويفرق بني احلق والباطل
القر�آن يبينّ له ّ
ِ
ات ُه َّن �أُ ُّم ال ِْكت ِ
ات) كتاب محُ كم
(م ْن ُه �آَ َي ٌ
َاب َو�أُخَ ُر ُم َت�شَ ا ِب َه ٌ
ات محُ ْ َك َم ٌ
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ُمتقن ،متقن يف �صياغته ،متقن يف �أحكامه ،متقن يف ت�شريعاته.
ونزول الآيات املت�شابهات لالختبار واالبتالء ،والأ�صل ر ّد املت�شابه
�إىل املحكم وعدم النزوع �إىل الكتاب بغر�ض مترير غايات م�سبقة يف
نفو�س الب�شر .وهنا تت�ضح عظمة القر�آن الكرمي يف تخلي�ص النفو�س
من �شوائبها وهواها وت�أكيد جميئها للقر�آن بغر�ض اال�ستهداء بنوره.
وعلى نقي�ض ذلك ،الإن�سان الذي ي�أتي �إىل القر�آن الكرمي ويف نف�سه
ين فيِ ُق ُلوبِهِ ْم َز ْي ٌغ فيتبعون ما
انحرافات فكرية �أو عقدية ( َف َ�أ َّما ا َّل ِذ َ
ت�شابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء ت�أويله) فهوالء ال يزيدهم القر�آن
اً
�ضالل لف�ساد نفو�سهم وخبث نواياهم وغاياتهم� .أما امل�ؤمن
�إال
فال تزيده تلك الآيات �إال هدى وثباتًا ور�سوخً ا .ولذلك ختمت الآية
ال�سابعة يف احلديث عن املحكم واملت�شابه يف القر�آن ( َو َما َيذَّ َّك ُر �إِ اَّل
ال ْل َب ِ
اب (.))٧
�أُو ُلو َْ أ
واحلديث عن �أويل الألباب �أ�صحاب العقول الراجحة �أولئك الذين
يتقنون وزن الأمور وربط القرارات بخواتيمها ونتائجها البعيدة
وال تقف بهم عقولهم عند االهتمامات ال�صغرية .فه�ؤالء هم
الذين يدركون �أن الثبات �أعظم ما ينبغي احلفاظ عليه مهما بلغت
التحديات وال�صعوبات.
وقد قادتهم عقولهم الراجحة �إىل الت�ض ّرع هلل طل ًبا لأهم و�أع ّز
مطلوب؛ الثبات ،مدركني �أن الثبات منحة ُينعم بها اهلل على عباده
تدبر الزهراوين � ...سورة �آل عمران
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بعيدا عن غايتهم التي
فرتة ق�صرية الأمد ال ينبغي �أن ت�أخذ الب�شر ً
َّا�س ِل َي ْو ٍم اَل َر ْي َب ِفي ِه �إِ َّن اللهَّ َ اَل ُيخْ ِل ُف
لها خُ لقوا ( َر َّبنَا �إِن ََّك َج ِام ُع الن ِ
المْ ِي َعا َد (.))٩
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املقبلني عليه بالتوحيد والطاعات ( َر َّبنَا اَل تُزِ ْغ ُق ُلو َبنَا َب ْع َد �إِذْ َه َد ْي َتنَا
َو َه ْب َلنَا ِم ْن َل ُدن َْك َر ْح َم ًة) فالزيغ نقي�ض الثبات وهو مر�ض يقع
يف القلب ثم ينعك�س على ت�صرفات الإن�سان و�سلوكه .وخطورة
الزيغ وتقلب القلب و �أحواله �أمام التحديات واالبتالءات من �أخطر
الأمرا�ض التي ت�صيب الفرد والأمة.
(�إن العبد �إذا علم �أن اهلل � -سبحانه و تعاىل  -مقلّب
القلوب و�أنه يحول بني املرء وقلبه و�أنه  -تعاىل  -كل يوم
هو يف �ش�أن يفعل ما ي�شاء ويحكم ما يريد و�أنه يهدي من
ي�شاء وي�ضل من ي�شاء ،فما ي�ؤ ّمنه �أن يقلّب اهلل قلبه ويحول
بينه وبينه ويزيغه بعد �إقامته وقد �أثنى اهلل على عباده
امل�ؤمنني بقولهَ (( :ر َّبنَا ال تُزِ ْغ ُق ُلو َبنَا َب ْع َد �إِذْ َه َد ْي َتنَا)) فلوال
خوف الإزاغة ملا �س�ألوه �أن ال يزيغ قلوبهم).
ابن قيم اجلوزية .طريق الهجرتني

(وهذه الأ�صول الثالثة وهي الإميان باهلل وباليوم
الآخر والعمل ال�صالح هي املوجبة لل�سعادة يف كل ملة
ين َها ُدوا َوال َّن َ�صا َرى
ين �آ َمنُوا َوال َِّذ َ
كما قال تعاىل�( :إ َِّن ال َِّذ َ
ني َم ْن �آ َم َن بِاللهَّ ِ َوا ْل َي ْو ِم ْال ِآخرِ َو َعمِلَ َ�ص حِ
ال ًا َف َل ُه ْم
ال�صا ِب ِئ َ
َو َّ
ُون).
�أَ ْج ُر ُه ْم ِع ْن َد َر ِّبه ِْم َوال خَ ْو ٌف َع َل ْيه ِْم َوال ُه ْم َي ْحزَ ن َ
ابن تيمية .قاعدة يف املحبة
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ولت�صبح هذه احلقيقة ظاهرة للعيان فال�سورة تق ّدم �صورة لنهاية
ُغن عنهم �أموالهم
�أولئك الذين زاغت قلوبهم عن منهج احلق فلم ت ِ
وال �أوالدهم من مواجهة تلك النهاية املحتومة التي جعلت منهم
ين َك َف ُروا َل ْن ُت ْغ ِن َي َع ْن ُه ْم �أَ ْم َوا ُل ُه ْم َو اَل �أَ ْو اَل ُد ُه ْم
وقو ًدا للنار (�إِ َّن ا َّل ِذ َ
ين
ِم َن اللهَّ ِ �شَ ْي ًئا َو�أُو َل ِئ َك ُه ْم َو ُقو ُد النَّا ِر (َ )١٠ك َد�أْب �آَلِ ِف ْر َع ْو َن َوا َّل ِذ َ
ِم ْن َق ْب ِلهِ ْم َكذَّ ُبوا ِب�آَ َيا ِتنَا َف�أَخَ ذَ ُه ُم اللهَّ ُ ب ُِذ ُنوبِهِ ْم).
خ�ض َرتها ك�شجرة ،ويف �سرعة انق�ضائها َ
وق ْب�ضها
(الدنيا يف ْ
م�سافر �إىل ر ِّبه ،وامل�سافر �إذا
�شيئًا ف�شيئًا كالظِّ لِّ  ،والعبد
ٌ
ٍ
ح�سن به �أن َيبني حتتها دا ًرا،
ر�أى �شجرة يف يوم
�صائف ال َي ُ
وال يت َِّخذها قرا ًرا ،بل ي�ستظلُّ بها بقَدر احلاجة ،ومتى زا َد
على ذلك انقطع عن الرفاق)
ابن قيم اجلوزية .ع ّدة ال�صابرين
تدبر الزهراوين � ...سورة �آل عمران
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وهنا يتوجه الكالم للنبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أن هلل يف
ت�صريف خلقه ُ�سننّا ت�سري ،ومنها �أن الغَلبة يف النهاية لعباد اهلل
ين
امل�ؤمنني ال�صادقني و�أن نهاية الكفر الهزمية واالندحار( ُق ْل ِل َّل ِذ َ
ون �إِلىَ َج َهن ََّم َو ِب ْئ َ�س المْ ِ َها ُد(.))١٢
ون َوتحُ ْ�شَ ُر َ
َك َف ُروا َ�س ُت ْغ َل ُب َ
ولذلك جاءت الآيات بتق ّدمي عالمات �آخرى على هذه ال�سنّة املا�ضية
يف الكون املتمثلة يف انت�صار �أولئك الذين يقاتلون يف �سبيل اهلل على
�أ�صحاب الباطل ولو طال الأمد ( َق ْد َك َان َل ُك ْم َ�آ َي ٌة فيِ ِف َئ َتينْ ِ ا ْل َت َق َتا ِف َئ ٌة
ُتقَا ِت ُل فيِ َ�سبِيلِ اللهَّ ِ َو�أُخْ َرى َكا ِف َر ٌة َواللهَّ ُ ُي�ؤَ ِّي ُد ِبن َْ�صرِ ِه َم ْن َي�شَ ا ُء �إِ َّن فيِ
الَ ْب َ�صا ِر ( .))١٣والقر�آن كتاب يع ّلم النا�س �أن
ذَ ِل َك َل ِع رْ َب ًة ِ ألُوليِ ْ أ
يقر�أوا واقعهم وما�ضيهم من خالل قراءة هذا القر�آن العظيم.
ثم تنتقل �آيات �سورة �آل عمران �إىل و�سيلة �آخرى من و�سائل الثبات؛
�إدراك حقيقة الدنيا وحجمها الطبيعي ال ذلك احلجم املوهوم الذي
َّا�س
يغ ّرت به الإن�سان حيث تظهر ال�صورة �أكرب من حقيقتها ( ُز ِّي َن ِللن ِ
ُح ُّب ال�شَّ َه َو ِات ِم َن ال ِّن َ�سا ِء َوا ْل َب ِن َني َوا ْل َقن ِ
َاط ِري المْ ُ َقن َْط َر ِة ِم َن الذَّ َهبِ
الَ ْن َع ِام َوالحْ َ ْر ِث ذَ ِل َك َم َتا ُع الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا
َوا ْل ِف َّ�ض ِة َوالخْ َ ْيلِ المْ ُ َ�س َّو َم ِة َو ْ أ
َواللهَّ ُ ِعن َْد ُه ُح ْ�س ُن المْ َ�آَ ِب (.))١٤
هذه الآية تتحدث عن كل الدنيا ومظاهرها وزينتها التي ال تخرج
عن كونها جمرد متاع و�أن اهلل عنده ما هو �أف�ضل و�أبقى وخري منها
(ذَ ِل َك َم َتا ُع الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا َواللهَّ ُ ِعن َْد ُه ُح ْ�س ُن المْ َ�آَ ِب) .ولي�س املراد �أن
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هجر الدنيا وملذاتها املباحة بل االعتدال والتو�سط يف الأخذ منها
والتز ّود من ذلك كله لمِ ا هو خري و�أبقى ( ُق ْل �أَ�ؤُ َن ِّب ُئ ُك ْم بِخَ يرْ ٍ ِم ْن ذَ ِل ُك ْم
ين ِفي َها
َّات تجَ ْرِ ي ِم ْن تحَ ْ ِت َها ْ أ
الَ ْن َها ُر خَ ا ِل ِد َ
ِل َّل ِذ َ
ين ا َّت َق ْوا ِعن َْد َر ِّبهِ ْم َجن ٌ
َو�أَ ْز َوا ٌج ُم َط َّه َر ٌة َور ِْ�ض َوا ٌن ِم َن اللهَّ ِ ).
(القلوب مفطورة على الإقرار باهلل ت�صديقًا به ودينًا له
ت�صدها
لكن يعر�ض لها ما ُيف�سدها �إما من ال�شبهات التي ّ
ت�صدها عن
باحلق و�إما من ال�شهوات التي
عن الت�صديق
ّ
ّ
اتباعه).
ابن تيمية/الفتاوى
فال ميكن للإن�سان �أن يقلل من تعلقه بالدنيا ومتاعها دون الإح�سا�س
والوعي بالآخرة وحياتها وا�ستح�ضار و�صفها كما ت�أتي بها الآيات
الكرمية ،وهو �أ�سلوب تربوي عظيم .فالذي يريد الو�صول �إىل
هدف معني ،عليه �أن يعي�ش ذلك الهدف وي�ضعه ن�صب عينيه ،ينام
وحر�صا عليه وت�ض ّر ًعا
وي�صحو عليه ،يراه بعني قلبه فيزداد تعلقًا به
ً
هلل بالو�صول �إليه وهكذا حال امل�ؤمنني يف هدفهم الأ�سمى؛ مغفرة
ون َر َّبنَا ِ�إ َّننَا �آَ َمنَّا فَاغْ ِف ْر َلنَا ُذ ُنو َبنَا َو ِقنَا
ين َيقُو ُل َ
اهلل وعفوه (ا َّل ِذ َ
اب النَّا ِر (.))١٦
َعذَ َ
تدبر الزهراوين � ...سورة �آل عمران

�سورة �آل عمران �سورة �آل عمران �سورة �آل عم

تدبر الزهراوين � ...سورة �آل عمران

13

مع آل� ةروس� نارمع آل� ةروس� نارمع آل� ةروس�

عندها تتحول تلك الطاقة الإميانية الهائلة �إىل �سلوكيات و�أعمال
ال�صا ِد ِق َني
(ال�صابِرِ َ
ين َو َّ
باطنة وظاهرة حتكم حركة الإن�سان وحياته َّ
ِالَ ْ�س َحا ِر (.))١٧
ين ب ْ أ
َوا ْلقَا ِن ِت َني َوالمْ ُ ْن ِف ِق َني َوالمْ ُ ْ�س َت ْغ ِفرِ َ
وبد�أت ال�سورة ب�أخالقيات ه�ؤالء امل�ؤمنني الثابتني وعلى ر�أ�سها؛
ال�صرب .لأن الثبات يحتاج �إىل َّ�صرب على كل تلك ال�صفات
ّ
احلميدة .فالطاعة وطول القيام بني يدي اهلل والإنفاق والبذل
والعطاء ومداومة ذكر اهلل وطلب مغفرته...كلها حتتاج �إىل َّ�صرب
ون
ين َي ْد ُع َ
ا�ص رِ ْب َنف َْ�س َك َم َع ا َّل ِذ َ
وحتمل كما جاء يف �سورة الكهف ( َو ْ
ون َو ْج َه ُه َو اَل َت ْع ُد َع ْين َ
َاك َع ْن ُه ْم تُرِ ي ُد زِي َن َة
َر َّب ُهم بِا ْلغ ََدا ِة َوا ْل َع ِ�ش ِّي ُيرِ ي ُد َ
الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َياَ .و اَل ت ُِط ْع َم ْن �أَغْ َف ْلنَا َق ْل َب ُه َعن ِذ ْكرِ َنا َوا َّت َب َع َه َوا ُه َو َك َان
�أَ ْم ُر ُه ُف ُر ًطا ( )28الكهف).
ثم تنتقل بعد ذلك الآيات يف �سورة �آل عمران للحديث عن التحديات
املتعلقة باملعتقدات الدينية وما ُيبث يف املجتمع من �أفكار منحرفة
وكيفية التعامل معها من خالل ا�ستح�ضار ما تع ّر�ض له املجتمع
امل�سلم الأول يف املدينة من ِقبل بع�ض �أهل الكتاب.
وتبد�أ الآيات بت�أكيد التوحيد بقوله تعاىل (�شَ هِ َد اللهَّ ُ �أَ َّن ُه اَل �إِ َل َه �إِ اَّل
ُه َو) فالتوحيد ق�ضية حتمية �ألغت ب�شهادتها كل �أنواع و�صور اجلهل
الرب �سبحانه لنف�سه بوحدانيته املطلقة
الب�سيط واملر َّكب ،ب�شهادة ّ
التي ُذكرت يف الآية مرتني اَ
(ل �إِ َل َه �إِ اَّل ُه َو ا ْل َعزِ ي ُز الحْ َ ِك ُيم) .ف� ّأي
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اً
�ضالل .والزيغ ي�ؤدي �إىل
انحراف عن ذلك التوحيد يعد زيغًا و
ال�ضالل كما �أن الثبات على احلق ي�ؤدي �إىل الهدى.
ين ِعن َْد اللهَّ ِ
الد َ
ثم ت�ؤكد الآيات �أن هذا ما ارت�ضاه اهلل لعباده (�إِ َّن ِّ
ال ْ�سلاَ ُم) فاال�ست�سالم واالنقياد واخل�ضوع هلل عز وجل ر�سالة
ْ ِإ
الأنبياء جمي ًعا �إال �أن االختالف جاء من قبيل ظلم بع�ض �أتباع
َاب �إِ اَّل ِم ْن
الأديان لأنف�سهم وغريهم ( َو َما اخْ َت َل َف ا َّل ِذ َ
ين �أُوتُوا ال ِْكت َ
َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم َب ْغ ًيا َب ْي َن ُه ْم).
اج َ
وك َفق ُْل �أَ ْ�س َل ْم ُت
واملطلوب من امل�ؤمن الثبات على احلق ( َف�إِ ْن َح ُّ
َو ْجهِ َي للِهَّ ِ َو َم ِن ا َّت َب َع ِن َو ِ�إ ْن َت َو َّل ْوا َف ِ�إنمَّ َ ا َع َل ْي َك ا ْل َبلاَ ُغ).
�إال �أن الباطل والزيغ ميكن �أن يقوى وميتلك �أ�ساليب املنعة ،ويظهر
وك�أنه عال على احلق وانت�شى ،فت�أتي الآية الكرمية لتبينّ وتذّكر
الإن�سان ب�أن عاقبة الأمور هلل وحده و�أن امللك هلل وحده و�إن بدا الأمر
 يف بع�ض الأحيان -على غري ذلك ملن ال يدرك احلقيقة الباقيةحتت وط�أة ظروف مي ّر بها الب�شر ( ُقلِ ال َّل ُه َّم َما ِل َك المْ ُ ْل ِك ُت�ؤْ ِتي المْ ُ ْل َك
م ْن َت�شَ ا ُء).
َم ْن َت�شَ ا ُء َو َتنْزِ ُع المْ ُ ْل َك مِ َّ
فاهلل هو مالك امللك ُي�ؤتي امللك من ي�شاء وينزعه ممن ي�شاء وبيده
وحده عاقبة الأمور ،وكل ما يحدث �أمام الب�شر من حتديات ووقائع
وجمريات �إمنا هو من قبيل االبتالء واالختبار .وا�ستقرار هذه
احلقيقة يف قلب امل�ؤمن يو ّلد االعتزاز ب�إميانه ،فال يعت ّز بوالء لغري
تدبر الزهراوين � ...سورة �آل عمران
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امل�ؤمن .فامل�ؤمن اتخذ اهلل ول ًيا ف�أنّى له �أن يتخذ من كفر بخالقه ول ًيا
من دون اهلل!
تعرف ال ّنا�س �إىل ملوكهم وكربائهم وتقربوا �إليهم
(�إذا ّ
فتعرف �أنت �إىل اهلل وتودد
لينالوا بهم العزّ ة والرفعةّ ،
�إليه ،تنل بذلك غاية العزّ ة والرفعة).
ابن قيم اجلوزية/الفوائد
الإميان الذي تبنيه �سورة �آل عمران عميق يبد�أ ب�إميان الإن�سان
ب�إحاطة اهلل �سبحانه وتعاىل بكل �شيء .الأمر الذي يدفع به �إىل
مراقبة الإن�سان خلواطره ويقينه �أن اهلل �سبحانه مط ّلع عليها ( ُق ْل
�إِ ْن تُخْ فُوا َما فيِ ُ�ص ُدو ِر ُك ْم �أَ ْو ُت ْب ُدو ُه َي ْع َل ْم ُه اللهَّ ُ ) .فالإميان يتطلب من
الإن�سان تطهري قلبه وتزكية نف�سه من الزيغ.
حتى �إذا ا�ستقرت هذه املعاين يف نف�سه� ،أدرك �أن الإميان لي�س
جم ّرد ادعاء بل هو الإميان لي�س ادعاء التزام واتباع و�سري على
املنهج الذي �أنزله اهلل �سبحانه خللقه و�أر�سل به ر�سوله ( ُق ْل ِ�إ ْن
ون اللهَّ َ فَا َّت ِب ُعونيِ ُي ْح ِب ْب ُك ُم اللهَّ ُ ).
ُك ْنت ُْم تحُ ِ ُّب َ
امل�ؤمن و ّقاف عند �أمر اهلل عز وجل ونواهيه ،يرتك حما ّبه هو �إىل
يحب ملا يح ّبه اهلل ور�سوله لأنه ي�ؤمن
ما يح ّبه اهلل ور�سوله ،يرتك ما ّ
متاما ويثق �أنه �إذا ترك �شي ًئا هلل ع ّو�ضه اهلل خ ًريا منه .من هنا
ً
جاء ال�شرع ل ُيخرج الإن�سان من ميل نف�سه وهواه �إىل ما ي�أمر به اهلل
ور�سوله من هنا يتو ّلد الثبات كما يتو ّلد الزيغ من اتباع الهوى.

( ال تزول الفتنــة عن القلب �إال �إذا كان دين العبد كله هلل
ع َّز وجلَّ  ،فيكون ح ّبه هلل ،وملا يح ّبه اهلل وبغ�ضه هلل ولمِ ا
يبغ�ضــه هلل).
ابن تيمية/جمموع الفتاوى
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ومن ّثم تنتقل الآيات للحديث عن مناذج من ال�صاحلني وال�ص ّديقني
ممن عا�شوا على احلق وماتوا عليه ،ممن ا�صطفاهم اهلل عز وجل
وحا َو�آَلَ
ا�ص َطفَى �آَ َد َم َو ُن ً
واختارهم بعلمه املطلق �سبحانه ( ِ�إ َّن اللهَّ َ ْ
�إِ ْب َر ِاه َيم َو َ�آلَ ِع ْم َر َان َع َلى ا ْل َعالمَ ِ َني(.))٣٣
وال�سورة يف �أول منوذج تعر�ضه للثابتني على احلق تق ّدم امر�أة عمران.
تلك املر�أة التي �سمت وارتقت ب�آمالها و�أهدافها وطموحاتها ،لتح ّول
عملية الوالدة الطبيعية التي حتدث يوميا �إىل م�شروع ر�سالة.
امر�أة عمران توجهت بك ّلها هلل مت�ضرعة �إليه �أن يجعل ما يف بطنها
نذ ًرا حمر ًرا من كل التكاليف ومن كل الأعباء ليتف ّرغ خلدمة بيت
املقد�س وعبادة اهلل وحده.
وهنا وقفة تربوية راقية وتنْبيه لكل الآباء والأمهات برتبية الطفل
منذ نعومة �أظفاره على �أن يكون �صاحب م�شروع ور�سالة .ي�ست�شعر
بامل�سئولية �إزاء نف�سه واملجتمع من حوله .ولذلك هذه املر�أة العظيمة
ال�س ِمي ُع ا ْل َع ِل ُيم ( .))٣٥ويف
دعت ربها قالت ( َف َت َق َّب ْل ِم ِّني �إِن ََّك �أَن َْت َّ
تدبر الزهراوين � ...سورة �آل عمران

الآية لفتة عظيمة �إىل �أهمية ا�ستح�ضار الإخال�ص يف النية والعمل
والإحلاح على اهلل �سبحانه بقبوله فتلك من دواعي القبول.
اجعل لك ن ّية �صادقة يف كل عمل تقوم به
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وقد واجهت امر�أة عمران حتد ًيا �صع ًبا فقد و�ضعت �أنثى يف جمتمع
تعارف �أهله على �أن من يتفرغ خلدمة بيت املقد�س ولعبادة اهلل يكون
ذك ًرا ال �أنثى� .إال �أن هذه املر�أة ال�صادقة مل تتخل عن حلمها وهدفها
�أمام تلك ال�صعوبات بل توجهت من جديد خلالقها بقلب مل�ؤه التوكل
على اهلل واال�ستعانة به يف الأمور كلها .وهكذا د�أب امل�ؤمن ،قلبه
معلق بخالقه ال يرى عو ًنا له على ما مي ّر به �إال اهلل وال ي�ستغيث �إال
به ،ليحقق ذلك يف نف�سه ثباتًا على احلق مهما ا�شتدت ال�صعوبات
( َو ِ�إ يِّن �أُ ِع ُيذ َها ب َِك َو ُذ ِّر َّي َت َها ِم َن ال�شَّ ْي َطانِ ال َّرجِ ِيم (.))٣٦
ول�سنا هنا �أمام موقف عادي بل �أمام �أمر ي�ستحق التوقف عنده
طويال فمن املعروف �أن ن�ساء العامل يحملن ويلدن ،ولكن هذه املر�أة
ا�ستطاعت حتويله �إىل م�شروع ق َيمي ،م�شروع هادف ،م�شروع حياة
ور�سالة من خالل �إميانها و�إخال�ص ن ّيتها للخالق الواهب .فكانت
النتيجة ( َف َت َق َّب َل َها َر ُّب َها ِب َق ُبولٍ َح َ�سنٍ َو�أَ ْن َب َت َها َن َباتًا َح َ�سنًا َو َك َّف َل َها
َز َكرِ َّيا) وهذا القبول جاء نتيجة الثبات واليقني.

كلما ازداد الإن�سان ثباتًا على �أوامر اهلل كلما ازداد
الر�سوخ واليقني يف قلبه .وكلما ازاد الإخال�ص يف قلب
الإن�سان ،كلما �أقبل اهلل �سبحانه عليه باملنح والقبول
لعمله وذاك من �أعظم النعم.
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من هنا توالت النعم على �آل عمران ،فقد تكفل زكريا النبي العابد
املتبتل لربه برعاية مرمي ،فقام على تربيتها وت�أديبها لتكرب يف �أروقة
العبادة ُ
والطهر والعفاف .والرتبية التي قام بها زكريا عليه ال�سالم
مل تنح�صر يف توفري احلاجات املادية من طعام و�شراب وملب�س بل
راحت �إىل املتابعة والرعاية املتوا�صلة.
من هنا الحظ �أنه كلما دخل عليها املحراب وجد عندها رز ًقا من
غري ذلك الذي ي�أتيها به (قَالَ َيا َم ْريمَ ُ �أَنَّى َل ِك َهذَ ا).
والآية توجيه تربوي دقيق لكل املربني بعدم االتكال على الثقة -
فامل�س�ألة ال تتعلق بثقة -ولكن عليهم متابعة �أبنائهم والنظر فيما
يدخل عليهم وتوفري كافة �أ�شكال الرعاية الوجدانية واملادية لهم.
وت�أتي �إجابة مرمي على زكريا يف �صيغة قانون و�سنة ما�ضية يف
اخللق والكون (قَال َْت ُه َو ِم ْن ِعن ِْد اللهَّ ِ �إِ َّن اللهَّ َ َي ْرزُقُ َم ْن َي�شَ ا ُء
ِب َغيرْ ِ ِح َ�س ٍ
اب( .))٣٧ذلك القانون الذي ال ينبغي �أن ي�ضعف يف
قلب امل�ؤمن مهما �ضعفت الأ�سباب املادية يف يده ،فالرزق بيد اهلل
تدبر الزهراوين � ...سورة �آل عمران
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�سبحانه �إن �شا �أجراه و�إن �شاء عط ّله والبد للعبد من الأخذ ب�أ�سبابه
امل�شروعة دون تعلق بها وغفلة عن م�سب ّبها �سبحانه.
وزكريا عليه ال�سالم مل تتوافر لديه �أ�سباب �إجناب الذرية فزوجته
عاقر وانقطع رجا�ؤه لكنه تفطن �إىل ذلك املعنى النفي�س �أن اهلل
هو م�سبب الأ�سباب و�أن الأ�سباب حني تنقطع يبقى م�سبب الأ�سباب
�سبحانه ال ينقطع الأمل فيهه وال الرجاء منه.
ف�إذا به يتوجه �إىل خالقه بقلب موقن �أن اهلل ال يعجزه �شيء يف
الأر�ض وال يف ال�سماء ،ي�س�أله الولد ليكون امتدا ًدا حلمل الر�سالة.
وهنا ي�ضرب زكريا عليه ال�سالم مثلاً
جديدا يف الطموح والآمال،
ً
حني يجعل من الرغبة يف الذرية ت�سمو وترتقي لت�صبح عملاً �صا ً
حلا
يريد به الإن�سان �إجناب من يحمل التوحيد ويبلغّه ويرفع به ر�سالته،
ُوب َو ْاج َع ْل ُه َر ِّب
حيث جاء يف �سورة مرمي ( َيرِ ُث ِني َو َيرِ ثُ ِم ْن �آَلِ َي ْعق َ
َر ِ�ض ًّيا ( )٦مرمي) .وقد يتوهم البع�ض �أن املرياث الذي يتكلم عنه
زكريا عليه ال�سالم مرياث املال واملتاع ،ولكنه مرياث النبوة وحمل
�أمانة التوحيد والر�سالة.
تلك الأمنية العظيمة تت�سامى وترقى فوق �آمال و�أمنيات الب�شر الذين
جد�أ بدون هدف �أو
ح ّولوا م�س�ألة �إجناب الأوالد �إىل �شيء طبيعي ً
وقفة مع النف�س يف غايته ،يف حني �أن �صحة البداية ت�ستجلب �صحة
(هنَا ِل َك َد َعا َز َكرِ َّيا َر َّب ُه قَالَ َر ِّب َه ْب ليِ ِم ْن َل ُدن َْك ُذ ِّر َّي ًة َط ِّي َب ًة
النهاية ُ
ِ�إن ََّك َ�س ِمي ُع ال ُّد َعا ِء(.))٣٨

�سورة �آل عمران �سورة �آل عمران �سورة �آل عم

مع آل� ةروس� نارمع آل� ةروس� نارمع آل� ةروس�

20

و�إذا بالب�شارة ت�أتيه وهو قائم ي�صلي باملحراب بيحيى ( َفنَا َد ْت ُه
المْ َلاَ ِئ َك ُة َو ُه َو َقا ِئ ٌم ُي َ�ص ِّلي فيِ المْ ِ ْح َر ِ
اب �أَ َّن اللهَّ َ ُي َب ِّ�ش ُر َك ِب َي ْح َيى ُم َ�ص ِّد ًقا
ال�صالحِ ِ َني(.))39
ِب َك ِل َم ٍة ِم َن اللهَّ ِ َو َ�س ِّي ًدا َو َح ُ�صو ًرا َو َن ِب ًّيا ِم َن َّ
ثم تنتقل الآيات لعر�ض موقف �آخر ملرمي ال�ص ّديقة التي ن�ش�أت يف
�أجواء العفاف ُ
والطهر وتعر�ضت المتحان وابتالء �شديد �صعب .هذه
املر�أة كانت تتوىل قلبها بالذكر واالبتهال والقنوت والركوع وال�سجود
هلل �سبحانه ف�أراد اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يب�ش ّرها بكلمة منه ا�سمه
امل�سيح عي�سى بن مرمي.
والآيات  -يف �سورة مرمي -ت�صف موقف مرمي الإن�سانة وما �أ�صابها
من اخلوف والهلع والقلق وال�شدة وال�ضيق حتى قالت ( َيا َل ْي َت ِني
ِم ُّت َق ْب َل َهذَ ا َو ُكن ُْت َن ْ�س ًيا َمن ِْ�س ًّيا ()٢٣مرمي)� .إال �أن الثبات واليقني
تداركا مرمي ف�إذا بها ت�أمتر مبا �أراده اهلل �سبحانه لها وتواجه قومها
ٍ
بولد من غري زوج وكلها يقني �أن اهلل حاميها وكافيها من كل �أحد
ون ليِ َو َل ٌد َو مَ ْل يمَ ْ َ�س ْ�س ِني َب�شَ ٌر قَالَ كَذَ ِل ِك اللهَّ ُ َيخْ ُلقُ
( َقا َل ْت َر ِّب �أَنَّى َي ُك ُ
َما َي�شَ ا ُء �إِذَ ا َق َ�ضى َ �أ ْم ًرا َف�إِنمَّ َ ا َيق ُ
ون (.))٤٧
ُول َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
تر�سخت تلك احلقيقة يف قلب مرمي فما كان منها �إال ما يكون من
ّ
امل�ؤمن الثابت ،التفوي�ض وت�سليم الأمر هلل الواحد الأحد� .س ّلمت
�أمرها هلل وجاءت قومها وهي حتمله وحتمل معه الثبات يف قلبها
متام�أ ما كانت �ستواجهه من قبل قومها من اتهامات
واليقني وتدرك ً
تدبر الزهراوين � ...سورة �آل عمران

رب�أة من كل
وافرتاءات وتطاولٍ عليها وهي الطاهرة العفيفة امل ّ
�سوء.
�صح تفوي�ض العبد ور�ضاه ،اكتنفه يف املقدور العطف
(متى ّ
عليه واللطف به في�صري بني عطف اهلل �سبحانه ولطفه
قدره)
 ..فعطفه يقيه ما يحذره ،ولطفه يه ِّون عليه ما َّ
ابن القيم/الفوائد
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فكان اجلزاء �أن جعلها اهلل وابنها �آية للعاملني و�أنزل فيها وابنها
آيات تُتلى ،و�آتت عبادة مرمي وقنوتها ثمارها يف ثباتها و�صربها
� ٌ
وجعلها اهلل وابنها �آية للعاملني.
ثم تنتقل الآيات لتعر�ض منوذج عي�سى عليه ال�سالم الذي �أحيط
بكم مهول من املكائد والد�سائ�س واخلطط واالبتالءات منذ حلظة
ّ
منوذجا �آخر من مناذج
قدومه للدنيا ،فما كان منه �إال �أن �ضرب
ً
الثبات والر�سوخ على احلق وكذا كل الأنبياء.
ارتقى عي�سى عليه ال�سالم على كل ما حوله لريفع راية التوحيد
َاع ُب ُدو ُه َهذَ ا ِ�ص َر ٌ
اط ُم ْ�س َت ِقي ٌم())٥١
ور�سالته ( ِ�إ َّن اللهَّ َ َر ِّبي َو َر ُّب ُك ْم ف ْ
الكلمة التي جاء بها كل الأنبياء ،الكلمة التي ثبت عليها كل الأنبياء
الكلمة التي جاء بها الأنبياء للنا�س ليجعلوا من احلق والعدل قيمة
عليا ال يرتفع بها �إال من ر�سخ الإميان يف قلبه.

21

�سورة �آل عمران �سورة �آل عمران �سورة �آل عم

مع آل� ةروس� نارمع آل� ةروس� نارمع آل� ةروس�

22

وواقع الأمر �أن اهلل قادر على �إعالء احلق والعدل مبعجزة دون
�سن القوانني و�أمر بالعمل والأخذ
عمل الب�شر ولكن اهلل �سبحانه ّ
بالأ�سباب اختبا ًرا لعباده وهو �أعلم بهم.
ومن �أعظم موا�صفات ه�ؤالء الب�شر ثباتهم ودفاعهم عن احلق
وبذلهم لكل ما ميلكونه يف �سبيل �إعالئه وحمايته ( َف َما َو َه ُنوا لمِ َا
�أَ َ�صا َب ُه ْم فيِ َ�سبِيلِ اللهَّ ِ (.))146
من هنا نادى عي�سى عليه ال�سالم يف قومه (قَالَ َم ْن �أَن َْ�صارِي ِ�إلىَ
اللهَّ ِ ) وهو يدرك �أن اهلل نا�صره لكنه �أراد �أن ي�ؤ�س�س �أن احلق ال بد
ون
�أن يكون له من ين�صره (قَالَ َم ْن َ�أن َْ�صارِي ِ�إلىَ اللهَّ ِ قَالَ الحْ َ َوا ِر ُّي َ
ون (.))٥٢
َن ْح ُن �أَن َْ�صا ُر اللهَّ ِ �آَ َمنَّا بِاللهَّ ِ َوا�شْ َه ْد ِب�أَنَّا ُم ْ�س ِل ُم َ
فكانت �سنّة اهلل ما�ضية؛ من يثبت على احلق والعدل ال بد �أن يرتفع
و�أن اهلل ين�صره .ولي�س الن�صر فقط يف الدنيا و�إمنا فالح الآخرة
باحلق وبالعدل وبالقيم
�أعظم� .أما �أولئك الذين يبيعون وي�شرتون
ّ
فال خالق لهم يف الدنيا وال يف الآخرة وما لهم من نا�صرين .هذا
هو احلق الر�سالة العظيمة التي جاء بها عي�سى عليه ال�سالم ت�سوقها
�آيات �سورة �آل عمران يف �سياق احلوار مع �أهل الكتاب .
( من كان يظن �أن احلق لن ينت�صر على الباطل  ...فقد
�أ�ساء الظن باهلل)
ابن القيم
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وهنا تنتقل الآيات حلوار النّبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم مع �أهل
الكتاب بغر�ض �إظهار احلق لي�س لأجل تغيري قناعات �أحد ،فالإن�سان
م�س�ؤول عن قناعاته وقراراته وال �إكراه يف الدين ،ولكن الغاية الأوىل
والأ�سا�س من احلوار �إظهار احلق ولي�س حمل النا�س عليه بالقوة.
ولذلك تنتقل الآيات يف احلديث عن ق�صة عي�سى عليه ال�سالم
وكيفية تغيرّ �أهل الكتاب من بعده وطبيعة التح ّول واالفرتاءات
احلا�صلة حول ر�سالة عي�سى عليه ال�سالم ومناق�شة ذلك معهم،
اج َك ِفي ِه ِم ْن
ولذلك جاءت الآيات بقوله �سبحانه وتعاىل ( َف َم ْن َح َّ
َب ْع ِد َما َجا َء َك ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َفق ُْل َت َعا َل ْوا َن ْد ُع �أَ ْبنَا َء َنا َو َ�أ ْبنَا َء ُك ْم َو ِن َ�سا َء َنا
َو ِن َ�سا َء ُك ْم َو َ�أ ْنف َُ�سنَا َو�أَ ْنف َُ�س ُك ْم ُث َّم َن ْب َتهِ ْل َفن َْج َع ْل َل ْع َن َة اللهَّ ِ َع َلى ا ْل َك ِاذ ِب َني
(.))٦١
ون يف هذه الآية  ( :لمَ َّا �أَ ْو َر َد َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه
قَالَ المْ ُ َف�سِّ ُر َ
َو َ�س َّل َم ال َّد اَل ِئ َل َع َلى َن َ�صا َرى جَ ْ
ن َر َان ُث َّم �إِ َّن ُه ْم �أَ َ�ص ُّروا َع َلى َج ْه ِلهِ ْم
قَالَ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم� :إِ َّن اللهَّ َ �أَ َمرَنيِ �إ ِْن مَ ْل َت ْق َب ُلوا الحْ ُ َّج َة �أَ ْن
�أُ َب ِاه َل ُك ْم َ ،فقَا ُلوا َيا �أَ َبا ا ْلق ِ
َا�س ِم َب ْل َن ْرجِ ُع َف َنن ُْظ ُر فيِ َ �أ ْمرِ َنا ُث َّم َن�أْ ِت َ
يك،
َف َل َّما َر َج ُعوا َقا ُلوا ِل ْل َعا ِقبَ ،و َك َان ذَ ا َر�أْيِهِ ْمَ ،يا َع ْب َد المْ َ ِ�س ِيح َما َت َرى؟
قَالَ َ :واللهَّ ِ َلق َْد َع َر ْفت ُْم َيا َم ْع�شَ َر الن ََّ�صا َرى �أَ َّن محُ َ َّم ًدا َنب ُِّي ُم ْر َ�س ٌل،
َو َلق َْد َجا َء ُك ْم بِا ْلكَلاَ ِم ا ْلف َْ�صلِ ِم ْن �أَ ْمرِ َ�ص ِاح ِب ُك ْمَ ،واللهَّ ِ َما َب َاه َل
َقو ٌم َن ِب ًّيا َق ْط َف َع َ
ا�ش َك ِب ُري ُه ْمَ ،و اَل َن َب َت َ�ص ِغ ُري ُه ْمَ ،و َل ِئ ْن َف َع ْلت ُْم َل َك َان
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ال َق َام َة َع َلى َما
ال ْ�ص َرا َر َع َلى ِدي ِن ُك ْم َو ْ ِ إ
اِال ْ�س ِت ْئ َ�صالَ َ ،ف ِ�إ ْن َ�أ َب ْيت ُْم �إِ اَل ْ إِ
�أَ ْنت ُْم َع َل ْي ِه َف َوا ِد ُعوا ال َّر ُج َل َوان َْ�صرِ فُوا �إِلىَ ِبلاَ ِد ُك ْمَ ،ف�أَ َت ْوا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ
َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َو َق ْد خَ َر َج َو َع َل ْي ِه َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِم ْر ٌط
ِم ْن �شَ ْعرٍ �أَ ْ�س َو َدَ ،و َك َان َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق ِد ْاح َت َ�ض َن الحْ ُ َ�سينْ َ
َو�أَخَ ذَ ِب َي ِد الحْ َ َ�س ِن َوف ِ
َاط َم َة تمَ ِْ�شي خَ ْل َف ُه َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،و َع ِل ٌّي
َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه خَ ْل َف َها َو ُه َو َيق ُ
ُول � :إِذَ ا َد َع ْو ُت َف�أَ ِّم ُنواَ .ف َقالَ �أُ ْ�سق ُُف
جَ ْ
وها َل ْو َد َع ِت اللهَّ َ �أَ ْن ُيزِ َيل
ن َر َان َيا َم ْع�شَ َر الن ََّ�صا َرى �إِ يِّن َ ألَ َرى ُو ُج ً
َج َبلاً ِم ْن َم َكا ِن ِه َ ألَزَا َل ُه ِب َهاَ ،فلاَ ُت َب ِاه ُلوا َف َت ْه َل ُكوا َو اَل َي ْبقَى َع َلى َو ْج ِه
يام ِة ُث َّم َقا ُلوا َ :يا �أَ َبا ا ْلق ِ
َا�س ِمَ :ر َ�أ ْينَا
ْأ
الَ ْر ِ�ض َن ْ�ص َرانيِ ٌّ �إِلىَ َي ْو ِم ا ْل ِق َ
�أَ ْن اَل ُن َب ِاه َل َكَ ،و�أَ ْن ُن ِق َّر َك َع َلى ِدي ِن َك) .حتفة الأحوذي� .شرح �سنن
الرتمذيِ .كتَاب َتف ِْ�س ِري ا ْل ُق ْر�آنِ .
يت�ضح �أن �أمر �إعرا�ضهم ما كان تكذي ًبا ملا جاءت به ر�سالة
وهنا ّ
التع�صب والعن�صر ّية
الإ�سالم ولكنّه هوى النف�س الذي نتج عنه
ّ
ين
للذات و�إنكار احلق الوا�ضح ( َف ِ�إ ْن َت َو َّل ْوا َف ِ�إ َّن اللهَّ َ َع ِلي ٌم ِبالمْ ُف ِْ�س ِد َ
(ُ )٦٣ق ْل َيا �أَ ْه َل ال ِْك َت ِ
اب َت َعا َل ْوا �إِلىَ َك ِل َم ٍة َ�س َو ٍاء َب ْي َننَا َو َب ْي َن ُك ْم َ�أ اَّل َن ْع ُب َد
�إِ اَّل اللهَّ َ َو اَل ُن�شْ رِ َك ِب ِه �شَ ْي ًئا َو اَل َي َّت ِخذَ َب ْع ُ�ضنَا َب ْع ً�ضا �أَ ْر َبا ًبا ِم ْن ُدونِ
اللهَّ ِ ).
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ولنا �أن نقف هنا :القر�آن كتاب ت َ
ُخاطب به الأمم التي ت�ؤمن به،
موجهة
فكيف تكون الآيات يف �سورة �آل عمران يف عدد من املوا�ضع ّ
توجي ًها مبا�ش ًرا لأهل الكتاب؟! ( ُق ْل َيا �أَ ْه َل ال ِْكتَاب).
هذا القر�آن ر�سالة عاملية ،الأمر الذي ي�ضع على عاتق امل�ؤمنني به
و�أتباعه ر�سالة تبليغ الأمانة و�إي�صال الر�سالة للأمم (�أَ اَّل َن ْع ُب َد �إِ اَّل
اللهَّ َ َو اَل ُن�شْ رِ َك ِب ِه �شَ ْي ًئا َو اَل َي َّت ِخذَ َب ْع ُ�ضنَا َب ْع ً�ضا �أَ ْر َبا ًبا ِم ْن ُدونِ اللهَّ ِ ).
التوجه اخلال�ص هلل والترب�ؤ
وابتد�أ بالتوحيد �إذ �أن من مقت�ضياته ّ
ممن �سواه يف كل �شيء فال ي�ش ِّرع للب�شر �سواه ،وال ُيتخذ من دون
فالرب هو الواحد الأحد الذي ي�ش ّرع و ُيح ّل و ُيح ّرم،
اهلل الأرباب.
ّ
هو الذي ُيعبد وال ُيعبد �أحد �سواه �سبحانه.
فحق الت�شريع هلل �سبحانه وحده ،له احلكم وهو �أحكم احلاكمني.
ورجل الدين ال ينبغي �أن يتح ّول �إىل �إن�سان متحكم يف ت�سيري ال�شعوب
والأمم وفق �أهوائه ورغباته وم�صاحله ال�شخ�صية .والنموذج الذي
تق ّدمه ال�سورة ملا وقع يف اليهود والن�صارى وا�ضح .فقد �ض ّلل البع�ض
من ه�ؤالء �أقوامهم ،حني تابعوهم بعمى وعلى غري هدى.
والآيات تحُ ّمل الأفراد م�س�ؤولية مراجعة احل�سابات واملعتقدات
ال�سابقة والأفكار ،والوقفة اجلادة يف ق�ضية الإميان والتوحيد.
فالوالء واالنتماء ال يكون لأفراد بل للتوحيد والت�شريع الذي جاء به
اهلل �سبحانه وتعاىل وقام الأنبياء بتبليغّه للنا�س.
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وبهذا �ألغت �سورة �آل عمران تلك الأوهام لتقطع دابر العن�صرية
ون فيِ ِ�إ ْب َر ِاه َيم َو َما �أُنْزِ َل ِت
َاج َ
والتع�صبَ ( .يا�أَ ْه َل ال ِْكتَاب مِ َل تحُ ُّ
ّ
ون .))٦٥
ال جْ ِ
ن ُيل �إِ اَّل ِم ْن َب ْع ِد ِه �أَ َفلاَ َت ْع ِق ُل َ
ال َّت ْو َرا ُة َو ْ إِ
وال�سورة تق ّدم و�سائل احلوار املثمر اجلاد ومن �أبرزها �أن يقوم
على �أ�س�س علمية وا�ضحة .ف�إبراهيم عليه ال�سالم كان �سابقًا على
حتاجون فيه!.
اليهودية والن�صرانية زما ًنا وتاريخً ًيا ف ِل َم ّ
يخ�ضع له
وهنا تربز خطورة الإتيان �إىل احلق ب�أفكار م�س ّبقة ،فاحلق َ
(ما َك َان �إِ ْب َر ِاه ُيم َي ُهو ِد ًّيا
الإن�سان ولكن احلق ال يخ�ضع لأهواء �أحد َ
َو اَل َن ْ�ص َرا ِن ًّيا َو َل ِك ْن َك َان َح ِنيفًا ُم ْ�س ِل ًما َو َما َك َان ِم َن المْ ُ�شْ رِ ِك َني .)٦٧
و�أبو الأنبياء جاء باحلنيف ّية ال�سمحة وما كان من امل�شركني،
ولذلك �أوىل النا�س ب�إبراهيم لي�س من ي ّدعون االنت�ساب له من
يهود وغريهم ،بل من اتبعوه يف ر�سالته .واخلطاب لكل �أولئك
الذين يتوهمون �أن االتباع للأ�شخا�ص يتمثل يف التقدي�س والتع�صب
َّا�س
ل�شخو�صهم ال ملبادئهم ور�سالتهم واحلفاظ عليها (�إِ َّن �أَ ْولىَ الن ِ
ين �آَ َم ُنوا َواللهَّ ُ وَليِ ُّ المْ ُ�ؤ ِْم ِن َني
ين ا َّت َب ُعو ُه َو َهذَ ا ال َّنب ُِّي َوا َّل ِذ َ
ِب�إِ ْب َر ِاه َيم َل َّل ِذ َ
 .))٦٨وبهذا قطعت الآيات �أوا�صر العن�صرية والتع�صب للأ�شخا�ص
وللذوات وجعلت االنتماء احلقيقي للدين والر�سالة.
والتع�صب ين�ش�أ من هوى النف�س و�ش ُّر �إله ُيعبد هوى النف�س ،يقود
لكل �ش ّر ويربر لأ�صحابه اخلط�أ بعد اخلط�أ ،ويز ّين الباطل لأهله فال
تدبر الزهراوين � ...سورة �آل عمران
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يرون الق�صور �أو اخللل فيه ويح�سبون �أنهم مهتدون.
توجه لأهمية الإن�صاف
من هنا جاءت الآيات القر�آنية التالية ّ
والعدل حتى يف ا�ستعمال الألفاظ ،فرف�ضت �أ�سلوب التعميم فال
يكون احلكم على اجلميع من خالل عمل البع�ض ( َو َّد ْت َطا ِئ َف ٌة ِم ْن
�أَ ْهلِ ال ِْكتَاب) .والقر�آن حني منع التعميم ملا يحمل يف طياته من
معاين الظلم والتع�صب والتع�سف.
وت�ستمر الآيات يف عر�ض مواقف البع�ض من �أهل الكتاب جتاه دعوة
الإ�سالم و�سبل التحايل لأجل �إثارة البلبلة يف �صفوف امل�ؤمنني بها
( َو َقا َل ْت َطا ِئ َف ٌة ِم ْن �أَ ْهلِ ال ِْك َت ِ
ين �آَ َم ُنوا
اب �آَ ِم ُنوا بِا َّل ِذي �أُنْزِ لَ َع َلى ا َّل ِذ َ
ون (َ )72و اَل ُت�ؤ ِْم ُنوا �إِ اَّل لمِ َ ْن َت ِب َع
َو ْج َه ال َّن َها ِر َوا ْك ُف ُروا �آَ ِخ َر ُه َل َع َّل ُه ْم َي ْرجِ ُع َ
ِدي َن ُك ْم (.))73
ج�سد العن�صرية
وهنا يك�شف القر�آن العظيم ذلك الأ�سلوب الذي َّ
والتع�صب يف �أقوى �صورها و�أ�شكالها ليعزز قيمة العدل والإن�صاف
وي�ست ّل من قلوب امل�ؤمنني كل م�سحة للظلم ،وجتاهل حقوق الآخرين
وم�صادرتها من خالل تقدمي منوذج الإن�صاف مع املخالف ( َو ِم ْن
�أَ ْهلِ ال ِْك َت ِ
اب َم ْن ِ�إ ْن َت�أْ َم ْن ُه ِب ِقن َْطا ٍر ُي�ؤَ ِّد ِه ِ�إ َل ْي َك َو ِم ْن ُه ْم َم ْن ِ�إ ْن َت�أْ َم ْن ُه
ب ِِدينَا ٍر اَل ُي�ؤَ ِّد ِه �إِ َل ْي َك �إِ اَّل َما ُد ْم َت َع َل ْي ِه َقا ِئ ًما (.))75
فالنا�س م�شارب خمتلفة حتى و�إن انتموا لدين واحد �أو فئة واحدة،
فال ينبغي تعميم احلكم عليهم من خالل عمل البع�ض منهم.
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واملـت�أمل يف الواقع املعا�صر يجد الكثري من ممار�سات اجلور حتدث
نتيجة لإطالق التعميم بدون تنبه خلطورته وموقعه يف �إيقاع الظلم
على الآخرين.
كما ت�أتي الآيات مبخالفات البع�ض من �أهل الكتاب ممن برروا
لأنف�سهم الكيل مبكيالني ،فالأمانة والوفاء بالعهد لي�ست بالقيم
املطلقة ولكنها بح�سب �أهوائهم وم�صاحلهم وتقديراتهم الذاتية ال
الت�شريعية.
�أما القر�آن العظيم فيع ّلم امل�ؤمنني به �أن الأمانة قيمة مطلقة مع
امل�ؤمن والكافر مع الأمني واخلائن ( َب َلى َم ْن �أَ ْوفَى ِب َع ْه ِد ِه َوا َّتقَى َف�إِ َّن
اللهَّ َ ُي ِح ُّب المْ ُ َّت ِق َني ( .))76فالوفاء بالعهود ،من القّيم العظيمة التي
ي ّربي القر�آن النا�س عليها دون تفرقة بني النا�س .وهكذا يقو�ض
القر�آن تلك املواثيق اجلائرة التي جاء بها الب�شر من جراء اتباعهم
للهوى وحتكيمهم ملبد�أ التع�صب والعن�صرية.
والظلم
واجب لكل �أحد على كل �أحد يف كل حال،
( العدل
ٌ
ُ
حمرم مطلق ًا ال يباح بحال)
ّ
ابن تيمية
ثم تق ّدم الآية ال�سبب الذي دفع بالبع�ض من �أهل الكتاب للتعامل
مبكيالني؛ لأنهم ا�شرتوا بعهد اهلل و�أميانهم ثمنًا قليلاً  ،فباعوا تلك
تدبر الزهراوين � ...سورة �آل عمران
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القيم واملبادئ التي مل يختلف عليها الأنبياء بثمن بخ�س ،فكان
(ل خَ لاَ قَ َل ُه ْم فيِ ْ آَ
جزا�ؤهم اخل�سران يف الدنيا والآخرة اَ
ال ِخ َر ِة َو اَل
اب
ُي َك ِّل ُم ُه ُم اللهَّ ُ َو اَل َين ُْظ ُر �إِ َل ْيهِ ْم َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َو اَل ُيزَ ِّكيهِ ْم َو َل ُه ْم َعذَ ٌ
�أَ ِلي ٌم (.))77
لقد �أدت كل تلك التجاوزات �إىل املتاجرة بالدين ،التي وقعت يف
�صف البع�ض من رجاالت الدين فكانوا يح ّرفون ما جاء يف كتبهم
ون �أَل ِْ�س َن َت ُه ْم بِال ِْكت ِ
َاب ِلت َْح َ�س ُبو ُه ِم َن ال ِْكتَاب
( َو�إِ َّن ِم ْن ُه ْم َلفَرِ يقًا َي ْل ُو َ
ون َع َلى اللهَّ ِ
ون ُه َو ِم ْن ِعن ِْد اللهَّ ِ َو َما ُه َو ِم ْن ِعن ِْد اللهَّ ِ َو َيقُو ُل َ
َو َيقُو ُل َ
ون).
ا ْل َك ِذ َب َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
انحراف ما كان ميكن �أن ي�سوق �إال �إىل ال�ضالل والزيغ من هنا
عاجلت �آيات �سورة �آل عمران الزيغ بالثبات والباطل باحلق
وال�ضالل بالهدى ( َر َّبنَا اَل تُزِ ْغ ُق ُلو َبنَا َب ْع َد �إِذْ َه َد ْي َتنَا َو َه ْب َلنَا ِم ْن
َل ُدن َْك َر ْح َم ًة ( ))8وغالب �أ�شكال االنحراف قد ًميا وحدي ًثا ي�أتي
من املتاجرة بالدين والقيم حل�ساب املاديات وامل�صالح الطارئة
العاجلة� ،إال �أن الأنبياء وهم �صفوة اخللق ب ّر�أهم اهلل �سبحانه من
َاب َوالحْ ُ ْك َم َوال ُّن ُب َّو َة ُث َّم َيقُولَ
(ما َك َان ِل َب�شَ رٍ �أَ ْن ُي�ؤْ ِت َي ُه اللهَّ ُ ال ِْكت َ
ذلك َ
َّا�س ُكو ُنوا ِع َبا ًدا ليِ ِم ْن ُدونِ اللهَّ ِ َ .و اَل َي�أْ ُم َر ُك ْم �أَ ْن َت َّت ِخ ُذوا المْ َلاَ ِئ َك َة
ِللن ِ
َوال َّن ِب ِّي َني �أَ ْر َبا ًبا (.))80-79
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وهكذا يعر�ض القر�آن لتلك ال�صور من االنحراف الواقع يف عقيدة
البع�ض من �أهل الكتاب من عقيدة التثليث وادعاء الولد وما �شابه،
فهذه لي�ست دعوة عي�سى عليه ال�سالم (�أَ َي�أْ ُم ُر ُك ْم بِا ْل ُكفْرِ َب ْع َد ِ�إذْ �أَ ْنت ُْم
ون (.))80
ُم ْ�س ِل ُم َ
وعهدا بن�صرة الدعوة اجلديدة
فجميع الأنبياء �أخذ اهلل منهم ميثا ًقا ً
( َو�إِذْ �أَخَ ذَ اللهَّ ُ ِمي َثاقَ ال َّن ِب ِّي َني لمَ َا �آَ َت ْي ُت ُك ْم ِم ْن ِكت ٍ
َاب َو ِح ْك َم ٍة ُث َّم َجا َء ُك ْم
َر ُ�سو ٌل ُم َ�ص ِّد ٌق لمِ َا َم َع ُك ْم َل ُت�ؤ ِْمننُ َّ ِب ِه َو َل َتن ُْ�ص ُر َّن ُه َق َال �أَ�أَ ْق َر ْر مُ ْت َو�أَخَ ذْ مُ ْت
َع َلى َذ ِل ُك ْم �إِ ْ�صرِ ي َقا ُلوا �أَ ْق َر ْر َنا َق َال فَا�شْ َه ُدوا َو�أَ َنا َم َع ُك ْم ِم َن ال�شَّ ِاه ِد َين
(َ )81ف َم ْن َت َولىَّ َب ْع َد َذ ِل َك َف�أُو َل ِئ َك ُه ُم ا ْلف ِ
ُون (.))82
َا�سق َ
�أما انحراف البع�ض من �أتباع الأنبياء عن ذلك فهو خروج على
دعوة �أنبيائهم وم�سار دعوتهم .فما كان طلب احلق وم�سايرة دعوة
الأنبياء املح ّرك له�ؤالء و�إمنا كان هوى النف�س والتع�صب للذات
وحب الدنيا.
ّ
ويف املقابل القر�آن يحذّر �أتباعه وامل�ؤمنني به من التفرقة بني
لب الإميان ( ُق ْل �آَ َمنَّا بِاللهَّ ِ َو َما �أُنْزِ لَ
الأنبياء فالإميان بهم جميعا ّ
الَ ْ�س َب ِ
اط
ُوب َو ْ أ
َع َل ْينَا َو َما �أُنْزِ لَ َع َلى �إِ ْب َر ِاه َيم َو�إِ ْ�س َم ِاع َيل َو ِ�إ ْ�س َحاقَ َو َي ْعق َ
ون ِم ْن َر ِّبهِ ْم اَل ُن َف ِّرقُ َبينْ َ �أَ َح ٍد ِم ْن ُه ْم
ي�سى َوال َّن ِب ُّي َ
و�سى َو ِع َ
َو َما �أُو ِت َي ُم َ
ون ( ))84فالتفرقة بني الأنبياء وبني دعوة الأنبياء
َو َن ْح ُن َل ُه ُم ْ�س ِل ُم َ
كفر و�ضالل وباطل .كما �أن جتاوز البع�ض من الأحبار والرهبان
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ربر
وغريهم على دعوة النبي حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ال ي ّ
للم�سلم �أن يف ّرق بني الأنبياء وال ّر�سل.
هنا تربز قيمة الثبات على القيم لت�أتي ثمرتها املتمثلة يف الهداية
واحلماية من الزيغ وال�ضالل ( َك ْي َف َي ْه ِدي اللهَّ ُ َق ْو ًما َك َف ُروا َب ْع َد
�إِ َميا ِنهِ ْم َو�شَ هِ ُدوا �أَ َّن ال َّر ُ�سولَ َح ٌّق (.))86
فالهداية نعمة وعطاء من اهلل عز وجل لعباده الذين ارت�ضوا احلق
ورف�ضوا الباطل ،كما �أن ال�ضالل عقوبة ملن اختار الزيغ واالنحراف
َا�س َت َح ُّبوا
بعد �أن �أراه اهلل احلق والثبات ( َو�أَ َّما َث ُمو ُد َف َه َد ْين ُ
َاه ْم ف ْ
ا ْل َع َمى َع َلى ا ْل ُه َدى َف�أَخَ ذَ ْت ُه ْم َ�ص ِاع َق ُة ا ْل َعذَ ِ
اب ا ْل ُهونِ بمِ َ ا َكا ُنوا
ون) ف�صلت.17:
َي ْك ِ�س ُب َ
ين َك َف ُروا َب ْع َد ِ�إ َميا ِنهِ ْم ُث َّم ا ْز َدا ُدوا ُك ْف ًرا
ويف �آل عمران؛ ( ِ�إ َّن ا َّل ِذ َ
ون ( ))90من هنا لن ُيقبل من
َل ْن ُت ْق َب َل َت ْو َب ُت ُه ْم َو�أُو َل ِئ َك ُه ُم َّ
ال�ضا ُّل َ
ال�ضا ّلني عمل وال فدية لتخلي�ص �أنف�سهم من العذاب يوم القيامة؛
ين َك َف ُرو ْا َو َماتُو ْا َو ُه ْم ُكفَّا ٌر َف َلن ُي ْق َب َل ِم ْن �أَ َح ِد ِهم ِّم ْل ُء الأَ ْر ِ�ض
( ِ�إ َّن ا َّل ِذ َ
اب �أَ ِلي ٌم َو َما َل ُهم ِّمن ن ِ
ين).
َّا�صرِ َ
ذَ َه ًبا َو َل ِو ا ْف َت َدى ِب ِه �أُ ْو َل ِئ َك َل ُه ْم َعذَ ٌ
يوجه اهلل عباده امل�ؤمنني للإنفاق وبذل ما يحبون تقر ًبا
ويف املقابل ّ
ون (.))92
ما تحُ ِ ُّب َ
ْب َح َّتى ُت ْن ِفقُوا مِ َّ
هلل ( َل ْن َتنَا ُلوا ال رِ َّ
الن َْ�صا ِر ِبالمْ َ ِدي َن ِة َم اًال ِم ْن َنخْ لٍ
ويف ال�صحيح كان �أبو َط ْل َح َة �أَ ْكثرَ َ َْ أ
َو َك َان �أَ َح ُّب �أَ ْم َوا ِل ِه ِ�إ َل ْي ِه َبيرْ ُ َحا َء َو َكا َن ْت ُم ْ�س َت ْق ِب َل َة المْ َ ْ�سجِ ِد َو َك َان َر ُ�س ُ
ول
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اللهَّ ِ َ�ص َّلى ال َّلهم َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َي ْدخُ ُل َها َو َي�شْ َر ُب ِم ْن َم ٍاء ِفي َها َط ِّي ٍب قَالَ
�أَن ٌَ�س َف َل َّما �أُنْزِ ل َْت َه ِذ ِه ْ آ
ما
ْب َح َّتى ُتن ِْفقُوا مِ َّ
ال َي ُة ( ل َْن َتنَالُوا ال رِ َّ
ون ) َق َام �أَ ُبو َط ْل َح َة �إِلىَ َر ُ�سولِ اللهَّ ِ َ�ص َّلى ال َّلهم َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َف َقالَ
تحُ ِ ُّب َ
َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ ِ�إ َّن اللهَّ َ َت َبا َر َك َو َت َعالىَ َيق ُ
ْب َح َّتى ُت ْن ِفقُوا
ُول ( َل ْن َتنَا ُلوا ال رِ َّ
ون ) َو�إِ َّن �أَ َح َّب �أَ ْم َواليِ �إِليَ َّ َبيرْ ُ َحا َء َو�إِ َّن َها َ�ص َد َق ٌة للِهَّ ِ �أَ ْر ُجو
ما تحُ ِ ُّب َ
مِ َّ
ِب َّر َها َو ُذخْ َر َها ِعن َْد اللهَّ ِ ف ََ�ض ْع َها َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َح ْيثُ �أَ َر َ
اك اللهَّ ُ قَالَ
َف َقالَ َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى ال َّلهم َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َب ٍخ ذَ ِل َك َما ٌل َرا ِب ٌح ذَ ِل َك َما ٌل
الَ ْق َر ِب َني َف َقالَ �أَ ُبو
َرا ِب ٌح َو َق ْد َ�س ِم ْع ُت َما ُق ْل َت َو ِ�إ يِّن �أَ َرى �أَ ْن تجَ ْ َع َل َها فيِ ْ أ
َط ْل َح َة �أَ ْف َع ُل َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َفق ََ�س َم َها �أَ ُبو َط ْل َح َة فيِ �أَ َقا ِر ِب ِه َو َب ِني َع ِّمه.
�صحيح البخاري.
وكان ابن عمر �إذا �أعجبه �شيء يف ماله وتعلقت به نف�سه ت�صدق به
؛ لأجل �أن يربحه ويجده �أمامه.
تقدمه �أمامك لآخرتك
املال احلقيقي الباقي هو الذي ّ
ولي�س املال الفاين الذي تخلّفه ورائك يف الدنيا
وقيم احلق ت�ستحق البذل يف �سبيل حمايتها و�إعالئها ون�صرتها،
فالبذل هو االمتحان احلقيقي مل�صداقية الإميان ،فما قيمة �أن ي�ؤمن
الإن�سان بال�شيء وال ينفق لأجله وال ين�صره وال يرفعه ( َل ْن َتنَا ُلوا
ون َو َما ُت ْن ِفقُوا ِم ْن �شَ ْي ٍء َف ِ�إ َّن اللهَّ َ ِب ِه َع ِلي ٌم
ما تحُ ِ ُّب َ
ْب َح َّتى ُت ْن ِفقُوا مِ َّ
ال رِ َّ
(.))92
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ت�صدق ات�سع وانف�سح وان�شرح قلبه وقوي
(املت�صدق كلما ّ
ّ
فرحه وعظم �سروره ولو مل يكن يف ال�صدقة �إال هذه
الفائدة وحدها لكان العبد حقيقًا باال�ستكثار منها
واملبادرة �إليها).
ابن قيم اجلوزية
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ثم تنتقل بعد ذلك الآيات لتبني مناذج من انحرافات وقعت يف �أهل
الكتب ومنها �أنهم ح ّرموا على �أنف�سهم ما مل يح ّرمه اهلل ،ف�ش ّرعوا
لأنف�سهم ما مل ي�أذن به اهلل ع َّز وج َّل افرتا ًء على اهلل وظل ًما لأنف�سهم.
ولذلك وقفت الآيات عند قوله ( ُق ْل َ�ص َدقَ اللهَّ ُ فَا َّت ِب ُعوا ِم َّل َة �إِ ْب َر ِاه َيم
َح ِنيفًا َو َما َك َان ِم َن المْ ُ�شْ رِ ِك َني .)٩٥
وي�أتي العر�ض لتلك االنحرافات يف �سياق التحذير من الوقوع يف
�شراكها والزيغ عن ملة �إبراهيم عليه ال�سالم وحنيف ّيتها ولذلك جاء
ين
التحذير
ين �آَ َم ُنوا �إِ ْن ت ُِطي ُعوا فَرِ يقًا ِم َن ا َّل ِذ َ
�صريحا؛ ( َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ً
ين ( .))١٠٠فم�صداقية
َاب َي ُر ُّدو ُك ْم َب ْع َد �إِ َميا ِن ُك ْم َكا ِفرِ َ
�أُوتُوا ال ِْكت َ
الإميان؛ الطاعة والإتباع وال�سري على منهج احلق� ،أما �إذا �أطاع
منهجا غري ما �أنزله ،فذاك
النا�س غري اهلل �سبحانه وارت�ضوا لهم ً
خمالف لإميانهم باهلل ،و�أ�صبح �إميانهم جمرد ادعاء.
وتنتقل الآيات �إىل الت�شديد على اجتماع الكلمة ووحدة ال�صف
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واالعت�صام بحبل اهلل وتقواه ،فالتم�سك بالتوحيد واالجتماع وجمع
القلوب والت�أليف بينها منجاة ،منجاة للمجتمع وللأمة من االنهيار.
والقر�آن ي�ؤكد �أن هذه الوحدة ال تتحقق �إال يف ظل تطبيق التوحيد
احلق والبعد عن �أهواء النفو�س و�أطماعها العاجلة.
(واع َت ِ�ص ُمو ْا ب َِح ْبلِ اللهَّ ِ َج ِمي ًعا َو َال َت َف َّر ُقو ْا َواذْ ُك ُرو ْا ِن ْع َم َة اللهَّ ِ َع َل ْي ُك ْم
ْ
�إِذْ ُكنت ُْم �أَ ْع َداء َف�أَ َّل َف َبينْ َ ُق ُلو ِب ُك ْم َف َ�أ ْ�ص َب ْحتُم ِب ِن ْع َم ِت ِه �إِخْ َوا ًنا َو ُكنت ُْم
َع َل َى �شَ فَا ُح ْف َر ٍة ِّم َن النَّا ِر َف�أَنقَذَ ُكم ِّم ْن َها كَذَ ِل َك ُي َبينِّ ُ اللهَّ ُ َل ُك ْم �آ َيا ِت ِه
ون ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف
ون ِ�إلىَ الخْ َ يرْ ِ َو َي�أْ ُم ُر َ
َل َع َّل ُك ْم َت ْه َت ُد َ
ون َو ْل َت ُكن ِّمن ُك ْم �أُ َّم ٌة َي ْد ُع َ
ين َت َف َّر ُقو ْا
َو َي ْن َه ْو َن َع ِن المْ ُن َكرِ َو�أُو َل ِئ َك ُه ُم المْ ُ ْف ِل ُحونَ .و َال َت ُكو ُنو ْا َكا َّل ِذ َ
اب َع ِظيم).
َواخْ َت َلفُو ْا ِمن َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ا ْل َب ِّين ُ
َات َو�أُو َل ِئ َك َل ُه ْم َعذَ ٌ
( متى ترك النا�س بع�ض ما �أمرهم اهلل به وقعت بينهم
العداوة والبغ�ضاء و�إذا تف ّرق القوم ف�سدوا وهلكوا و�إذا
اجتمعوا �صلحوا وملكوا; ف�إن اجلماعة رحمة والفرقة عذاب )
ابن تيمية .الفتاوى
مت�سكوا بحبل اهلل ،واعت�صموا به
ولذلك جاءت كلمة ( َو ْاع َت ِ�ص ُموا) ّ
ينجيكم� .إال �أن هذا الأمر يحتاج �إىل حماية و�صيانة له من العبث
ّ
به وجتاوزه ،من هنا جاء الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ل�صيانة
وحدة الكلمة وقطع الطريق على الطامعني يف هدمها �أو التالعب
تدبر الزهراوين � ...سورة �آل عمران
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ون �إِلىَ الخْ َ يرْ ِ
بها ل�صالح غاياتهم ال�شخ�صية ( َو ْل َت ُك ْن ِم ْن ُك ْم �أُ َّم ٌة َي ْد ُع َ
ون ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ون()١٠٤
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن المْ ُ ْن َكرِ َو�أُو َل ِئ َك ُه ُم المْ ُ ْف ِل ُح َ
َو َي�أْ ُم ُر َ
َات
َو اَل َت ُكو ُنوا َكا َّل ِذ َ
ين َت َف َّر ُقوا َواخْ َت َلفُوا ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ا ْل َب ِّين ُ
اب َع ِظي ٌم(.))١٠٥
َو�أُو َل ِئ َك َل ُه ْم َعذَ ٌ
وي�ش ّكل الأمر باملعروف �صنوان القيم و�سياجها فهو ميثل دور الفرد
يف حماية القيم واملكت�سبات الإميانية التي حققها التوحيد .ف�إذا
تخ َّلى الأفراد واملجتمع عن تلك القيم وحمايتها ،ظهرت ال ُف ْرقة
والت�شتت ومن ّثم انهارت الوحدة.
وحني حتدث ال ُف ْرقة فلن يكون ذلك يف �صالح �أحد ،فاملجتمعات ال
ين
تُبنى حتت �سقوف ه�شّ ة وقواعد �ضعيفة واهية ( َو اَل َت ُكو ُنوا َكا َّل ِذ َ
اب
َت َف َّر ُقوا َواخْ َت َلفُوا ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ا ْل َب ِّين ُ
َات َو�أُو َل ِئ َك َل ُه ْم َعذَ ٌ
َع ِظي ٌم(.))١٠٥
والآية تتحدث عن �أنواع من العذاب قد يكون يف الدنيا – كما هو
ُم�شَ اهد من مت ّزق الأ�سرة الواحدة وتف ّرق كلمتها ،والنزاع واخل�صومة
ب�شتى �أنواعها ،ووقوع القتل وانت�شار نطاق احلروب وات�ساع -وقد
يكون يف الآخرة �أو يف كليهما.
وما نراه يف الواقع نتيجة طبيعية حتدث حني يتخلى الإن�سان عن �أوامر
ر ّبه اللطيف اخلبري ،العامل مبا ت�صلح به احلياة وما ُيف�سدها.
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من هنا كانت خري ّية هذه الأمة يف حفاظها على الإميان والتوحيد
ون ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َو َت ْن َه ْو َن َع ِن
والأمر باملعروف والنَّهي عن املنكر ( َت�أْ ُم ُر َ
ون بِاللهَّ ِ ( ))110واملعروف ما ع ّرفه اهلل لنا يف كتابه:
المْ ُ ْن َكرِ َو ُت�ؤ ِْم ُن َ
القيم ،احلق ،العدل ،الت�سامح ،الرحمة بالب�شر دون تفرقة افتعلها
ال�شيطان وهوى النف�س.
فاملعروف والأمر بها هو الكفيل باحلفاظ على القيم ال�سماوية
التي جاءت بها كل الأديان؛ اليهودية والن�صرانية والإ�سالم ،وبدون
احلفاظ عليه �ست�صبح تلك القيم قابلة للمتاجرة.
فالقر�آن جاء ل ُيعلي تلك القيم من جديد وي�ؤكد �أن دعوة الأنبياء
واحدة �إىل التوحيد و�إىل العدل و�إىل احلق ،الدعوة واحدة ولذلك
لي�ست الأديان هي التي تف ّرق بني الب�شر بل �أهواء النفو�س هي التي
تف ّرق بينهم.
القيم العظيمة التي جاءت بها تلك الكتب ال�سماوية ودعا القر�آن
�أهل الكتاب �إليها فخاطبهم وقال لهم ( ُق ْل َيا �أَ ْه َل ال ِْكت ِ
ون
َاب مِ َل َت ْك ُف ُر َ
ِب�آَ َي ِ
ات اللهَّ ِ ( ))98مل تكفرون بتلك القيم وهي ُ�صلب ما جاء به
�أنبيا�ؤكم من قبل!.
وحماية هذه القيم تقت�ضي الأمر باملعروف – القائم عليها -والنَّهي
عن املنكر -املناه�ض لها -ولذلك جاءت الآيات يف نف�س ال�سياق؛
تدبر الزهراوين � ...سورة �آل عمران
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ون َو َ�أ ْكثرَ ُ ُه ُم
( َو َل ْو �آَ َم َن �أَ ْه ُل ال ِْكتَاب َل َك َان خَ يرْ ً ا َل ُه ْم ِم ْن ُه ُم المْ ُ�ؤ ِْم ُن َ
ا ْلف ِ
ُون(.))١١٠
َا�سق َ
�إذن هو الإميان الداعي لتلك القيم والبانيّ لها واخلروج عليها
ني الظلم والعدوان ولذا جاءت الآية التي بعدها ( َل ْن َي ُ�ض ُّرو ُك ْم ِ�إ اَّل
ع ّ
ون( ))١١١ف�أعداء
�أَ ًذى َو ِ�إ ْن ُيقَا ِت ُلو ُك ْم ُي َو ُّلو ُك ُم َْ أ
ال ْد َبا َر ُث َّم اَل ُين َْ�ص ُر َ
القيم ال�سماوية لن ي�ض ّروا �أولئك النا�صرين لها الآمرين بها ( َو�إِ ْن
ون (.))١١١
ُيقَا ِت ُلو ُك ْم ُي َو ُّلو ُك ُم ْ أ
الَ ْد َبا َر ُث َّم اَل ُين َْ�ص ُر َ
( كل �صالح يف الأر�ض ف�سببه توحيد اهلل وعبادته،
�شر يف العامل
وطاعة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ..وكل ّ
وفتنة وبالء وقحط وت�سليط عدو وغري ذلك؛ ف�سببه
خمالفة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم والدعوة �إىل غري
اهلل)
ابن تيمية .الفتاوى
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ولذلك فمن و�سائل الثبات عند امل�ؤمن �أن يدرك َ�ضعف الفا�سق
والكافر مهما بلغت قوته املادية ( َل ْن َي ُ�ض ُّرو ُك ْم ِ�إ اَّل �أَ ًذى َو ِ�إ ْن ُيقَا ِت ُلو ُك ْم
ون ( ))111لأن اخلروج عن �أمر اهلل
ُي َو ُّلو ُك ُم ْ أ
الَ ْد َبا َر ُث َّم اَل ُين َْ�ص ُر َ
(�ضرِ َب ْت َع َل ْيهِ ُم ِّ
الذ َّل ُة �أَ ْي َن َما ُث ِقفُوا
�سبحانه وتعاىل مدعا ٌة للهزمية ُ
َّا�س َو َبا ُءوا ِبغ ََ�ض ٍب ِم َن اللهَّ ِ َو ُ�ضرِ َب ْت
�إِ اَّل ب َِح ْبلٍ ِم َن اللهَّ ِ َو َح ْبلٍ ِم َن الن ِ
ون ِب�آَ َي ِ
الَ ْن ِب َيا َء
ون ْ أ
ات اللهَّ ِ َو َي ْق ُت ُل َ
َع َل ْيهِ ُم المْ َ ْ�س َك َن ُة ذَ ِل َك ِب�أَ َّن ُه ْم َكا ُنوا َي ْك ُف ُر َ
ِب َغيرْ ِ َحقٍّ ذَ ِل َك بمِ َ ا َع َ�ص ْوا َو َكا ُنوا َي ْع َت ُدون (.))112
فال طريق للخال�ص ل ّأي �أمة من الأمم �إال بعودتها �إىل املنهج الرباين
ولذلك هذه الآية تعر�ض �صو ًرا من �إذالل الأمم حني تُخالف �أوامر
اهلل ع َّز َّ
(�ضرِ َب ْت َع َل ْيهِ ُم ِّ
الذ َّل ُة �أَ ْي َن َما ُث ِقفُوا) خالفات داخلية،
وجلُ .
تخ ّلف ،ا�ستعباد ،كوارث طبيعية ،فالبعد عن املنهج الرباين كفي ٌل
بتحقيق الهزمية بكل �أنواعها و�صورها يف حياة الفرد ويف املجتمعات
ون ِب�آَ َي ِ
ون ْ أ
الَ ْن ِب َيا َء ِب َغيرْ ِ
ات اللهَّ ِ َو َي ْق ُت ُل َ
والأمم (ذَ ِل َك ِب�أَ َّن ُه ْم َكا ُنوا َي ْك ُف ُر َ
ون).
َحقٍّ ذَ ِل َك بمِ َ ا َع َ�ص ْوا َو َكا ُنوا َي ْع َت ُد َ
وهذه النماذج التي جاءت يف التاريخ جتعل هذه احلقائق قوانني
و�سنن ال يحيد عنها �أحد من الب�شر.
البعد عن املنهج الرباين وعدم حتكيمه يف واقع الفرد
وواقع املجتمع مدعاة حلدوث املحن واال�ضطرابات
واخلطوب وال ُي�ستثنى منها �أحد.
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ثم تنتقل الآيات بعد ذلك يف �سورة �آل عمران لتق ّدمي منوذج �آخر
من �أهل الكتاب حقّق القيم التي جاءت بها الكتب ال�سماوية ( َل ْي ُ�سوا
ون َ�آ َي ِ
ات اللهَّ ِ �آَ َنا َء ال َّل ْيلِ َو ُه ْم
َ�س َوا ًء ِم ْن �أَ ْهلِ ال ِْكتَاب �أُ َّم ٌة َقا ِئ َم ٌة َي ْت ُل َ
ون)  .113فئة ثبتت ور�سخت على �آيات الكتاب وتفاعلت
َي ْ�س ُج ُد َ
معها تفاعلاً �إيجاب ًيا يف واقعها؛ تالوة لآيات اهلل �آناء الليل وهم
ي�سجدون ،تعامل وتفاعل قلبي ووجداين وا�ضح �أثناء الليل .لكن
يف نف�س الوقت هذا التفاعل الوجداين ما كان ليبقى تفاعلاً فقط
يف عامل الوجدان والعواطف بل حت ّول يف النَّهار �إىل فعل و�سلوك
ون
ون بِاللهَّ ِ َوا ْل َي ْو ِم ْ آ
الَ ِخرِ َو َي�أْ ُم ُر َ
وتطبيق يف واقع احلياة ( ُي�ؤ ِْم ُن َ
ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ون فيِ الخْ َ يرْ َ ِات َو�أُو َل ِئ َك ِم َن
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن المْ ُ ْن َكرِ َو ُي َ�سار ُِع َ
ال�صالحِ ِ َني (.))114
َّ
وهذا هو التعامل املثمر مع منهج اهلل ع َّز وج َّل ،يتفاعل امل�ؤمن معه
تفاعلاً يجعله ي�سجد يق�ضي الليل قانتًا راك ًعا بني يدي ر ّبه ع َّز وج َّل،
خا�ض ًعا متذ ّللاً لتلك الآيات التي �أوجدت لديه عنا�صر الإميان،
ثم ما يلبث �أن ي�صبح يف النَّهار طاقة �إيجابية معطاءة لكل خري،
مبادرة لكل عمل �صالح ،ترى يف احلياة م�ضمار �سباق للعمل الط َّيب
ون فيِ الخْ َ يرْ َ ِات).
ال�صالح وحماية ملكت�سباته ( َو ُي َ�سار ُِع َ
ومن املُلاَ حظ �أن هذه ال�صفات املذكورة هنا هي ذاتها التي ُذكرت
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ون ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف
يف �أمة القر�آن ( ُك ْنت ُْم خَ يرْ َ �أُ َّم ٍة �أُخْ رِ َج ْت ِللن ِ
َّا�س َت ْ�أ ُم ُر َ
ون بِاللهَّ ِ (.))110
َو َت ْن َه ْو َن َع ِن المْ ُ ْن َكرِ َو ُت�ؤ ِْم ُن َ
إذن هي القيم الثابتة التي جاء بها القر�آن وجاءت بها كافة الكتب
� ْ
ال�سماوية والأنبياء وال ّر�سل من قبل ،تلك التي ت�ش ّكل التفاعل
احلقيقي مع املنهج الرباين ومتثل م�صداقيته ( َو َما َي ْف َع ُلوا ِم ْن خَ يرْ ٍ
َف َل ْن ُي ْك َف ُرو ُه َواللهَّ ُ َع ِلي ٌم ِبالمْ ُ َّت ِق َني (.))117
ثم ت�أتي الآيات بعد ذلك لتق ّدم و�سيلة من و�سائل الثبات على احلق
معجلة
والقيم؛ �ض�آلة زهرة احلياة الدنيا من مال ومكت�سبات مادية ّ
قد يح�صل عليها �أولئك الذين نق�ضوا عهد اهلل يف احلفاظ على
ين َك َف ُروا َل ْن ُت ْغ ِن َي َع ْن ُه ْم �أَ ْم َوا ُل ُه ْم َو اَل �أَ ْو اَل ُد ُه ْم ِم َن
�أوامره؛ (�إِ َّن ا َّل ِذ َ
اللهَّ ِ �شَ ْي ًئا (.))116
فالذين حادوا عن قيم احلق �أخط�أوا يف فهم احلياة وتقديرها
ُون
(م َث ُل َما ُي ْن ِفق َ
والنظر �إليها ،فكانت النتيجة �أن خ�سروا كل �شيء َ
ِيح ِفي َها ِ�ص ٌّر �أَ َ�صا َب ْت َح ْرثَ َق ْو ٍم َظ َل ُموا
فيِ َه ِذ ِه الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا َك َم َثلِ ر ٍ
ون (.))117
�أَ ْنف َُ�س ُه ْم َف�أَ ْه َل َك ْت ُه َو َما َظ َل َم ُه ُم اللهَّ ُ َو َل ِك ْن �أَ ْنف َُ�س ُه ْم َي ْظ ِل ُم َ
أبغ�ض بع�ضهم ً
(النا�س �إذا تعاونوا على الإثم والعدوان � َ
بع�ضا)
ابن تيمية
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�أخط�أوا املقا�صد والأهداف فجاءت كل الو�سائل زائفة ال قيمة لها،
وقعوا يف ظلم �أنف�سهم حني ابتعدوا عن املنهج الر ّباين العظيم،
ين �آَ َم ُنوا اَل
من هنا حذّر القر�آن امل�ؤمنني من تقريبهم ( َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
َت َّت ِخ ُذوا ب َِطا َن ًة ِم ْن ُدو ِن ُك ْم اَل َي�أْ ُلو َن ُك ْم خَ َب اًال ( ))118فهذا ال�صنف
من الب�شر يرت�صدون ب�أ�صحاب القيم لإحلاق ال�ضرر بهم ملّا اختلفوا
يف املقا�صد والأهداف وطبيعة النظرة للحياة.
وهنا يق ّدم القر�آن الكرمي �أ�ساليب املواجهة مع هذا ال�صنف من
الب�شر؛ ال�صرب والتقوى ،فال�صرب والتقوى ي�ؤديان �إىل الثبات والن�صر
ون
( َو ِ�إ ْن ت َْ�ص رِ ُبوا َو َت َّتقُوا اَل َي ُ�ض ُّر ُك ْم َك ْي ُد ُه ْم �شَ ْي ًئا ِ�إ َّن اللهَّ َ بمِ َ ا َي ْع َم ُل َ
محُ ِ ٌ
يط ( .))120فاهلل �سبحانه وتعاىل يتوىل الدفاع عن امل�ؤمنني،
بقدر دفاعهم عن �أوامر اهلل �سبحانه وحمايتها ون�صرتها.
ال�صرب ال�سلبي مبعنى العجز واال�ست�سالم والرتاجع
ولي�س املراد ّ
ولكنه ُبعد النظر والتخطيط والنظر يف امل�آالت وعواقب الأمور .من
هنا كان �صرب امل�ؤمن على �أ�صحاب املكائد واحليل واملكر من هذا
القبيل ،فال ت�شتغل نف�سه بتتبعهم واالنتقام منهم مع احلذر منهم
والفطنة.
(�إذا ا�شتغلت نف�سه � -أي العبد -باالنتقام وطلب املقابلة
وتفرق عليه قلبه ،وفاته من م�صاحله،
�ضاع عليه زمانه،
ّ
ما ال ميكن ا�ستدراكه ،ولعلّ هذا يكون �أعظم عليه من

فرغ قلبه
امل�صيبة التي نالته من جهتهم ،ف�إذا عفى و�صفح ّ
وج�سمه مل�صاحله التي هي �أهم عنده من االنتقام).
ابن تيمية
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�أما التقوى التي تتحدث عنها الآيات يف مواجهة �أ�سلحة الأ�شرار
فهي تقوى �إيجابية ال تعني اخل�ضوع لواقع منح ّل� ،أو االنفالت من
العمل ال�صالح ولكن الوقوف والثبات على املبادئ والقيام بها� ،أ ّمة
قائمة ثابتة را�سخة (قل �آمنت باهلل ثم ا�ستقم).
وهنا تنتقل الآيات للحديث عن منوذج �آخر لتحديات خمتلفة يف واقع
املجتمع امل�سلم الأول يف املدينة وما تع ّر�ض له من �أزمات وحتديات.
والقر�آن الكرمي حني يعر�ض الأحداث التاريخية ،ي�ضع املتد ّبر يف
�شاهدا على الوقائع بل ومراق ًبا لها ،لأخذ
قلب احلدث ويجعل منه
ً
العربة والدر�س والتع ّلم من الأحداث املا�ضية للتعامل مع الواقع
وا�ست�شراف اخلطوات امل�ستقبلية .من هنا تختلف قراءة القر�آن
الكرمي لأحداث التاريخ عن غريها ،فهي لي�ست لل�سرد بل للدر�س.
وتبد�أ الأحداث يف ال�سورة مع بدايات غزوة �أحد حيث �أراد امل�شركون
االنتقام والث�أر للهزمية التي حلقتهم يف بدر .وت�شاور النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم كعادته مع �أ�صحابه حول اخلروج �إليهم وكان
ر�أيه عدم اخلروج والتح�صن باملدينة والدفاع عنها من الداخل.
تدبر الزهراوين � ...سورة �آل عمران
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ووافقه على ذلك جمع من كبار ال�صحابة وكذلك عبد اهلل بن �أبي
بن �سلول ر�أ�س املنافقني� ،إال �أن الغالبية وخا�صة من ال�شباب الذين
فاتهم القتال يف بدر ،رغبوا يف اخلروج فنزل الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم على هذا الر�أي ولب�س درعه وحمل �سالحه .ثم �إنهم ر�أوا
�أنهم قد �أحلوا عليه باخلروج فندموا و�أرادوا الرتاجع والبقاء يف
املدينة ولكنه �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قال ( :ما ينبغي لنّبي �إذا
لب�س المة احلرب �أن ي�ضعها حتى يحكم اهلل بينه وبني عدوه).
وبد�أ الإعداد املادي للمعركة التي بد�أت التحديات منذ حلظاتها
الأوىل؛ فرتاجع املنافقون ومل يخرجوا وبد�أو ببث البلبة يف �صفوف
امل�سلمني ( َو�إِذْ غَ َد ْو َت ِم ْن �أَ ْه ِل َك ُت َب ِّو ُئ المْ ُ�ؤ ِْم ِن َني َمق ِ
َاع َد َواللهَّ ُ َ�س ِمي ٌع
َع ِلي ٌم (.))121
والقر�آن العظيم ال يف�صل بني الإعداد املادي واال�ستعداد الروحي
يف املواجهة مع العدو ،فالتقوى ق�ضية حا�ضرة لأي مواجهة �أو
معركة ( واهلل �سميع عليم) عليم بالنوايا ولذلك ال ميكن �أن يتم
�إعداد اجلي�ش دون التحفيز لزيادة ر�صيدهم من التقوى ومراقبة
اهلل من خالل التذكري ب�أنه �سبحانه ّ
مطلع على الن ّيات واملقا�صد
والأهداف.
وهذه لفتة وا�ضحة تُ�شعر امل�ؤمنني ب�أهمية ترتيب �أولوياتهم ،فاخلروج ال
يكون لأجل م�صالح �شخ�صية ،فال ُيخرجه �إال اهلل وال يخرج �إال هلل.

�أما اخلروج لأجل فر�ض ال�سيطرة �أو اال�ستحواذ على ممتلكات
ال�شعوب والأمم ،فتلك غايات ال مكان لها يف حركة امل�ؤمنني بهذا
القر�آن العظيم .من هنا ي�أتي الن�صر والتوفيق من اهلل �سبحانه
ون
( َو َلق َْد َن َ�ص َر ُك ُم اللهَّ ُ ِب َب ْد ٍر َو�أَ ْنت ُْم �أَ ِذ َّل ٌة فَا َّتقُوا اللهَّ َ َل َع َّل ُك ْم َت�شْ ُك ُر َ
(� .123آل عمران)
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(الإلتفات �إىل الأ�سباب �شرك يف التوحيد وحمو الأ�سباب
�أن تكون �أ�سبا ًبا نق�ص يف العقل ،والإعرا�ض عن الأ�سباب
بالكلية قدح يف ال�شرع ).
ابن تيمية
فالقر�آن ي�ؤكد �أن الن�صر ال ي�أتي من اال�ستعداد املادي فح�سب بل البد
له من عدة معنوية قائمة على الثقة والإميان بالغاية التي يخو�ض
املعركة لأجلها و�أعظم غاية؛ ر�ضى اهلل و�إجابة �أمره .وعندما يتحقق
هذا الإعداد ي�أتي الن�صر من عند اهلل على �أيدي امل�ؤمنني به ( َو َلق َْد
َن َ�ص َر ُك ُم اللهَّ ُ ِب َب ْدرٍ).
من هنا كانت الو�صية بالتقوى يف �أول �آيات �أحداث غزوة �أحد
ون) الو�صية ب�إ�صالح عالقة
يف ال�سورة (فَا َّتقُوا اللهَّ َ َل َع َّل ُك ْم َت�شْ ُك ُر َ
الإن�سان مع اهلل ع َّز َّ
وجل التي بها �صالح �ش�أنه .امل�ؤمن ال ي�صلح
تدبر الزهراوين � ...سورة �آل عمران
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�ش�أنه فر ًدا كان �أو جماعة �أو �أمة �إال ب�إ�صالح عالقته مع خالقه من
خالل تنفيذ منهجه يف الواقع.
ولذلك جاءت الآيات التي تليها بالب�شارة للم�ؤمنني ال�صادقني
الثابتني على احلق والتقوى ( ِ�إذْ َتق ُ
ُول ِل ْل ُم�ؤ ِْم ِن َني �أَ َل ْن َي ْك ِف َي ُك ْم �أَ ْن
يمُ ِ َّد ُك ْم َر ُّب ُك ْم ِبثَلاَ َث ِة �آَ اَل ٍف ِم َن المْ َلاَ ِئ َك ِة ُم ْنزَ ِل َني (� )124آل عمران).
ومن تلك الب�شارات الإمداد بجي�ش من املالئكة.
وهذا اجلي�ش املالئكي ما كان له �أن يتحرك لأجل �أنا�س حت ّركهم
دوافع �شخ�صية وم�صالح ذاتية ،فال يتحرك �إال ب�أمر من اهلل الواحد
الق ّهار ( َب َلى ِ�إ ْن ت َْ�ص رِ ُبوا َو َت َّتقُوا َو َي�أْتُو ُك ْم ِم ْن َف ْور ِِه ْم َهذَ ا يمُ ْ ِد ْد ُك ْم
َر ُّب ُك ْم بِخَ ْم َ�س ِة �آَ اَل ٍف ِم َن المْ َلاَ ِئ َك ِة ُم َ�س ِّو ِم َني (� )125آل عمران).
فو�سائل الدعم الإلهي ال يخ�ضع لقوانني التطور وتقنيات التقدم يف
�آليات احلروب ،ولكنها ثمرة للتقوى وال�صرب والثبات على املبادئ
والقيم ( َب َلى �إِ ْن ت َْ�ص رِ ُبوا َو َت َّتقُوا) والآيات التي قبل ( َو�إِ ْن ت َْ�ص رِ ُبوا
َو َت َّتقُوا.
فالن�صر ي�أتي من عند اهلل كما �أن الهزمية ت�أتي من عند النف�س
الأمارة بال�سوء واخل�ضوع حلظوظها الدنيا على ح�ساب القيم
العليا.
وال تقف الآيات يف تفا�صيل غزوة �أحد بقدر ما تقف عند اخلطوط
العري�ضة يف املواقف ،فقد حدث �أن و�ضع النّبي �صلى اهلل عليه و�آله
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و�سلم فرقة من الرماة على الثغرة املوجودة يف �أر�ض املعركة ،و�أكد
عليهم مرا ًرا عدم التخلي عن مواقعهم مهما كانت الظروف (�إن
َر�أَ ْي ُت ُمو َنا تَخْ َط ُفنَا َّ
َب ُحوا َم َكا َن ُك ْم َهذَ ا َح َّتى �أُ ْر ِ�س َل �إِ َل ْي ُك ْم،
الطيرْ ُ َفلاَ ت رْ َ
َب ُحوا َم َكا َن ُك ْم َهذَ ا َح َّتى
َو ِ�إ ْن َر َ�أ ْي ُت ُمو َنا َهزَ ْمنَا ا ْل َق ْو َم َو َو ِط ْئن ُ
َاه ْم َفلاَ ت رْ َ
�أُ ْر ِ�س َل ِ�إ َل ْي ُك ْم).
وبد�أت تبا�شري الن�صر تلوح للم�سلمني وظن الكثري من الرماة �أن
املعركة ُح�سم �أمرها و�أنه مل يبق �أثر للم�شركني ،فنزلوا لي�أخذوا
من الغنائم ،وثبت القليل منهم لأمر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم.
ف�إذا بامل�شركني يلتفّون حولهم لتدور املعركة على امل�سلمني الذين
وقعت فيهم خ�سائر كبرية .و�ش َّدد امل�شركون احلملة على ر�سول اهلل
فج َرحوا وج َهه،
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم حتى و�صلوا قري ًبا منهَ ،
وه�شَ موا ال َب ْي َ�ضة على ر�أ�سه ،ودخلت َح ْلقتان من
وك َّمروا ُرباع َّيتهَ ،
ِح َلق ا ِمل ْغفَر الذي ي�سرت به وجهه يف َو ْجنَته.
ا�ستَزَ َّل ُه ُم ال�شَّ ْي َط ُان
( ِ�إ َّن ا َّل ِذ َ
ين َت َو َّل ْوا ِم ْن ُك ْم َي ْو َم ا ْل َتقَى الجْ َ ْم َعانِ ِ�إنمَّ َ ا ْ
ِب َب ْع ِ�ض َما َك َ�س ُبوا َو َلق َْد َعفَا اللهَّ ُ َع ْن ُه ْم �إِ َّن اللهَّ َ غَ فُو ٌر َح ِلي ٌم) (�آل
عمران.)155 :
(ا�ستَزَ َّل ُه ُم
وهنا تُوقف الآيات امل�ؤمنني عند ال�سبب احلقيقي ملا حدث ْ
ال�شَّ ْي َط ُان ِب َب ْع ِ�ض َما َك َ�س ُبوا) .ثم تنتقل الآيات للحديث عن ت�صحيح
تدبر الزهراوين � ...سورة �آل عمران
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اخللل ومراجعة الذات والتع ّلم من االخطاء والعرثات؛ ( َيا �أَ ُّي َها
ين � َآم ُنوا اَل َت�أْ ُك ُلوا ال ِّر َبا �أَ ْ�ض َعافًا ُم َ�ض َاع َف ًة َوا َّتقُوا اللهَّ َ َل َع َّل ُك ْم
ا َّل ِذ َ
ُت ْف ِل ُحون).
وقد يقول قائل وما دخل احلديث عن ال ِّربا يف احلديث عن غزوة
�أحد ،ومواجهة الكفار واحلديث عن الن�صر والهزمية؟!.
القر�آن العظيم يعالج يف �آياته الأمور من جذورها ،فيدفع بالقارئ
للبحث يف �أو�ضاعه الفردية واالجتماعية واالقت�صادية عن �أ�سباب
الأحداث اجلارية والوقائع.
فال ميكن لأمة  -مل تتمكن من �إ�صالح �أو�ضاعها الداخلية املجتمعية
ال�سلوكية االقت�صادية� -أن تواجه عد ًوا �أو تنت�صر عليه ،من هنا
كانت �آيات �سورة �آل عمران تق ّدم قوانني الن�صر و�أ�سباب الهزمية.
فالن�صر والفوز والنجاح منظومة متكاملة تبد�أ يف النف�س والداخل
قبل �أن تتحقق يف اخلارج .وال ِّربا مكت�سب غري م�شروع ح ّرمه اهلل
ع َّز وج َّل ملا فيه من ا�ستغالل حلاجة ال�ضعيف ،وما يرتتب عليه من
�إيجاد طبقة من املرتفني تقتات على طبقة من املحتاجني عو�ضا
عن م ّد يد العون لهم �ضمن �إطار املجتمع الذي تقيم قواعده �آيات
القر�آن.
ثم تنتقل الآيات �إىل تقدمي قانون الثبات على املنهج لتحقيق الن�صر
ون ( .))132ف�آيات القر�آن
( َو�أَ ِطي ُعوا اللهَّ َ َوال َّر ُ�سولَ َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُم َ
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العظيم نزلت لأجل �أن تُطبق يف واقع احلياة ،يف النف�س والأ�سرة
واملتجر واملدر�سة مبعنى متابعة املنهج املقروء يف كتاب اهلل يف �أب�سط
و�أدق جزئيات احلياة.
وما تلبث �أن تنتقل الآيات �إىل الو�سيلة الأخرى من و�سائل الن�صر يف
ات
ال�س َما َو ُ
املواجهة ( َو َ�سار ُِعوا �إِلىَ َم ْغ ِف َر ٍة ِم ْن َر ِّب ُك ْم َو َج َّن ٍة َع ْر ُ�ض َها َّ
الَ ْر ُ�ض �أُ ِع َّد ْت ِل ْل ُم َّت ِق َني ( .))133والقر�آن الكرمي ي�أتي ب�ألفاظ
َو ْ أ
املبادرة وامل�سارعة وال�سباق حني يكون احلديث عن الآخرة .ف�أيام
العمر حمدودة والأجل حمتوم والعمر ق�صري وامل�ؤمن �صاحب
مبادرات ،فال ي�ض ّيع �شي ًئا من وقته فيما ال طائل من ورائه.
ولذلك جاءت الآيات التي تليها يف متابعة املنهج يف احلديث عن
ال�ض َّرا ِء
ال�س َّرا ِء َو َّ
ين ُي ْن ِفق َ
الإنفاق يف ال�سراء وال�ضراء (ا َّل ِذ َ
ُون فيِ َّ
َّا�س َواللهَّ ُ ُي ِح ُّب المْ ُ ْح ِ�س ِن َني
َوا ْل َك ِاظ ِم َني ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َعا ِف َني َع ِن الن ِ
(.))134
ممار�سات و�سلوكيات اجتماعية مت�ضمنة لكل �أ�شكال الإح�سان �إىل
الآخرين.
فامل�ؤمن امل�ستحق لن�صر اهلل� ،إن�سان �صاحب قيم و�صاحب �سلوك
متميز يف تعامله مع الآخرين .ثم تختم الآيات باحلديث عن التوبة
واال�ستغفار والرجوع عن الذنوب!� .إذ �أن من �أعظم �أ�سباب الهزائم
الفردية واجلماعية يف الأمم كرثة الذنوب واخلطايا واملعا�صي
تدبر الزهراوين � ...سورة �آل عمران
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وخمالفة �أمر اهلل ع َّز وج َّل وما �أنزل يف هذا الكتاب العظيم ( َوا َّل ِذ َين
ِ�إ َذا َف َع ُلوا ف ِ
َا�س َت ْغ َف ُروا ِل ُذ ُنو ِبه ِْم َو َم ْن
َاح َ�ش ًة َ�أ ْو َظ َل ُموا �أَ ْنف َُ�س ُه ْم َذ َك ُروا اللهَّ َ ف ْ
وب �إِ اَّل اللهَّ ُ َو مَ ْل ُي ِ�ص ُّروا َع َلى َما َف َع ُلوا َو ُه ْم َي ْع َل ُم َون (.))135
َي ْغ ِف ُر ال ُّذ ُن َ
واال�ستغفار لي�س جمرد كلمات بالل�سان؛ و�إن كانت الكلمات جز ًء
منه ،فمراجعة النف�س والعزم على عدم الرجوع �إىل الذنب وال�شعور
بالندم والرتاجع عن الأخطاء و�إ�صالح الأو�ضاع يف غاية الأهمية.
والقر�آن يخرب عن تلك القوانني التي م�ضت يف م�صائر ونهايات الأمم
ليت�أمل فيها الإن�سان ويدرك عواقب الأمور ( َق ْد خَ َل ْت ِم ْن َق ْب ِل ُك ْم ُ�سننَ ٌ
الَ ْر ِ�ض فَان ُْظروا َك ْي َف َك َان َعا ِق َب ُة المْ ُ َك ِّذ ِب َني (.))137
ف َِ�س ُريوا فيِ ْ أ
(املعا�صي �سبب امل�صائب؛ ف�سيئاتُ
امل�صائب واجلزاءِ من
ِ
إح�سان العمل
�سيئات الأعمال ،والطاعة �سبب النعمة؛ ف�
ُ
�سبب لإح�سانِ اهلل تعاىل)
ٌ
ابن تيمية
ومن ّثم انتقلت الآيات لتهدئة النفو�س والتخفيف عنها بعد �أن �أدركت
جوانب اخللل وبيان �أن االبتالءات والهزائم والقروح والأحزان
جارية ب�أمر اهلل والبد للم�ؤمن من فقه معانيها ( َو اَل َتهِ ُنوا َو اَل تحَ ْ زَ ُنوا
َو�أَ ْنت ُُم َْ أ
ال ْع َل ْو َن ِ�إ ْن ُك ْنت ُْم ُم�ؤ ِْم ِن َني (�ِ )139إ ْن يمَ ْ َ�س ْ�س ُك ْم َق ْر ٌح َفق َْد َم َّ�س
ين
ا ْل َق ْو َم َق ْر ٌح ِم ْث ُل ُه َو ِت ْل َك ْ أ
الَ َّي ُام ُن َدا ِو ُل َها َبينْ َ الن ِ
َّا�س َو ِل َي ْع َل َم اللهَّ ُ ا َّل ِذ َ
�آَ َم ُنوا َو َي َّت ِخذَ ِم ْن ُك ْم ُ�ش َه َدا َء َواللهَّ ُ اَل ُي ِح ُّب َّ
الظالمِ ِ َني (.))140
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وهنا تعر�ض الآيات �سنّة املداولة بني النا�س فالأيام لي�ست حك ًرا على
فريق دون �آخر ،ومن مل يفي ب�شروط الن�صر ،ال يناله� .إال �أن امل�ؤمن
تبقى روحه مليئة بالأمل والتفا�ؤل ،يفقه معنى االبتالء واالختبار
فال تدفع به املحن وامل�صائب �إىل دوامة الإحباط والت�شا�ؤم والي�أ�س
الَ ْع َل ْو َن ِ�إ ْن ُك ْنت ُْم ُم�ؤ ِْم ِن َني (� )139آل
( َو اَل َتهِ ُنوا َو اَل تحَ ْ زَ ُنوا َو�أَ ْنت ُُم ْ أ
عمران).
فامل�ؤمن يتع ّلم من موا�ضع اخلط�أ واالبتالء ليخرج �أكرث قوة و�صالبة
ين �آَ َم ُنوا وَيمَ ْ َحقَ
و�أ�ش ّد قدرة على مواجهتها ( َو ِل ُي َم ِّح َ�ص اللهَّ ُ ا َّل ِذ َ
ين �آَ َم ُنوا َو َي َّت ِخذَ
ين ( ))141والآية التي قبل ( َو ِل َي ْع َل َم اللهَّ ُ ا َّل ِذ َ
ا ْل َكا ِفرِ َ
ِم ْن ُك ْم ُ�ش َه َدا َء َواللهَّ ُ اَل ُي ِح ُّب َّ
الظالمِ ِ َني) اختبار ،متحي�ص ،فال ميكن
�أن يكون هناك �إميان بدون ت�ضحيات.
كما �أن املحن وال�شدائد وامل�صائب لها ِح َكم ،وفيها درو�س ِوعرب تفرز
امل�ؤمن من املنافق وتغربل عنا�صر الثبات فيه وتفرز عنا�صر ال�ضعف
من القوة يف قلبه ونيته و�إخال�صه هلل ع َّز وج َّل (�أَ ْم َح ِ�س ْبت ُْم �أَ ْن ت َْدخُ ُلوا
ال�صابِرِ َين (.)142
الجْ َ َّن َة َولمَ َّا َي ْع َل ِم اللهَّ ُ ا َّل ِذ َين َج َاه ُدوا ِم ْن ُك ْم َو َي ْع َل َم َّ
) من كمال �إح�سان الرب تعاىل �أن يذيق عبده مرارة الك�سر
ويعرفه قدر نعمته عليه ب�أن يبتليه
قبل حالوة اجلربّ ،
ب�ضدها ،فما ك�سر عبده امل�ؤمن �إال ليجربه ،وال منعه �إال
تدبر الزهراوين � ...سورة �آل عمران

ليعطيه ،وال ابتاله �إال ليعافيه ،وال �أماته �إال ليحييه ،وال
نغَّ�ص عليه الدنيا �إال لريغّ به يف الآخرة ،وال ابتاله بجفاء
النا�س �إال لري َّده �إليه).
ابن قيم اجلوزية
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وهنا تبد�أ الآيات باحلديث عن املوت ومواجهة الإن�سان بحقيقته
وعدم القدرة على الفرار منه بحال ،فالرتاجع وا ُ
جلنب ال يباعد بني
الإن�سان واملوت وكذا املواجهة وال�شجاعة والإقدام ال تق ّرب الإن�سان
من �أجله فهو مكتوب وحمدد ( َو َلق َْد ُك ْنت ُْم تمَ َ َّن ْو َن المْ َ ْو َت ِم ْن َق ْبلِ �أَ ْن
ون (َ )143و َما محُ َ َّم ٌد �إِ اَّل َر ُ�سو ٌل َق ْد
َت ْل َق ْو ُه َفق َْد َر�أَ ْي ُت ُمو ُه َو َ�أ ْنت ُْم َتن ُْظ ُر َ
ات َ�أ ْو ُق ِت َل ا ْن َق َل ْبت ُْم َع َلى َ�أ ْعقَا ِب ُك ْم َو َم ْن
خَ َل ْت ِم ْن َق ْب ِل ِه ال ُّر ُ�س ُل �أَ َف ِ�إ ْن َم َ
ين
َي ْن َق ِل ْب َع َلى َع ِق َب ْي ِه َف َل ْن َي ُ�ض َّر اللهَّ َ �شَ ْي ًئا َو َ�س َي ْجزِ ي اللهَّ ُ ال�شَّ ِاكرِ َ
وت �إِ اَّل ِب�إِذْ نِ اللهَّ ِ ِك َتا ًبا ُم�ؤ ََّجلاً َو َم ْن ُيرِ ْد
(َ )144و َما َك َان ِل َنف ٍْ�س �أَ ْن تمَ ُ َ
الَ ِخ َر ِة ُن�ؤْ ِت ِه ِم ْن َها َو َ�سن َْجزِ ي
اب ْ آ
اب ال ُّد ْن َيا ُن�ؤْ ِت ِه ِم ْن َها َو َم ْن ُيرِ ْد َث َو َ
َث َو َ
ين (.))145
ال�شَّ ِاكرِ َ
وبذلك يعالج القر�آن اخلوف من املوت باملواجهة بحقيقته ليزرع
ال�شجاعة يف النف�س الإن�سانية ودفعها للثقة باهلل �سبحانه ،والت�ضحية
يف �سبيل حتقيق القيم التي �أمر بها.
ولذلك �ضربت الآيات مثلاً لكل امل�ؤمنني الذين تخل�صوا من اخلوف

�سورة �آل عمران �سورة �آل عمران �سورة �آل عم

مع آل� ةروس� نارمع آل� ةروس� نارمع آل� ةروس�

52

من مواجهة املوت ف�أقدموا على الدفاع عن احلق ٍ
بثبات ويقني
ري َف َما َو َه ُنوا لمِ َا �أَ َ�صا َب ُه ْم فيِ َ�سبِيلِ
( َو َك�أَ ِّي ْن ِم ْن َنب ٍِّي َقات ََل َم َع ُه ِر ِّب ُّي َ
ون َك ِث ٌ
ين( .))146
ال�صابِرِ َ
ا�س َت َكا ُنوا َواللهَّ ُ ُي ِح ُّب َّ
اللهَّ ِ َو َما َ�ض ُعفُوا َو َما ْ
م�ستعدا للت�ضحية من �أجل
فما معنى الإميان �إن مل يكن �صاحبه
ً
الدفاع عنه وحمايته ،ثم ي�صحبه الدعاء لي�صبح �سالح امل�ؤمن
القاطع ( َو َما َك َان َق ْو َل ُه ْم �إِ اَّل �أَ ْن َقا ُلوا َر َّبنَا اغْ ِف ْر َلنَا ُذ ُنو َبنَا َو�إِ ْ�س َرا َفنَا
ين (.))147
فيِ �أَ ْمرِ َنا َو َث ِّب ْت �أَق َْد َامنَا َوان ُْ�ص ْر َنا َع َلى ا ْل َق ْو ِم ا ْل َكا ِفرِ َ
(�إذا ت�أملت حكمته �سبحانه فيما ابتلى به عباده و�صفوته
مبا �ساقهم به �إىل �أجلِّ الغايات و�أكمل النهايات التي مل
يكونوا يعربون �إليها �إال على ج�سر من االبتالء واالمتحان
وكان ذلك االبتالء واالمتحان عني الكرامة يف حقهم،
ف�صورته �صورة ابتالء وامتحان ،وباطنه فيه الرحمة
والنعمة ،فكم هلل ِمن نعمة ج�سيمة وم َّنة عظيمة جُتنى
من قطوف االبتالء واالمتحان)
ابن قيم اجلوزية .مفتاح دار ال�سعادة
ويف تلك الأجواء الإميانية العظيمة وتلك اال�ستعدادات املادية
والروحية والوجدانية املتقبلة الرا�ضية بق�ضاء اهلل وقدره ،ي�أتي
تدبر الزهراوين � ...سورة �آل عمران
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اب ال ُّد ْن َيا َو ُح ْ�س َن َث َو ِ
اب
اجلزاء يف الدنيا والآخرة ( َف�آَت ُ
َاه ُم اللهَّ ُ َث َو َ
ْ آَ
ال ِخ َر ِة َواللهَّ ُ ُي ِح ُّب المْ ُ ْح ِ�س ِن َني ( .))148ومن متام اليقني باهلل� ،أن
وا�ست�سالما ،حينها يتوىل اهلل
يتوجه امل�ؤمن بقلبه وقالبه لربه طاعة
ً
ّ
�سبحانه �أمره.
يف املقابل تنتقل الآيات بعد ذلك للحديث عن �أ�سباب الهزمية؛
اخل�ضوع لأهل الباطل واالن�سياق وراء �أهواء باطلهم ( َيا �أَ ُّي َها
ين َك َف ُروا َي ُر ُّدو ُك ْم َع َلى �أَ ْعقَا ِب ُك ْم َف َت ْن َق ِل ُبوا
ين �آَ َم ُنوا �إِ ْن ت ُِطي ُعوا ا َّل ِذ َ
ا َّل ِذ َ
ين (َ ))149بلِ اللهَّ ُ َم ْو اَل ُك ْم َو ُه َو خَ يرْ ُ الن ِ
ين (.))150
َّا�صرِ َ
خَ ِا�سرِ َ
ولذلك يب�شّ ر اهلل �سبحانه عباده امل�ؤمنني بو�سيلة لن�صرهم على
(�س ُن ْل ِقي فيِ ُق ُل ِ
ين َك َف ُروا ال ُّر ْع َب بمِ َ ا �أَ�شْ َر ُكوا
وب ا َّل ِذ َ
الكافرين؛ الرعب َ
بِاللهَّ ِ َما مَ ْل ُي َنزِّ لْ ِب ِه ُ�س ْل َطا ًنا َو َم�أْ َو ُاه ُم النَّا ُر َو ِب ْئ َ�س َم ْث َوى َّ
الظالمِ ِ َني
( ))151عن َجا ِب ُر ْب ُن َع ْب ِد اللهَّ ِ قَالَ قَالَ َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه
ال ْن ِب َيا ِء َق ْب ِلي ُن ِ�ص ْر ُت
يت خَ ْم ً�سا مَ ْل ُي ْع َط ُه َّن �أَ َح ٌد ِم ْن َْ أ
َو َ�س َّل َم� :أُ ْع ِط ُ
الَ ْر ُ�ض َم ْ�سجِ ًدا َو َط ُهو ًرا َو َ�أيمُّ َ ا َر ُجلٍ
بِال ُّر ْعبِ َم ِ�س َري َة �شَ ْهرٍ َو ُج ِع َل ْت ليِ ْ أ
ال�صلاَ ُة َف ْل ُي َ�ص ِّل َو�أُ ِح َّل ْت ليِ ا ْل َغنَا ِئ ُم َو َك َان ال َّنب ُِّي
ِم ْن �أُ َّم ِتي �أَ ْد َر َك ْت ُه َّ
َاع َة)
ا�ص ًة َو ُب ِع ْث ُت �إِلىَ الن ِ
َّا�س َكا َّف ًة َو�أُ ْع ِط ُ
يت ال�شَّ ف َ
ُي ْب َعثُ �إِلىَ َق ْو ِم ِه خَ َّ
رواه البخاري وم�سلم.
�إلقاء الرعب يف نفو�س الكفار مهما كان ا�ستعدادهم املادي ملالقاة
امل�ؤمنني ب�سبب ِ�شركهم باهلل (بمِ َ ا �أَ�شْ َر ُكوا بِاللهَّ ِ َما مَ ْل ُي َنزِّ لْ ِب ِه
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ُ�س ْل َطا ًنا)� .إذ ًا ف�سالح امل�ؤمن يف هذه املعركة ال�صدق مع اهلل ع َّز
وج َّل.
�صدقه
و�صدق ذلك بالعمل والت�ضحيةّ ،
من �صدق مع اهلل ّ
�سبحانه بالن�صر والفوز.
( َو َلق َْد َ�ص َد َق ُك ُم اللهَّ ُ َو ْع َد ُه �إِذْ تحَ ُ ُّ�سو َن ُه ْم ِب�إِذْ ِن ِه َح َّتى �إِذَ ا ف َِ�ش ْلت ُْم
َو َتنَاز َْعت ُْم فيِ ْ أ
ون ِم ْن ُك ْم َم ْن
الَ ْمرِ َو َع َ�ص ْيت ُْم ِم ْن َب ْع ِد َما �أَ َرا ُك ْم َما تحُ ِ ُّب َ
ُيرِ ي ُد ال ُّد ْن َيا َو ِم ْن ُك ْم َم ْن ُيرِ ي ُد ْ آَ
ال ِخ َر َة ُث َّم َ�ص َر َف ُك ْم َع ْن ُه ْم ِل َي ْب َت ِل َي ُك ْم
َو َلق َْد َعفَا َع ْن ُك ْم َواللهَّ ُ ُذو ف َْ�ضلٍ َع َلى المْ ُ�ؤ ِْم ِن َني ( .)152فحني ا�ستكمل
امل�ؤمنون يف غزوة �أحد �أ�سباب الن�صر� ،صدقهم اهلل وعده� .أما
الهزمية فت�أتي من النفو�س ال�ضعيفة املتخاذلة ،الن�صر بيد اهلل
(ح َّتى �إِذَ ا
وحده .ولذلك جاءت �أ�سباب الف�شل بعد ذلك والهزمية َ
ون
ف َِ�ش ْلت ُْم َو َتنَاز َْعت ُْم فيِ ْ أ
الَ ْمرِ َو َع َ�ص ْيت ُْم ِم ْن َب ْع ِد َما �أَ َرا ُك ْم َما تحُ ِ ُّب َ
الَ ِخ َرةَ).
ِم ْن ُك ْم َم ْن ُيرِ ي ُد ال ُّد ْن َيا َو ِم ْن ُك ْم َم ْن ُيرِ ي ُد ْ آ
تو�ضح الآيات �أ�سباب الهزمية؛ الف�شل �أمام �أطماع النف�س
وهنا ّ
والزيغ عن �أوامر اهلل �سبحانه .فالن�صر والهزمية ال يتعلقان بالعدو
بال�صف الداخلي.
اخلارجي بقدر ما يتعلقان
ّ
ولذا مل ت� ِأت �آيات ال�سورة باحلديث عن امل�شركني يف �أحداث �أُحد
بينما وقفت طويلاً عند مواقف امل�ؤمنني املقاتلني مع ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،دون حماولة �إدخالهم يف مرحلة َجلد
تدبر الزهراوين � ...سورة �آل عمران

�سورة �آل عمران �سورة �آل عمران �سورة �آل عم

تدبر الزهراوين � ...سورة �آل عمران

55

مع آل� ةروس� نارمع آل� ةروس� نارمع آل� ةروس�

الذات والندم ال�سلبي على ما فات دون حتليل املواقف والأحداث
والإفادة منها م�ستقبلاً .
فامل�ؤمن �إن�سان ينظر �إىل الأمام ،قد ت�صدر منه الأخطاء وقد يحدث
اخللل واملخالفة ولكنه ال يبقى �أ�س ًريا لكلمة (لو �أين فعلت كذا) .بل
منهجا خمتلفًا يف التعامل مع اخلط�أ من
�إن القر�آن العظيم يق ّدم ً
خالل الوقوف والتحليل للحدث والعبور �إىل الأف�ضل وحتويل التع ّلم
من اخلط�أ �إىل نقطة بداية جديدة نحو الأ�صوب والأح�سن.
ولذلك القر�آن يعر�ض بعد هذه الآيات لأ�صناف من الب�شر ،يرتاجعون
ويتخاذلون يف املواقف ال�شديدة ال�صعبة لعجزهم عن الثبات املنبثق
الَ ْمرِ ِم ْن �شَ ْي ٍء ُق ْل �إِ َّن
ون َه ْل َلنَا ِم َن ْ أ
من ال�صدق واليقني باهلل ( َيقُو ُل َ
ون َل ْو َك َان َلنَا
ْأ
ون َل َك َيقُو ُل َ
ُون فيِ �أَ ْنف ُِ�سهِ ْم َما اَل ُي ْب ُد َ
الَ ْم َر ُك َّل ُه للِهَّ ِ ُيخْ ف َ
ِم َن ْ أ
ين ُك ِت َب
الَ ْمرِ �شَ ْي ٌء َما ُق ِت ْلنَا َه ُاهنَا ُق ْل َل ْو ُك ْنت ُْم فيِ ُب ُيو ِت ُك ْم َل رَ َب َز ا َّل ِذ َ
َع َل ْيهِ ُم ا ْل َق ْت ُل �إِلىَ َم َ�ضاجِ ِعهِ ْم َو ِل َي ْب َت ِل َي اللهَّ ُ َما فيِ ُ�ص ُدو ِر ُك ْم َو ِل ُي َم ِّح َ�ص
ال�ص ُدو ِر (.))154
َما فيِ ُق ُلو ِب ُك ْم َواللهَّ ُ َع ِلي ٌم بِذَ ِات ُّ
فاملنافقون يرتاجعون يف ال�شدائد واملحن حني يرون املوت ب�أعينهم،
ويتوهمون �أن الإقدام على القتال ومتابعة �أمر ر�سول اهلل �صلى اهلل
يعجل قدوم املوت كما �أن التخاذل والتهاون ميكن
عليه و�آله و�سلمّ ،
�أن يحميهم من مواجهة املوت ودفع الأجل املحتوم.
ومل يدرك ه�ؤالء �أن املوت ب�أمر اهلل و�أن القتال والثبات وال�صرب

�سورة �آل عمران �سورة �آل عمران �سورة �آل عم

مع آل� ةروس� نارمع آل� ةروس� نارمع آل� ةروس�

56

على احلق يف ا ِملحن وال�شدائد واملعارك ال ميكن �أن يكون هو ال�سبب
وراء تقدمي �أو ت�أخري الأجل املحتوم فالأمر بيد اهلل ( ُق ْل َل ْو ُك ْنت ُْم فيِ
ين ُك ِت َب َع َل ْيهِ ُم ا ْل َق ْت ُل �إِلىَ َم َ�ضاجِ ِعهِ ْم َو ِل َي ْب َت ِل َي اللهَّ ُ َما
ُب ُيو ِت ُك ْم َل رَ َب َز ا َّل ِذ َ
ال�ص ُدورِ).
فيِ ُ�ص ُدو ِر ُك ْم َو ِل ُي َم ِّح َ�ص َما فيِ ُق ُلو ِب ُك ْم َواللهَّ ُ َع ِلي ٌم بِذَ ِات ُّ
ومت�ضي الآيات يف الوقوف على �أ�سباب الهزمية والرتاجع؛ الذنوب
ا�ستَزَ َّل ُه ُم ال�شَّ ْي َط ُان
(�إِ َّن ا َّل ِذ َ
ين َت َو َّل ْوا ِم ْن ُك ْم َي ْو َم ا ْل َتقَى الجْ َ ْم َعانِ �إِنمَّ َ ا ْ
ِب َب ْع ِ�ض َما َك َ�س ُبوا َو َلق َْد َعفَا اللهَّ ُ َع ْن ُه ْم ِ�إ َّن اللهَّ َ غَ فُو ٌر َح ِلي ٌم (.))155
فالذنوب من �أعظم �أ�سباب الهزمية الفردية واجلماعية ،فال
يتحقق ن�صر دون ت�صحيح لأو�ضاع الأفراد يف نفو�سهم و�أُ�سرهم
وجمتمعاتهم .وبهذا ت�صبح التوبة عملية �إيجابية �ضرورية لتطهري
املجتمع وتخلي�ص النفو�س من �أخطائها وجتاوزها.
ين �آَ َم ُنوا اَل َت ُكو ُنوا
كما تعالج الآيات مر�ض احل�سرة ( َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
الَ ْر ِ�ض �أَ ْو َكا ُنوا ُغزًّى
ين َك َف ُروا َو َقا ُلوا ِ إِلخْ َوا ِنهِ ْم �إِذَ ا َ�ض َر ُبوا فيِ ْ أ
َكا َّل ِذ َ
َل ْو َكا ُنوا ِعن َْد َنا َما َماتُوا َو َما ُق ِت ُلوا ِل َي ْج َع َل اللهَّ ُ ذَ ِل َك َح ْ�س َر ًة فيِ ُق ُلوبِهِ ْم
ري ( .))156فامل�ؤمن �إن�سان
ِيت َواللهَّ ُ بمِ َ ا َت ْع َم ُل َ
َواللهَّ ُ ُي ْحيِي وَيمُ ُ
ون َب ِ�ص ٌ
م�ستعد للت�ضحية �إذا دعت احلاجة �إىل ذلك� ،إن�سان م�ستعد ملغادرة
الأهل واملال والراحة لأجل قيمة احلق الذي ي�ؤمن بها ويدافع
عنها.
من هنا ت�أتي الآيات مبعنى خمتلف للموت ال يعرفه املنافقون
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من هنا برزت يف غزوة �أُحد مناذج فذّة من الت�ضحيات والثبات،
منهم �أن�س بن الن�ضر َع ُّم َ�أ َن ِ�س ْب ِن َما ِل ٍك وكان قد غاب عن ِقتَالِ
َب ْدرٍَ ،ف َل َّما َق ِد َم قَالَ ِ :غ ْب ُت َع ْن �أَ َّولِ ِقتَالٍ َقا َت َل ُه َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم المْ ُ�شْ رِ ِك َنيَ ،ل ِئ ْن �أَ�شْ َه َدنيِ َ اللهَّ ُ َع َّز َو َج َّل ِقت اًَال َليرَ َ َي َّن اللهَّ ُ
َّا�س ،قَالَ  :ال َّل ُه َّم �إِ يِّن �أَ ْب َر ُ�أ
َما �أَ ْ�صنَعَ .ف َل َّما َك َان َي ْو ُم �أُ ُح ٍد ا ْنكَ�شَ َف الن ُ
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واملتخاذلون �أ�صحاب القلوب الواهية ال�ضعيفة التي مل تعرف طعم
وقوة الثبات والر�سوخ على احلق ( َو َل ِئ ْن ُق ِت ْلت ُْم فيِ َ�سبِيلِ اللهَّ ِ �أَ ْو ُم ُّت ْم
ون (َ )157و َل ِئ ْن ُم ُّت ْم �أَ ْو ُق ِت ْلت ُْم
ما َي ْج َم ُع َ
لمَ َ ْغ ِف َر ٌة ِم َن اللهَّ ِ َو َر ْح َم ٌة خَ يرْ ٌ مِ َّ
ون ( ))158ال�شهادة واملوت يف �سبيل اهلل لي�س موتًا
َ ِإللىَ اللهَّ ِ تحُ ْ�شَ ُر َ
بل هو حياة من نوع �آخر ،فهو ال يفقد احلياة بل يربح حياة جديدة،
حياة ال�شهداء الذين ترفعوا عن املطالب الرخي�صة العاجلة لأجل
القيم التي �أمر اهلل بحمايتها والدفاع عنها.
(النفو�س تكت�سب من العافية الدائمة والن�صر والغنى
طغيانًا وركونًا �إىل العاجلة ،وذلك مر�ض يعوقها عن جدها
يف �سريها �إىل اهلل والآخرة  ،ف�إذا �أراد اهلل بها الرحمة
والكرامة ق ّي�ض لها من االبتالء ما فيه دواء و�شفاء لذلك
املر�ض).
ابن قيم اجلوزية .زاد املعاد يف هدي خري العباد
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ما َ�ص َن َع
ما َجا َء ِب ِه َه�ؤ اَُل ِء َ -ي ْع ِني المْ ُ�شْ رِ ِك َني َ -و�أَ ْعت َِذ ُر �إِ َل ْي َك مِ َّ
�إِ َل ْي َك مِ َّ
َه�ؤ اَُل ِء َ -ي ْع ِني المْ ُ ْ�س ِل ِم َني ُ -ث َّم َم�شَ ى ب َِ�س ْي ِف ِهَ ،ف َل ِق َي ُه َ�س ْع ُد ْب ُن ُم َع ٍاذ،
ون �أُ ُح ٍد،
ِيح الجْ َ َّن ِة ُد َ
َف َقالَ � :أَ ْي �سعدَ ،وا َّل ِذي َنف ِْ�سي ِب َي ِد ِه ِ�إ يِّن َ ألجِ ُد ر َ
ا�س َت َط ْع ُت َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َما َ�ص َن َع!
َو ًاها ِلرِ ِيح الجْ َ َّن ِة .قَالَ �سعدَ :ف َما ْ
ون جِ َر َاح ًة ِم ْن َ�ض ْر َب ٍة
قَالَ �أن�سَ :ف َو َج ْد َنا ُه َبينْ َ ا ْل َق ْت َلى ِب ِه ب ِْ�ض ٌع َو َث َما ُن َ
ب َِ�س ْي ٍف َو َط ْع َن ٍة ِب ُر ْم ٍح َو َر ْم َي ٍة ب َِ�س ْه ٍمَ ،ق ْد َم َّث ُلوا ِب ِه قَالَ َ :ف َما َع َر ْفنَا ُه
َح َّتى َع َر َف ْت ُه �أُخْ ُت ُه ِب َبنَا ِن ِه� .صحيح البخاري.
وت�ستمر الآيات يف حتميل الأفراد ال�شعور مب�سئوليتهم �إزاء ما حدث
لهم (�أَ َولمَ َّا �أَ َ�صا َب ْت ُك ْم ُم ِ�صي َب ٌة َق ْد َ�أ َ�ص ْبت ُْم ِم ْث َل ْي َها ُق ْلت ُْم َ�أنَّى َهذَ ا ُق ْل ُه َو
ِم ْن ِعن ِْد �أَ ْنف ُِ�س ُك ْم ِ�إ َّن اللهَّ َ َع َلى ُك ِّل �شَ ْي ٍء َق ِدي ٌر (.)165
تو�ضح لهم �أن الت�ضحية والثبات يف �سبيل اهلل
�إال �أنها ما تلبث ّ
ين ُق ِت ُلوا فيِ َ�سبِيلِ اللهَّ ِ �أَ ْم َواتًا َب ْل
�أجرها عظيم ( َو اَل تحَ َْ�سبنَ َّ ا َّل ِذ َ
َاه ُم اللهَّ ُ ِم ْن ف َْ�ض ِل ِه
�أَ ْح َيا ٌء ِعن َْد َر ِّبهِ ْم ُي ْر َز ُق َ
ون ( )169فَرِ ِح َني بمِ َ ا �آَت ُ
ين مَ ْل َي ْل َحقُوا بِهِ ْم ِم ْن خَ ْل ِفهِ ْم �أَ اَّل خَ ْو ٌف َع َل ْيهِ ْم َو اَل
َو َي ْ�س َت ْب ِ�ش ُر َ
ون بِا َّل ِذ َ
ون).
ُه ْم َي ْحزَ ُن َ
فالقروح والندوب واجلروح التي ت�صيب امل�ؤمن يف �سبيل اهلل ب�أمر اهلل
و�سيجزي اهلل ال�شاكرين ،كما �أن املوت �أمر قد كتبه اهلل على امل�ؤمن
والكافر ( ُك ُّل َنف ٍْ�س َذا ِئ َق ُة المْ َ ْو ِت ( ))185ولكن هناك فارق �شا�سع بني من
ميوت يف �سبيل اهلل وبني من ميوت يف �سبيل �أهوائه و�شهواته ومطامعه.
تدبر الزهراوين � ...سورة �آل عمران
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(واهلل تعاىل ابتلى �أويل العزم من الر�سل ،فلما �صربوا
مك َّنهم ،فال يظن �أحد �أنه يخل�ص من الأمل البتة ،و�إمنا
يتفاوت �أهل الآالم يف العقول ،ف�أعقلهم من باع �أمل ًا م�ستمر ًا
عظيم ًا ب�أمل منقطع ي�سري ،و�أ�شقاهم من باع الأمل املنقطع
الي�سري بالأمل العظيم امل�ستمر)
ابن قيم اجلوزية .زاد املعاد
فاملوت يف �سبيل احلق الذي امتلأ به �صدر امل�ؤمن مك�سب حقيقي
ا�ست ََجا ُبوا للِهَّ ِ
ولي�س خ�سارة و�إن توهم املنافقون �أنه خ�سارة (ا َّل ِذ َين ْ
َوال َّر ُ�سولِ ِم ْن َب ْع ِد َما �أَ َ�صا َب ُه ُم ا ْل َق ْر ُح ِل َّل ِذ َين �أَ ْح َ�س ُنوا ِم ْن ُه ْم َوا َّت َق ْوا
َّا�س َق ْد َج َم ُعوا َل ُك ْم
�أَ ْج ٌر َع ِظي ٌم ( )172ا َّل ِذ َين َق َال َل ُه ُم الن ُ
َّا�س �إِ َّن الن َ
فَاخْ َ�ش ْو ُه ْم َفزَ ا َد ُه ْم ِ�إ َميا ًنا َو َقا ُلوا َح ْ�س ُبنَا اللهَّ ُ َو ِن ْع َم ا ْل َو ِكي ُل (.))173
فامل�ؤمن ال تزيده ال�شدائد وجموع الباطل �إال �إميا ًنا وثباتًا ويقينًا
بوعد اهلل �سبحانه (فَا ْن َق َل ُبوا ِب ِن ْع َم ٍة ِم َن اللهَّ ِ َوف َْ�ضلٍ مَ ْل يمَ ْ َ�س ْ�س ُه ْم ُ�سو ٌء
َوا َّت َب ُعوا ر ِْ�ض َو َان اللهَّ ِ َواللهَّ ُ ُذو ف َْ�ضلٍ َع ِظ ٍيم (.))174
نى و�أمن ًا
( من ملأ قلبه من الر�ضا بالقدر ،ملأ اهلل �صدره ِغ ً
وقناعة ،وفرغ قلبه ملحبته والإنابة �إليه ،والتوكل عليه،
ومن فاته حظه من الر�ضا امتلأ قلبه ب�ضد ذلك ،وا�شتغل
عما فيه �سعادته وفالحه).
ابن قيم اجلوزية .مدارج ال�سالكني .منزلة الر�ضا
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وهنا يت�ضح جزاء امل�ؤمنني الثابتني وما �أعده اهلل �سبحانه لهم يف
الدنيا والآخرة .وهو جزاء ال ت�صح مقارنته بحال الكفار يف الدنيا
ين
وما ميليه اهلل �سبحانه لهم من مال ومتاع زائل ( َو اَل َي ْح َ�سبنَ َّ ا َّل ِذ َ
َك َف ُروا �أَنمَّ َ ا نمُ ْ ِلي َل ُه ْم خَ يرْ ٌ ِ ألَ ْنف ُِ�سهِ ْم ِ�إنمَّ َ ا نمُ ْ ِلي َل ُه ْم ِل َي ْز َدا ُدوا ِ�إ ْث ًما
ني (.))178
اب ُمهِ ٌ
َو َل ُه ْم َعذَ ٌ
فامل�ؤمن ال تتغري قناعاته الرا�سخة �أمام ما يراه من ا�ستدراج للكافرين
ب�إغداق املال واملتاع عليهم بخالف املغرتين من املخالفني لأمر اهلل
ممن يتوهمون �أن ذلك من قبيل امل�سارعة لهم باخلريات.
ثم �إن الآيات تقف بامل�ؤمنني على معنى �آخر من معاين النعم �أال وهو
كيفية ا�ستعمالها وتوظيفها .فاملخالف ملنهج اهلل ع َّز َّ
وجل ي�ستعمل
املال واملتاع و�سائر النعم يف ا�ستجالب غ�ضب اهلل �سبحانه ،فيتوهم
�أن البخل
وال�شح �سي�أتي له باخلري والزيادة والنماء ( َو اَل َي ْح َ�سبنَ َّ
ّ
َاه ُم اللهَّ ُ ِمن ف َْ�ض ِل ِه ُه َو خَ يرْ ً ا َّل ُهم َب ْل ُه َو �شَ ٌّر َّل ُه ْم
ين َي ْبخَ ُل َ
ا َّل ِذ َ
ون بمِ َ ا �آت ُ
الَ ْر ِ�ض
ال�س َما َوات َو ْ أ
َ�س ُي َط َّو ُقون َما َب ِخ ُلوا ِب ِه َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َوللِهَّ ِ ِم َرياثُ َّ
ري (.)180
َواللهَّ ُ بمِ َ ا َت ْع َم ُل َ
ون خَ ِب ٌ
متاع فح�سب ،بل
فلي�ست امل�س�ألة يف �أن ُيرزق الإن�سان مبالٍ �أو جا ٍه �أو ٍ
وفيم �سينفقها!
عن �أي طريق اكت�سبها َ
كما �أن امل�ؤمن يدرك �أن االبتالءات يف الدنيا مبختلف �أ�شكالها من
قبيل التمحي�ص والتمييز بني اخلبيث والطيب ،فال ي�أخذه �أمل االبتالء
تدبر الزهراوين � ...سورة �آل عمران
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االبتالء �سنة ما�ضية من �سنن اهلل يف الكون ويف النف�س ،جتري على
امل�ؤمن والكافر ولكن امل�ؤمن يواجهها بال�صرب والتقوى ،ويحت�سب
الُ ُمورِ).
ذلك عند اهلل ( َو�إِ ْن ت َْ�ص رِ ُبوا َو َت َّتقُوا َف�إِ َّن ذَ ِل َك ِم ْن َع ْز ِم ْ أ
(اهلل �أرحم بعباده منهم ب�أنف�سهم ومن �آبائهم و�أمهاتهم.
ريا لهم من �أن ال ينزله
�إذا �أنزل بهم ما يكرهون كان خ ً
بهم ،نظرا منهم لهم واح�سانًا اليهم ولطفًا بهم ،ولو ُمكنوا
من االختيار لأنف�سهم لعجزوا عن القيام مب�صاحلهم عل ًما
وارادة وعملاً  .لك ّنه �سبحانه توىل تدبري �أمورهم مبوجب
علمه وحكمته ورحمته� ،أحبوا �أم كرهوا).
ابن قيم اجلوزية .الفوائد
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بعي ًدا عن تلك احلكمة وذلك املق�صد ( َل ُت ْب َل ُو َّن فيِ �أَ ْم َوا ِل ُك ْم َو�أَ ْنف ُِ�س ُك ْم
َاب ِم ْن َق ْب ِل ُك ْم َو ِم َن ا َّل ِذ َين �أَ�شْ َر ُكوا �أَ ًذى
َو َلت َْ�س َم ُع َّن ِم َن ا َّل ِذ َين �أُوتُوا ا ْل ِكت َ
الُ ُمو ِر (.))186
َك ِث ًريا َو�إِ ْن ت َْ�ص رِ ُبوا َو َت َّتقُوا َف�إِ َّن َذ ِل َك ِم ْن َع ْز ِم ْ أ
(ابتالء امل�ؤمن كالدواء له ،ي�ستخرج منه الأدواء التي
لو بقيت فيه �أهلكته� ،أو �أنق�صت ثوابه و�أنزلت درجته،
في�ستخرج االبتالء واالمتحان منه تلك الأدواء ،وي�ستعد
به لتمام الأجر وعلو املنزلة ،ومعلوم �أن وجود هذا خري
للم�ؤمن من عدمه).
ابن قيم اجلوزية
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ثم تنتقل بعد ذلك ال�سورة يف خامتتها �إىل عبادة من �أعظم
العبادات؛ التفكر يف �آيات اهلل يف الكون: .
جاء يف احلديث �أن النّبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قال ( :لقد
علي الليلة �آيات ويل ملن قر�أها ومل يتفكر فيها�ِ ( :إ َّن فيِ خَ ْلقِ
نزلت ّ
ال�س َما َو ِات َوالأَ ْر ِ�ض َواخْ ِت َال ِف ال َّل ْيلِ َوال َّن َها ِر لآ َي ٍات ِّ ألُوْليِ الأ ْل َب ِ
اب *
َّ
ون فيِ خَ ْلقِ
ين َيذْ ُك ُر َ
ون اللهّ َ ِق َي ًاما َو ُق ُعو ًدا َو َع َل َى ُج ُنوبِهِ ْم َو َي َت َف َّك ُر َ
ا َّل ِذ َ
اب
ال�س َما َو ِات َوالأَ ْر ِ�ض َر َّبنَا َما خَ َلق َْت َهذا َب ِاط ًال ُ�س ْب َحا َن َك َف ِقنَا َعذَ َ
َّ
النَّارِ)) (�آل عمران� .191 - 190 :صحيح ابن حبان).
فامل�ؤمن ال ي�ستقيم حاله �إال بالتفكر يف �آيات الكون املبثوثة يف ال�سماء
والأر�ض ويف �آيات الكتاب العظيم التي �أنزلها يف هذا القر�آن العظيم
احلق ( َر َّبنَا َما خَ َلق َْت َهذَ ا َب ِاطلاً ُ�س ْب َحا َن َك
التي ت�سوقه �إىل الإميان ّ
اب النَّا ِر ())191
َف ِقنَا َعذَ َ
فا َ
خللق قام باحلق الذي ينبغي �أن ُيقام ويتحقق يف الواقع .وال يتم
التو�صل �إىل ذلك �إال بالفكر والت�أمل.
(تف ُّكر �ساعة خري من عبادة �سنة؛ فالفكر هو الذي
ينقل من موت الفطنة �إىل حياة اليقظة ،ومن املكاره �إىل
املحاب ،ومن الرغبة واحلر�ص �إىل الزهد والقناعة ،ومن
�سجن الدنيا �إىل ف�ضاء الآخرة ومن �ضيق اجلهل �إىل �سعة
العلم ورحبه ،ومن مر�ض ال�شهوة والإخالد �إىل هذه الدار
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�إىل �شفاء الإنابة �إىل اهلل والتجايف عن دار الغرور ،ومن
وال�ص َمم والب ْكم �إىل نعمة الب�صر وال�سمع
م�صيبة العمى ّ
والفهم عن اهلل والعقل عنه ،ومن �أمرا�ض ال�شُّ ُبهات �إىل
برد اليقني وثلج ال�صدور .وباجلملة ف�أ�صل كل طاعة �إمنا
هي الفكر ،وكذلك �أ�صل كل مع�صية �إمنا يحدث من جانب
الفكر).
ابن قيم اجلوزية .مفتاح دار ال�سعادة
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والتفكر عمل يبد�أ بالقلب والعقل والفكر والوجدان ويح ّرك اجلوارح
للعمل وال�سعي ال�صالح يف الواقع الذي ال ي�ضيع فيه الأجر واجلزاء
اب َل ُه ْم َر ُّب ُه ْم �أَ يِّن اَل �أُ ِ�ضي ُع َع َم َل َع ِاملٍ ِم ْن ُك ْم ِم ْن ذَ َكرٍ �أَ ْو �أُ ْن َثى
َا�س َت َج َ
(ف ْ
َب ْع ُ�ض ُك ْم ِم ْن َب ْع ٍ�ض (.))195
لقد و ّلد التفكر يف حياة امل�سلمني الهجرة يف �سبيل اهلل والت�ضحية
ين
يف �سبيل احلق الذي �آمنوا به ،ون�صرته ب�أموالهم و�أنف�سهم (فَا َّل ِذ َ
اج ُروا َو�أُخْ رِ ُجوا ِم ْن ِد َيار ِِه ْم َو ُ�أ ُ
وذوا فيِ َ�سبِي ِلي َو َقا َت ُلوا َو ُق ِت ُلوا لأُ َك ِّف َر َّن
َه َ
َع ْن ُه ْم َ�س ِّي َئا ِت ِه ْم َولأُ ْد ِخ َل َّن ُه ْم َجن ٍ
َّات تجَ ْرِ ي ِم ْن تحَ ْ ِت َها الأَ ْن َها ُر َث َوا ًبا ِم ْن
ِعن ِْد اللهَّ ِ َواللهَّ ُ ِعن َْد ُه ُح ْ�س ُن ال َّث َو ِ
اب).
التف ّكر ينف�ض عن امل�ؤمن رداء الغفلة والبعد عن اهلل ع َّز َّ
وجل
والك�سل واخل�ضوع ،ويجعل من امل�ؤمن طاقة �إيجابية مو ّلدة لكل
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عنا�صر اخلري والعمل ال�صالح يف واقع احلياة ( َر َّبنَا �إِ َّننَا َ�س ِم ْعنَا
ل َميانِ �أَ ْن �آَ ِم ُنوا ِب َر ِّب ُك ْم َف�آَ َمنَّا َر َّبنَا فَاغْ ِف ْر َلنَا ُذ ُنو َبنَا
ُمنَا ِد ًيا ُينَا ِدي ِل ْ ِإ
الَ ْب َرا ِر (.))193
َو َك ِّف ْر َعنَّا َ�س ِّي َئا ِتنَا َو َت َو َّفنَا َم َع ْ أ
الأبرار هم �أ�صحاب العقول التي ا�ستيقظت �ضمائرها ف�أ�صلحت
نفو�سها والعامل من حولها .وهم �أولئك الذين ثبتوا �أمام تق ّلب الكفار
َّات
ف�أدركوا بفكرهم �أنه متاع قليل ( َل ِك ِن ا َّل ِذ َ
ين ا َّت َق ْوا َر َّب ُه ْم َل ُه ْم َجن ٌ
تجَ ْرِ ي ِمن اَ
ين َك َف ُروا فيِ ا ْل ِبلاَ ِد (َ )196متَا ٌع َق ِلي ٌل
(ل َي ُغ َّرن ََّك َت َقلُّ ُب ا َّل ِذ َ
ين ِفي َها
ُث َّم َم�أْ َو ُاه ْم َج َهن َُّم َو ِب ْئ َ�س المْ ِ َها ُد ( ْ ))197تحَ ْ ِت َها ْ أ
الَ ْن َها ُر خَ ا ِل ِد َ
ُنز اًُل ِم ْن ِعن ِْد اللهَّ ِ َو َما ِعن َْد اللهَّ ِ خَ يرْ ٌ ِل ْلأَ ْب َرا ِر (.))198
و�أ�صحاب ال ِفكر هم �أولئك الذين يتخذون القرارات ال�سليمة
فيحفظون �آيات الكتاب يف قلوبهم ونفو�سهم ،وال يتاجرون بالقيم
ال�سماوية ( َو ِ�إ َّن ِم ْن �أَ ْهلِ ال ِْكت ِ
َاب لمَ َ ْن ُي�ؤ ِْم ُن بِاللهَّ ِ َو َما �أُنْزِ لَ ِ�إ َل ْي ُك ْم َو َما
ُون ِب�آَ َي ِ
ات اللهَّ ِ َث َمنًا َق ِليلاً ).
�أُنْزِ لَ �إِ َل ْيهِ ْم خَ ِا�ش ِع َني للِهَّ ِ اَل َي�شْ ترَ َ
نفو�س عرفت الإميان فلزمته� ،أدركت احلق فحفظته يف قلوبها
أومتاعا
وحياتها ويف واقعها ،نفو�س ما ا�شرتت ب�آيات اهلل ثمنًا قليلاً � ً
زائلاً (�أُو َل ِئ َك َل ُه ْم �أَ ْج ُر ُه ْم ِعن َْد َر ِّبهِ ْم �إِ َّن اللهَّ َ َ�سرِ ي ُع الحْ ِ َ�س ِ
اب).
�سورة �آل عمران دعوة مفتوحة للثبات على هذه القيم مهما بلغت
الت�ضحيات ،ت�ؤكد للم�ؤمنني �أن �أوان الباطل �ساعة و�أوان احلق �إىل
قيام ال�ساعة .ولكن الأمر يحتاج �إىل �صرب وم�صابرة ورباط وتقوى
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من اهلل .ولذلك تختم �سورة �آل عمران بهذه الآليات التي ما فتئت
ين َ�آ َم ُنوا
منذ بدايتها �إىل �آخر �آية ت�ؤكدها
ّ
وحت�ض عليها ( َيا َ�أ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ون (. ))200
ا�ص رِ ُبوا َو َ�صا ِب ُروا َو َراب ُِطوا َوا َّتقُوا اللهَّ َ َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُح َ
ْ
فال ميكن �أن يكون هناك ن�صر بدون ثبات ،وال يقوم احلق بدون
ثبات �أهله عليه .ف�سورة �آل عمران هي �سورة الثبات والر�سوخ على
احلق والإميان.
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ن�ستثمر يف العقل ليقوم بدوره احل�ضاري
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تُعنى امل�ؤ�س�سة ب�إ�صدارات الدكتورة رقية العلواين يف تد ّبر القر�آن الكرمي،
التي تهدف �إىل الإ�سهام يف تنّمية الإن�سان واملجتمع فكر ًيا و�سلوك ًيا واجتماع ًيا
وح�ضار ًيا ،و�إر�ساء ق ّيم االحرتام وال�سالم من خالل تقدمي ر�سالة القر�آن
الق ّيمية احل�ضارية.
مي�سر يخاطب
وقد ُروعي يف هذه الإ�صدارات �أن تخرج ب�أ�سلوب تدريبي َّ
الأفراد مبختلف امل�ستويات واخللفيات ليحقق ر�سالة تد ّبر القر�آن املن�شودة
و ُي�سهم يف ت�سهيل عر�ضها والتّدريب عليها .كما تهتم امل�ؤ�س�سة بتقدمي
�إ�صدارات التد ّبر بلغات ع ّدة للمتحدثني بغري العرب ّية لتقريب ر�سالة الق ّيم
القر�آنية احل�ضارية �إليهم ،مع الرتكيز على كيفية �إفادة القراء منها يف
معاجلة املواقف احلياتية وال�سلوكية التي مي ّرون بها ب�أ�سلوب تدريبي ي�سهم
يف �إعادة ت�أهيل التفكري الإن�ساين وتبنّيه للقيم الإيجابية القادرة على حت�سني
�أدائه وتهذيب �سلوكيات تعامله مع الآخرين يف املجتمع.
لالت�صالbasair@basair.me:
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الدكتورة رقية طه جابر العلواين
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قامت بن�شر العديد من امل�ؤلفات باللغتني العربية والأنكليزية يف
جماالت علمية متنوعة مابني تد ّبر القر�آن الكرمي ودرا�سات املر�أة
والأ�سرة وم�شاريع التنّمية ال�شبابية وتعليم الق ّيم الإيجابية� ،إ�ضافة
�إىل تخ�ص�صها يف الدرا�سات الإ�سالمية ومقارنة الأديان .فازت
بالعديد من اجلوائز العاملية منها؛ جائزة كاتب التجديد من املنتدى
العاملي للو�سطية يف اململكة الأردنية الها�شمية يوليو 2013م ،جائزة
الأمري نايف بن عبدالعزيز �آل �سعود يف ال�سنة النبوية عن كتابها:
فقه احلوار مع املخالف يف �ضوء ال�سنة النبوية ،وجائزة رئي�س
اجلمهورية التون�سية للدرا�سات الإ�سالمية 2007م .قامت بتقدمي
العديد من الدورات التدريبية خا�صة فيما يتعلق بتنّمية وتع ّليم
مهارات التد ّبر والق ّيم ال�سلوكية الإيجابية .تعمل حاليا � ً
أ�ستاذا
م�شار ًكا يف جامعة البحرين.

الطبعة الأوىل 2014 -
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رقم النا�شر الدويل
5-8-731-9901-977
رقم الإيداع ب�إدارة املكتبات العامة
 2013111786د ع

د .رقية العلواني
للم�ساهمة يف ترجمة وطباعة وتوزيع الكتاب يف خمتلف �أنحاء العامل
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