
اجمللد السادس والعشرون، العددان الرابع واخلامس - شوال وذو القعدة ١٤٣٤هـ  - آب وأيلول / أغسطس وسبتمبر ٢٠١٣ م

٢٤

التقوى

�Lال�Lال

 َ �ْلُمْؤِمِنني �لنَِّبيُّ َحـرِِّ}  /َيَُّهـا  ﴿َيا 
ِ̀ 1ْNِ َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشـُر�1َ  َعَلى �ْلِقَتا
َصاِبُر�1َ َيْغِلُبو� ِماَئَتْيِن 1ْNِ�َ َيُكْن ِمْنُكْم 
ِمَئٌة َيْغِلُبو� /َْلًفا ِمَن �لَِّذيَن َكَفُر�� ِبَأنَُّهْم 
َقـْوٌ� َال َيْفَقُهـو1َ * �ْآل1َ َخفََّف �هللا 
َعْنُكْم َ�َعِلَم َ/1َّ ِفيُكْم َضْعًفا َفِإ1ْ َيُكْن 
 1ْNِ�َ ِمْنُكْم ِمَئٌة َصاِبـَر2ٌ َيْغِلُبو� ِماَئَتْيِن
َيُكْن ِمْنُكْم /َْلٌف َيْغِلُبو� /َْلَفْيِن ِبِإ1ِJْ �هللا 

اِبِريَن﴾ (�َألْنفا`) َ��هللا َمَع �لصَّ
 Dتفس\ هذ G يقو` /صحا� �لنسخ
�آلياB �لكرميـة: G �ملاضي 1ْNِ كا1 
ِمْنُكْم ِعْشـُر�1َ َصاِبُر�1َ فيجب /1 
يو�جهو� ِماَئَتْيِن، 1ْNِ�َ َيُكْن ِمْنُكْم ِمَئٌة 
فيجب /1 يو�جهو� /َْلًفـا ِمَن �لَِّذيَن 
َكَفُر�� ِبَأنَُّهْم َقْوٌ� َال َيْفَقُهو1َ * لكننا 
�ْآل1َ /لغينا هذ� �لوجو� �قد َخفََّف 

�هللا َعْنُكْم حيث َعِلَم َ/1َّ ِفيُكْم َضْعًفا 
َفِإ1ْ َيُكْن ِمْنُكْم ِمَئـٌة َصاِبَر2ٌ فيكفي 
 1ْNِ�َ 1 يو�جهـو� ِماَئَتْيـِن ال /كثر/
َيُكـْن ِمْنُكْم /َْلٌف فال Åب عليهم /1 
يو�جهو� سـو
 /َْلَفْيِن ال /كثر، فإ1  
��O �لعد� عن Jلك جاw Oم �لفر�8. 

�يتضمن قوwـم /ّنه قبل معركة بد8 
كا1 على �ملسلمني /1 يو�جهو� عشر2 
/ضعافهم، /ما عنـد معركة بد8 فال 
Åب على �ملسلمني /1 يو�جهو� /كثر 

من ضعفهم. 
��حلـّق /1ّ هذ� �لقـو` باطل عقال 
�منطقا �تا8]ا ���قعا، فقبل معركة 
بد8 � تكن هنا� معاG� .�8 معركة 
بد8 ��جه �ملسـلمو1 ثالثة /ضعافهم 
��نتصر��. �� ]طر ببا` �ملسـلمني 
G يو� من �أليـا� /1 �صو� �لكفا8 
ليختا��8 بنا% علـى هذD �إلحصائية 

بني �لصمو� ��لفـر�1ّN � .8 �آليتني 
نزلتا مًعا، فهل ُنسـخت �أل�_ فو8 

نز�wا؟ 
�لصمو�  هذD �آلية ال تتحـد� عن 
��لفر�8، �ال تأمر بشي% �ال تنهى عن 
شي%، بل تتنبأ �hK، فاآلية خhية ال 
طلبية، ��ألخبا8 ال Åر� عليها نسخ 
�Nاعا �عقـال. /ما �أل��مر ��لنو�هي 
فهي �ل^ ميكن /1 ُتنسخ، Nال �أل��مر 
��لنو�هي �لقر�نية فهي مßهة عن Jلك 

كما تقو` بذلك كث\ من �أل�لة. 
�حلّق /G 1ّ هذD �آليـة نبو%2 عن /1 
�ملسـلمني سـينتصر�1 على عشر2 
 G لكJ ضعافهم مستقبال، �قد حتقق/
حر� �لر�� ��لفرn. /ما �آل1، حيث 
1N �ملسلمني ضعفا% جد� عد2ً �عتا��، 
فسـينتصر�1 على ضعف عد�هم.. 
/� /1ّ �هللا تعا_ يبشـرهم G معركة 
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بد8 باالنتصـا8 على �لكفا8 ح� لو 
كانو� ضعفيهم. 

�قبـل /1 تبـد/ معركة بـد8 كا1 
�ملسلمو1 ��ثقني من �لنصر بنا% على 
هذD �لنبو%2، �على غ\ها من �عو� 
تؤكد �نتصا8 �إلسـال�، �لكن كا1 
جيش �لكفـا8 ثالثة /ضعاo جيش 
�ملسـلمني، �كا1 ميكن /1 يضعف 
بعض �ملسـلمني برaية هـذ� �لعد� 
�wائل، �]طر بباwم /,م لن ينتصر��، 
أل1ّ �لوعد بالغلبة كا1 يتعلق بضعفي 
�لعـد� ال بثالثة /ضعافـه، فقّلل �هللا 
�ملسلمني  �لكفاG 8 /عني  تعا_ عد� 

N_ ضعفني، فقا` تعا_: 
�ْلَتَقَتا  ِفَئَتْيِن  ِفي  �َيٌة  َلُكْم  َكا1َ  ﴿َقْد 
ِفَئٌة ُتَقاِتُل ِفي َسِبيِل �هللا َ�ُ/ْخَر
 َكاِفَر2ٌ 
َيَرْ�َنُهْم ِمْثَلْيِهْم 8َْ/َ� �ْلَعْيِن َ��هللا ُيَؤيُِّد 
َلِعْبَر2ً  Jَِلَك  ِفي   َّ1Nِ َيَشاُ%  َمْن   Dِِبَنْصِر
ِألُ�ِلي �ْألَْبَصا8ِ﴾ (�` عمر�1 ١٤).. 
/عد��  قّلل  قد  تعا_  �هللا   1ّ/ كما 
�لكفا8 لتشجيعهم  �ملسلمني G /عني 
تعا_  فقا`  �ملعركة،   G �ملضي  على 
ِفي  �ْلَتَقْيُتْم   JِNِ ُيِريُكُموُهْم   JْNِ�َ﴿
َ/ْعُيِنِهْم  ِفي  َ�ُيَقلُِّلُكْم  َقِليًال  َ/ْعُيِنُكْم 
لَِيْقِضَي �هللا َ/ْمًر� َكا1َ َمْفُعوًال N�ََِلى �هللا 

ُتْرَجُع �ْألُُمو8ُ﴾ (�َألْنفا` ٤٥)
"تش\  �لوسيط:  �لتفس\   G جا% 
 �َ/ْ8َ مِّْثَلْيِهْم  �آلية ﴿َيَرْ�َنُهْم   Bكلما

بد�  مكة  /هل  جيش   1/  _N �ْلَعْيِن﴾ 
�لفعلية،  قوته  من  /قل  �ملسلمني   �/ما
عد�هم  ضعف  �ملسلمو1   D�8 فلقد 
فحسب، بينما كا1 يبلغ عد� �جليش 
Jلك  �كا1  /ضعافهم.  ثالثة  �ملكي 
 B%شا �ل^  �إلwية  �إل2��8  حسب 
قلة  على  �ملسلمني  بني  �للقا%  يتم   1/
من  �لكفا8،  مع  �سالحهم  عد�هم 
��1 /1 تؤثر فيهم كثر2 �لعد� بشي% 
حسب  8/�هم  هم   �JN �لرهبة  من 
 JْNِ�َ﴿ _قوִדم �لفعلية، كما يقو` تعا
ُيِريُكُموُهْم JِNِ �ْلَتَقْيُتْم ِفي َ/ْعُيِنُكْم َقِليًال 
َ/ْمًر�  لَِيْقِضَي �ُهللا  َ/ْعُيِنِهْم  َ�ُيَقلُِّلُكْم ِفي 
َكا1َ َمْفُعوًال﴾ (�ألنفا`:٤٥). ��لذ� 
حد� /1 ثلث جيش مكة كا1 �%�8 
مرتفع من �أل8}، فلم ير �ملسلمو1 
Oها%  �يبلغ  �جليش  ثلثي   
سو
عد� جيش  /� ضعف  مقاتل   ٦٠٠

 1/ �لطبيعي  من  �كا1  �ملسلمني. 
يتشجع �ملسلمو1 على �لقتا` ملا 8/�� 
فحسب،  ضعفهم  �لكفا8  جيش   1/
��طمأنو� N_ �لنصر، حتقيًقا لوعد �هللا 
تعا_ �لذ� �عدهم بالنصر �JN قابلو� 
عد�هم،  ضعف   Dعد� يبلغ   � عد�ًّ
مِّنُكْم  َيُكن  ﴿َفِإ1  تعا_:  قا`  حيث 
َيُكن   1Nِ�َ ِمْاَئَتْيِن  َيْغِلُبو�  َصاِبَر2ٌ  مِّْاَئٌة 
�ِهللا﴾   1ِJِْبِإ /َْلَفْيِن  َيْغِلُبو�  /َْلٌف  مِّنُكْم 

(�ألنفا`:٦٧).
�لقد جا%B �لكلمتا1 ﴿8َْ/َ� �ْلَعْيِن﴾ 
لتبيا1 /1 �ألمر � يكن حلًما /� كشًفا 
�لكفا8  جيش  �ملسلمو1   
/8 عندما 
/قل من عد�D �لفعلي، �Nمنا كاJ 1لك 
 Dهذ  Bمأل �قد  ��قعية.  يقظة   G
�لرaية قلوֲדم شجاعة /كثر مما لو كا1 
�ملشهد حلًما /� a8يا، أل1 �لرaيا قد 
يكوw 1ا تعب\ �الف ملا يبد�� فيها". 

هـذه اآليـة ال تتحـدث عن الصمـود والفـرار، وال 
تأمـر بشـيء وال تنهى عن شـيء، بل تتنبـأ و�1، 
فاآليـة خ1يـة ال طلبيـة، واألخبار ال rـري عليها 
نسـخ إ�اعا وعقال. أما األوامـر والنواهي فهي ال� 
ميكن أن ُتنسـخ، إال األوامـر والنواهـي القرآنية فهي 
منزهة عـن ذلك كما تقـول بذلك كث� مـن األدلة.



اجمللد السادس والعشرون، العددان الرابع واخلامس - شوال وذو القعدة ١٤٣٤هـ  - آب وأيلول / أغسطس وسبتمبر ٢٠١٣ م

٢٦

التقوى

(�لتفس\ �لوسيط)
ممن  "��لعجب   :�حز �بن  �يقو` 
يقو`: 1Nَّ هذD �آلية مبيحة لـهر�� 
��حد /ما� ثالثة، فليت شعر� من /ين 
�قع لـهم Jلك؟ �هل G �آلية Jكُر 
 �/ Dِفر�8ٍ /� َتولِية ُ�ُبٍر بوْجٍه من �لوجو
NشاN 28ليه /� �ليل عليه؟ ما G �آلية 
شي% من Jلك �لبتة، �Nنَّما فيها Nخبا8 
عن �لغَلبة فقط، بشر½ �لصh �تبش\ 

.(�بالنصر مع �لثباB" (�إلحكا
بالقو`  تأثر  فقد  قطب  سيد  /ما 
�بن  حكمة   _N ينتبه   �� بنسخها، 
/َيَُّها  ﴿َيا   " فقا`:  تنا�wا،   G  �حز
 1ْNِ ِ̀ �لنَِّبيُّ َحرِِّ} �ْلُمْؤِمِنَني َعَلى �ْلِقَتا
َيْغِلُبو�  َصاِبُر�1َ  ِعْشُر�1َ  ِمْنُكْم  َيُكْن 
َيْغِلُبو�  ِمَئٌة  ِمْنُكْم  َيُكْن   1ْNِ�َ ِماَئَتْيِن 
�لَِّذيَن َكَفُر��﴾ �هذ� -��هللا  ِمَن  /َْلًفا 
/علم- G �حلا` �ل^ � يكن �لن® � 
حاضر� معهم، فكا1 على �لعشرين /1 
 �Jفإ عنهم،  يهربو�  ال  �ملائتني  يقاتلو� 
 ªلك /باJ كا1 عد� �لعد� /كثر من
wم �لتحيز N_ فئة من �ملسلمني فيهم 
Jلك  نسخ   � �لقتا`،  ملعا��2  نصر2 
بقوله تعا_: {�آل1 خفف �هللا عنكم 
�علم /1 فيكم ضعفا، فإ1 يكن منكم 
يكن   1N� مائتني،  يغلبو�  مائة صابر2 
�هللا}.   1Jبإ /لفني  يغلبو�  /لف  منكم 

(1�(G ظال` �لقر

�جو�   1ّ/ قطب  سيد  قو`   Àمع�
�ملسلمني،  Ôّة  ُيْضِعف   � �لرسو` 
مو�جهة  يستطيعو1  كانو�   �Jفإ
عشر2 /ضعافهم G عد� �جو�D فلن 
 �JN يستطيعو� سو
 مو�جهة ضعفني 

شا�8 معهم.
لكن سيد قطب تر�جع عن قوله هذ� 
فهم  "�قد  فكتب:   ،Bصفحا بعد 
 Dهذ  1/ ��لفقها%  �ملفسرين  بعض 
�منو�  للذين  /مر¤  تتضمن   Bآليا�
 G عشر2  من  منهم  �لو�حد  يفر  /ال 
من  �لو�حد  يفر  �/ال  �لقو2،  حالة 
�هنا�  �لضعف..  حالة   G �ثنني 
خالفاB فرعية كث\2 ال ندخل uن 
Nمنا   Bآليا�  1/ عندنا  فالر�جح  فيها. 
تتضمن حقيقة G تقدير قو2 �ملؤمنني 
�هللا  ميز�1   G عد�هم  مو�جهة   G
للمؤمنني  تعريف  �/,ا  �حلق؛  �هو 
�تثبت  قلوֲדم،  لتطمئن  �حلقيقة   Dֲדذ
تشريعية   âحكام/ �ليست  /قد�مهم؛ 
- فيما نرجح - ��هللا /علم مبا يريد". 

(1�(G ظال` �لقر
تفس\�   �يقّد  1/ تر�جع من غ\  فقد 
من  للنسخ  �ال  لآلية  �ال  للتخفيف 

عدمه. 
�قد نسب �لر�N �O_ �لزَّّجا° قوله: 
صابر�1  ِعْشُر�1َ  ّمنُكْم  َيُكن   1Nِ﴿"
 ،hَيْغِلُبوْ� ِمْاَئَتْيِن﴾ ليس �ملر�� منه �خل

بل �ملر�� �ألمر كأنه قا`: ﴿1Nِ َيُكن 
ّمنُكْم ِعْشُر�1َ﴾ فليص��h �ليجتهد�� 
 ،﴾ ِمْاَئَتْيِن  ﴿َيْغِلُبوْ�  ح�  �لقتا`   G
من  �ملر��  ليس  /نه  على  يد`  ��لذ� 
لو  �أل�`:   :Dجو�  hخل�  ��لكال هذ� 
يقا`:   1/  �لز  ،hخل� منه  �ملر��  كا1 
�لكفا8  من  مائتا1  قط  يغلب   � Nنه 
/نه   ��معلو �ملؤمنني،  من  عشرين 
َخفََّف  قا` ﴿�آل1  /نه  �لثا�:  باطل. 
منه  باألمر  /ليق  ��لنسخ  َعنُكْم﴾  �هللا 
باخلh. �لثالث: قوله من بعد: ﴿��هللا 
 G  âترغيب �Jلك  �لصابرين﴾  َمَع 
�ملر��   1/ فثبت  �جلها�،  على   Bلثبا�
كا1   1N� �ألمر  هو   ��لكال هذ�  من 

(�Oلر��) ."h�8¤ بلفظ �خل��
خhية،  �آلية   1/ �لزَّّجا°  يقّر   ،1JN
�ألمر،  يفيد   hخ Nنه  قا`  �لكنه 
فال  �أل�`  /ما  ثالثة؛  بأ�لة  ��ستد` 
صحة  فمع  �لثا�  �/ما  له،   Àمع
يناسب  بالتخفيف  �ألمر  بأ1ّ  قوله 
�لنسخ /كثر مما يناسب �خلN ،hال /1ّ 
�لتخفيف هنا ليس Kفيفا عن ��جب 
ُموّجه للمؤمنني، بل هو Kفيف عنهم 
بأ1ْ ال يهيئ �هللا wم عد�� هائل �لعد2 
Nليهم  نظر  تعا_  �هللا  أل1ّ  ��لعتا�، 
�علم /1 فيهم ضعفا بالعد2 ��لعتا�، 
فوعدهم /1ْ يكو1 �لعد� متناسبا مع 
قد�8ִדم �لضعيفة G هذD �ملرحلة. �/ما 
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�ليله �لثالث فال يلز� منه �لنسخ، بل 
/يضا  يتناسب   hلص� على  �حلّض   1ّN
ضعفي  على  باالنتصا8  �لوعد  مع 

�لعد�.  
�آلية  نسخ   
/8 �لزَّّجا°   1/ �لقضية 
� ª�8 يبحث عن Kريج wذ� �لقو` 
�ملتناG مع صياغة �آلية، �لو علم /1ّ 
�لقر�1 �لكرمي مDß عن �لنسخ لتمّعن 
 tضا/ �ملا  متّعنه  من  �الستفدنا  ֲדا 

�قتا G �لعبث. 

ثانيـــاثانيـــا

﴿َيا /َيَُّها �ْلُمزَّمُِّل * ُقِم �للَّْيَل Nِالَّ َقِليًال 
 �ْOِ �ْ/َ * ِنْصَفُه َ/ِ� �ْنُقْص ِمْنُه َقِليًال *

َعَلْيِه 8َ�َتِِّل �ْلُقْر�1َ َتْرِتيًال﴾ (�ملزمل)
ظنو� /نه نسخها قوُله تعا_ ﴿َعِلَم َ/1ْ 
َما  َفاْقَرُ%��  َعَلْيُكْم  َفَتاَ�   Dُُتْحُصو َلْن 
 D1ِ﴾، �هو جز% من هذ�َر ِمَن �ْلُقْر َتَيسَّ
 َّ1Nِ﴿ :آلية �ألخ\2 من سو28 �ملزمل�
ُثُلَثِي  ِمْن  َ/ْ�َنى   �َتُقوُ /َنََّك  َيْعَلُم  8َبََّك 
�للَّْيِل َ�ِنْصَفُه َ�ُثُلَثُه َ�َطاِئَفٌة ِمَن �لَِّذيَن 
َعِلَم  َ��لنََّها8َ  �للَّْيَل   8ُ ُيَقدِّ َ��هللا  َمَعَك 
َفاْقَرُ%��  َعَلْيُكْم  َفَتاَ�   Dَُلْن ُتْحُصو  1ْ/َ
َ/1ْ َسَيُكو1ُ  �ْلُقْر�1ِ َعِلَم  َر ِمَن  َتَيسَّ َما 
ِفي  َيْضِرُبو1َ  َ��َخُر�1َ  َمْرَضى  ِمْنُكْم 
�ْأل8َِْ} َيْبَتُغو1َ ِمْن َفْضِل �هللا َ��َخُر�1َ 
َر  ُيَقاِتُلو1َ ِفي َسِبيِل �هللا َفاْقَرُ%�� َما َتَيسَّ

�لزََّكا2َ  َ��ُتو�  َال2َ  �لصَّ َ�َ/ِقيُمو�  ِمْنُه 
ُمو�  َ�َ/ْقِرُضو� �هللا َقْرًضا َحَسًنا َ�َما ُتَقدِّ
�هللا  ِعْنَد   Dَُتِجُد� َخْيٍر  ِمْن  ِألَْنُفِسُكْم 
ُهَو َخْيًر� َ�َ/ْعَظَم َ/ْجًر� َ��ْسَتْغِفُر�� �هللا 
1Nَِّ �هللا َغُفو8ٌ 8َِحيٌم ﴾ (�ملزمل ٢١).. 
قد  �لسو28   G �ألخ\2  �آلية   1/  �/

/لغت �آلياB �أل�_ منها. 
�أل�_   Bآليا�  1ّ/ عندهم  ��خلالصة 
�آلية   1/� ليلة،  كل   �قيا تفر} 
�ألخ\2 /سقطت هذD �لفريضة. فقد 
�G �8 تفس\ �لط�h: "/مر �هللا نبيه 
قليال، فشّق  �لليل Nال   �بقيا ��ملؤمنني 
عنهم  خفَّف   � �ملؤمنني،  على  Jلك 
هذ�:(َعِلَم  بعد  �هللا  �/نز`  فرVهم، 
َ��َخُر�1َ  َمْرَضى  ِمْنُكْم  َسَيُكو1ُ   1ْ/َ
َيْضِرُبو1َ ِفي �أل8ِْ} .... َفاْقَرُ%�� َما 
ع �هللا �له �حلمد، ��  َر ِمْنُه) فوسَّ َتَيسَّ

(�hلط�) .يضّيق
على   � �لنّ®  "مكث  /يضا:   �8��
�لليل   �يقو سنني  عشَر  �حلا`  هذ� 
من  طائفة  �كانت  �هللا،   Dمر/ كما 
/صحابه يقومو1 معه، فأنز` �هللا عليه 
َيْعَلُم  8َبََّك   َّ1Nِ﴿ سنني:  عشر  بعد 
/َنََّك َتُقوُ� َ/ْ�َنى ِمْن ُثُلَثِي �للَّْيِل َ�ِنْصَفُه 
َ�َ/ِقيُمو�  َمَعَك....  �لَِّذيَن  ِمَن  َ�َطاِئَفٌة 
ال2َ﴾ فخفَّف �هللا عنهم بعد عشر  �لصَّ

(�hلط�) .سنني
حوال  �ملسلمو1   �"قا /يضا:   �8��

فمنهم من /طاقه، �منهم من � يطقه، 
(�hلط�) ."ح� نزلت �لرخصة

 Bآليا�  Dهذ  1ّ/ ��لصحيح   
 � �لرسو`  Kاطب  (�ملنسوخة!!) 
/1ّ عليه /1 يقو� �لليل. فكيف ُينسخ 

هذ�؟!
َيْعَلُم  8َبََّك   َّ1Nِ﴿  ": �آلية   Dهذ �/ما 
�للَّْيِل  ُثُلَثي  ِمْن  َ/ْ�َنى   �َتُقوُ /َنََّك 
َ�ِنْصَفُه َ�ُثُلَثُه َ�َطاِئَفٌة ِمْن �لَِّذيَن َمَعَك 
َلْن   1ْ/َ َ��لنََّها8َ َعِلَم  �للَّْيَل   8ُ ُيَقدِّ َ��َهللاُّ 
َر  ُتْحُصوDُ َفَتاَ� َعَلْيُكْم َفاْقَرُ%�� َما َتَيسَّ

﴾1ِ�ِمْن �ْلُقْر
فتتحد� عن �لرسو` � �عن طائفة 
يعلم  Nنه  wم  �هللا  فقا`  �ملؤمنني،  من 
/نه  يع¥  ال  �هذ�   ..Dصو� لن  /,م 
تتحد�  فاأل�_  �أل�_،  �آلية  /لغى 
عن �لرسو` �، �هذD �آلية تتحد� 

عن طائفة من �ملؤمنني.. 
 �بقيا  � 8سوله  تعا_  �هللا  /مر  حني 
�لليل قّر8 عدٌ� من �لصحابة �القتد�% 
به �، �لكنهم � يستطيعو� مو�صلة 
 nم: ال بأw `لك، فاهللا تعا_ يقوJ
�ال J G �Nلك؛ فهذ� � يكن مطلوبا 
 �منكم /صال. فمن قر8 منكم /1 يقو
��عي  فال  يستطع   �  � كلها  �لليا; 
/� /1 يظّن /1 �هللا غاضب  /1 �ز1 
عليه، بل 1ّN �هللا تعا_ عليم /نكم لن 

تستطيعو� Jلك /صال.  




