في رحاب القرآن
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ِالل
َّ ون ِبَي ِت
َ ُين َل يُـ ْؤِمن
َ ﴿إِ َّن الَّ ِذ
َّ َل يَـ ْه ِدي ِه ُم
﴾يم
ٌ َُم َعذ
ٌ َِاب أَل
ْ اللُ َول
)105(
:شرح الكلمات
 راجع شرح الكلمات لآلية:عذاب
. من سورة ا ِحلجر51 رقم
ِ : األليم:أليم
.)املوج ُع (األقرب
:التفسري
أي أهنم رغم رؤية اآلايت واملعجزات
،العظيمة يثريون اعرتاضات سخيفة
وبدالً من قبول هذا التعليم السامي
 فال بد،يضحكون عليه ويسخرون
.أن حيل هبم عذاب مؤمل
َ ﴿إَِّنَا يَـف َْتِي ال
ين َل
َ ْك ِذ َب الَّ ِذ

َّ ون ِبَي ِت
اللِ َوأُولَئِ َك ُه ُم
َ ُيُـ ْؤِمن
َ ال
)106( ﴾ون
َ ُْكا ِذب
:التفسري
  هنا حياة نبيه لقد ق ّدم هللا
 ليقيم احلجة على،ال على صدقه
ً دلي
 إمنا ميكن أن يك ِذب: فقال،الكافرين
، على هللا من ال يؤمن بقدرته

عواقب االرتداد
من أجل املكاسب املادية
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ولكن حمم ًدا َ
رسول هللا قد نذر نفسه
لتوطيد عظمة هللا وجالله يف الدنيا،
بل يدعو اآلخرين إىل تعظيمه ؛
فال جرم أنه ال يعرتض على مثل هذا
اإلنسان إال من اسوّد قلبه كلي ًة.
واملعىن اآلخر هو أنه ال ميكن أن
يتجاسر على االفرتاء على هللا إال من
هو كذاب ابلعادة ،ولكنكم أنفسكم
تشهدون أن حمم ًدا  قد عاش
بينكم صدوقًا.
َر ِب َّللِ ِم ْن بَـ ْع ِد إِميَانِ ِه إَِّل َم ْن
َ
﴿م ْن َكف َ
ان َول ِ
أُ ْك ِرَه َوَقـلْبُ ُه ُم ْط َمئِ ٌّن ِب ِْلميَ ِ
َك ْن

َم ْن َش َر َح ِبل ُ
ْك ْف ِر َص ْد ًرا َفـ َعل َْي ِه ْم
ب ِم َن َّ
يم﴾
غَ
َُم َعذ ٌ
َض ٌ
َاب َع ِظ ٌ
اللِ َول ْ

()107
شرح الكلمات:
عب به عن الواحد واجلمع
َم ْن :يُ َّ
(املفردات).
محله عليه
أُ ْكرَِه :أَكرَهه على األمرَ :
محله على أمر
كره ً
فالنَ :
قهرا .أَ َ
ً
يَكـرهه  -وقيل  -على أمر ال يريده
مكرٌه
طبعا أو ً
ً
شرعا ،فهو مكرٌِه وذاك َ
(األقرب).

ال جرم أن هذا النبأ القرآني من العظمة والروعة بمكان ،وتزداد عظمته

أكثر عندما نرى أن القرآن الكريم قد أخبر بارتداد هذا المرتد في

تشرف بعد بكتابة الوحي القرآني ،كما
الفترة المكية حين لم يكن قد
ّ

أيضا إلى الحجة التي سيبرر بها هذا الشخص ارتداده.
أشار القرآن ً

قلبه :القلب :الفؤا ُد؛ وقد يطلَق على
العقل ،ومجعه قلوب (األقرب).
َّ
اطمأن إىل كذاَ :
سكن
مطمئن:
ٌّ
وآمن له (األقرب).
َ
غضب :الغضبَ :ثورا ُن د ِم القلب
ٌ
إراد َة االنتقام ،وإذا ُوصف هللاُ
تعاىل به فاملراد به االنتقام دون غريه
(املفردات).
التفسري:
إىل هنا رد القرآن على اعرتاض ضمين
أنظارهم إىل
أاثره الكفار حني لفت َ
االنتصارات اليت تنتظر اإلسالم يف
املستقبل ،وساق األدلة على أن
مثل هذا احلشر الروحاين يقيمه هللا
دائما يف الدنيا .ومبا أن هذه
تعاىل ً
األنباء قد أدىل هبا القرآن على غرار
قصص األنبياء السابقني وحاالهتم
لذا مل يلبث الكفار أن قالوا :لقد كنا

نعلم من قبل أن القرآن هو من أتليف
يزود حمم ًدا مبا ورد يف
شخص آخر ّ
كتب األولني.
أما اآلن فقد استأنف القرآن مرة
احلديث عن االنتصارات
أخرى
َ
اإلسالمية ،وأخرب املسلمني أن
الرتقيات ال تكون مصحوبة ابألمن
دائما ،بل قد تتسبب يف بعض الفنت
ً
وتثري محاس املعارضني لالنتقام،
فعليكم أن حتافظوا عندئذ على
إميانكم بشكل خاص .كما نبّههم
أن من يرتدد منكم عن دينه ملصلحة
دنيوية فسوف َّ
عظيما.
يعذب ً
عذاب ً
وأرى أن هذه اآلية كانت تنطوي
على نبأ عن ارتداد عبد هللا بن أيب
أسلفت .فباإلضافة إىل
سرح ،كما
ُ
ما ذكرته من قبل من عالقة هذه
اآلية مبا قبلها فبينهما صلة أخرى،
وهي أن الكفار كما اهتموا النيب 
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ابلتعلم على يد العبد «جرب» ليثبتوا
أن القرآن كالم البشر ،كذلك أرجع
ابن أيب سرح ارتداده إىل أن القرآن
ليس بكالم هللا ،بل هو كالم البشر.
ال جرم أن هذا النبأ القرآين من
العظمة والروعة مبكان ،وتزداد عظمته
أكثر عندما نرى أن القرآن الكرمي
قد أخرب ابرتداد هذا املرتد يف الفرتة
تشرف بعد
املكية حني مل يكن قد ّ
بكتابة الوحي القرآين ،كما أشار
أيضا إىل احلجة اليت سيربر هبا
القرآن ً
هذا الشخص ارتداده.
كره وقلبُه
ولعل قوله تعاىل ﴿إال َمن أُ َ
مطمئن ابإلميان﴾ إشارة إىل «جرب»،
ٌّ
فرمبا مل جيهر هذا إبسالمه بشجاعة
خوفًا من اضطهاد الكفار .هناك
رواايت تقول إن هذه اآلية نزلت
يف عمار بن ايسر (تفسري الرازي)،
ولكن يبدو من السياق أهنا تنطبق
على «جرب» أكثر.
لقد بسط املسيحيون ألسنتهم
أيضا فقالوا إن
ابلطعن يف هذه اآلية ً
اإلسالم يعلّم اجلنب ويسمح ابالرتداد
اتقاء من االضطهاد (تفسري القرآن لـِ
ً
«ويري»).
احلق أنه قو ٌل ابطل كمطاعنهم
األخرى ،ألن هللا تعاىل مل يعلن هنا
التقوى

قط أنه سيغفر للمرتد جرميته ،بل
كره وقلبُه
يقول فقط﴿ :إال َمن أُ َ
مطمئن ابإلميان﴾ ،أي أنه تعاىل ما
ٌّ
فرق
استثىن املرتد من العقوبة ،وإمنا ّ
بني فئة املرتدين والفئة السالفة ،معلنًا
أن احلكم فيهم سيصدر بعد قليل.
استَ َحبُّوا الَْيَا َة ُّ
الدْنـيَا
﴿ َذلِ َك بَِنَّـ ُه ُم ْ
ال ِخ َرِة َوأَ َّن َّ
َعلَى َْ
َوَم
اللَ َل يَـ ْه ِدي الْق ْ
ال َ
ِين﴾ ()108
ْكا ِفر َ

شرح الكلمات:
استحبُّوا :استحبَّه :أحبَّه؛ استحسنَه.
الكفر على اإلميان :آَثـ َره
استحب
و
َّ
َ
عليه (األقرب).
التفسري:
لقد بني القرآن الكرمي هنا أن اإلسالم
حق نزل من عند هللا تعاىل ،فال ميكن
ال منه ،بل كل
أن يرتد أحد عنه مل ً
من يرتد عنه إمنا يفعل ذلك لغرض
دنيوي ،و َّأن هلذا الشخص أن يتوقع
من هللا جزاء حسنًا.
لقد رد هللا  هنا على زعم ابن أيب
سرح أبنه ارتد عن اإلسالم ألنه وجد
القرآن كالم البشر .يقول تعاىل إن

هذا خيفي السبب احلقيقي الرتداده
وهو املطامع الدنيوية.
ين طَبَ َع َّ
اللُ َعلَى ُقـلُوبِِ ْم
﴿أُولَئِ َك الَّ ِذ َ
س ِع ِه ْم َوأَبْ َصا ِرِه ْم َوأُولَئِ َك ُه ُم
َوَْ

ُون* َل َج َرَم أَنَّـ ُه ْم ِف َْ
ال ِخ َرِة
الْ َغا ِفل َ
ُه ُم ال ِ
ون﴾ ()110 – 109
َْاس ُر َ
شرح الكلمات:
صوره بصورة ما.
طَبَ َع :طبَع
َ
الشيءّ :
اخللق:
طبَع عليه :ختَم عليه .طبَع هللا َ
السيفَ :ع ِملَه وصا َغه.
خلَقهم .طبَع
َ
وس َّكه (األقرب).
طبَع
الدرهم :ن َقشه َ
َ

التفسري:
يقول هللا تعاىل إن الذين يرتدون عن
دين احلق من أجل املكاسب املادية،
ال بسبب خطأ يف الفهم ،نطبَع على
قلوهبم ومسعهم وأبصارهم ،ألهنم ضربوا
أسوأ مثال لألخالق الذميمة ،وآثروا
املنفعة القليلة على نعمة كربى.
وأضاف قائال﴿ :ال َج َرَم أهنم يف
ِ
اآلخرِة هم اخلاسرون﴾ ..أي ما دمنا
نذيق هؤالء األشقياء أنواع اخلزي
واهلوان يف الدنيا فأي شك يف أنه
ليس هلم يف اآلخرة إال العذاب ،ألهنا
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املكان احلقيقي للعقوبة على مثل
هذه املعاصي.
َُّ
اج ُروا ِم ْن بَـ ْع ِد
ين َه َ
﴿ث إِ َّن َربَّ َك لَِّل ِذ َ

َما ُفتِنُوا ُثَّ َجا َه ُدوا َو َصَبـ ُروا إِ َّن َربَّ َك
يم﴾ ()111
ِم ْن بَـ ْع ِد َها لَ َغف ٌ
ُور َر ِح ٌ

شرح الكلمات:
وفتون:
عمرا َفـْتـنًا
ً
فُتِنواَ :
فت زي ٌد ً
ففت هو أي وقَع
أوَقـ َعه يف الفتنة َ
فت
الزم ومتع ٍّد .فتَنه :أعجبَهَ .
فيهاٌ ،
ُ
َ
استمالم .فتَنه فتن ًة:
الناس:
املال َ
فالن عن رأيهَّ :
فت
فت ً
صدهَ .
خبهَ .
َ
الذهب والفضة :أذابَه وأحرقَه
الصائ ُغ
َ
ابلنار ليَبني اجلي ُد من الرديء ويُعلَم
الرجل
ت ُ
أنه خالص أو مشوب .وفُ ِ َ
يف دينهَ :
مال عنه .فُنت فالن :أصابته
فتن ٌة ف َذ َه َب مالُه أو عقلُه ،وكذلك إذا
اختُرب (األقرب).
جا َهدوا :جا َه َد يف سبيل هللا جماهد ًة
وجها ًدا :بَذ َ
العدو:
َل ُو ْس َعه .جاهد َّ
قاتلَه (األقرب).
التفسري:
كمه يف
لقد أصدر هللا  هنا ُح َ
الذين استثناهم من قبل بقوله ﴿إال

يقـــول الله تعالـــى إن الذين يرتـــدون عن ديـــن الحق من
نطبع
أجـــل المكاســـب المادية ،ال بســـبب خطأ في الفهـــمَ ،
علـــى قلوبهم وســـمعهم وأبصارهم ،ألنهم ضربوا أســـوأ مثال
لألخـــاق الذميمة ،وآثـــروا المنفعة القليلة علـــى نعمة كبرى.

كره وقلبُه مطمئن ابإلميان﴾،
من أُ َ
وهذا احلكم هو أن من مل يقدر على
حتمل اضطهاد الكفار وارتكب خطأ
االرتداد يف الظاهر بينما قلبُه مراتح
ابإلميان فعليه مبا يلي:
أوالً -أن يهاجر من األرض اليت
أعلن فيها ارتداده خوفًا من أهلها.
اثنيًا -أن يعمل على نشر الدين
وكأنه قد نذر نفسه لنصرته.
اثلثًا -أن ال يتوقف عن هذه اجملاهدة،
ومثابرا ،حىت
صابرا عليها
ً
بل يظل ً
يك ّفر عن ارتداده هبداية اآلخرين.
ابعا -أن ال يعود ملثل هذا اخلطأ
رً
أب ًدا.
فعل ذلك كله فسوف يشمله هللا
فلو َ
 برداء مغفرته.
فثبت أن توبة املرتد ال تُقبَل إال بعد
هذه التضحيات كلها .إذن أفليس
من الظلم العظيم أن يرمي القسيسون

اإلسالم أبنه مسح ابالرتداد يف الظاهر
اتقاء من عدوان املعتدين (تفسري
ً
القرآن لـِ «ويري»)؟! وهذا واحد من
االعتداءات الكثرية اليت مل يزل هؤالء
املسيحيون يرتكبوهنا ضد اإلسالم.
﴿يَـ ْوَم َْت ِت ُك ُّل نَـف ٍ
ْس تَُا ِد ُل َع ْن
نَـف ِ
ْس َها َوتُـ َوَّف ُك ُّل نَـف ٍ
َت
ْس َما َع ِمل ْ
ون﴾ ()112
َم َ
َو ُه ْم َل يُ ْظل ُ
شرح الكلمات:
ُتادل :جا َدلَه جمادل ًة ِ
وجداالً:
خاصمه شدي ًدا (األقرب).
َ
التفسري:
﴿يوم﴾ هنا ظرفًا
لقد وردت كلمة َ
لقوله تعاىل من قبل﴿ :إن ربك من
بعدها لغفور رحيم﴾ ..أي يف يوم
القيامة الذي ستهتم فيه كل نفس
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وسعا
حبساهبا بكل جدية ولن ت ّدخر ً
للتخلص من العقاب أبية وسيلة..
سيجد هؤالء  -الذين ختاذلوا ومل
يُبدوا الشجاعة اإلميانية مؤقتًا مث
ما زالوا يف اإلصالح والتوبة وبذل
التضحيات طيلة احلياة كفارًة خلطئهم
رحيما.
غفورا ً
 هللاَ ًفلينظر الذين يستنتجون من آية
االرتداد أن اإلسالم يعلّم اجلنب..
إىل حجم التضحيات اليت يطالَب هبا
املرتدون .كيف ميكن للذي يدرك كرب
هذه املسئولية أن ّ
يفكر يف االرتداد؟
َّأن للجبان أن يغادر وطنه ،وجياهد
يف سبيل هللا ،ويُوطّن نفسه على
القيام هبذه األعمال طيلة احلياة؟ إنه
ال يوفَّق هلذه األعمال العظيمة إال
الذي َص َد َر عنه هذا التقصري لتساهل
عابر ،أو الذي يتوب بعد ارتكاب

اخلطأ توبة صادقة.
يف عهد سيدان عمر  أسلم
أحد املرتدين املتنبئني هو طُليحة
بن خويلد األَسدي ،ويبدو أن ما
عمر هو تفسري هلذه اآلية.
َ
عاملَه به ُ
بعض املعارك
لقد خاض طليحة َ
ضد املسلمني ،مث اتب وأراد أن
يدخل يف اإلسالم ،ولكن عمر 
مل يعف عنه .وتصادف بعدها أن
اشتبك الصحايب ُش َر ْحبيل بن حسنة
يف إحدى احلروب مع أحد القادة
الكافرين ،وكان ُش َر ْحبيل حنيف
اجلثة وضعي ًفا فيما يبدو ،ولكنه كان
ماهرا يف فن القتال ابلسيف ،فلما
ً
رأى الكافر أنه عاجز عن التغلب
ضرب ابلسيف تقدم
على شرحبيل ً
وبطشه بيديه ورمى به األرض .وكاد
َ
الكافر أن جيهز عليه بي َد أن طليحة

مسلما بقلبه ولكنه
 الذي كانً
كان ال يزال يف صفوف الكفار ألن
سيدان عمر مل يقبل توبته  -حني رأى
هذا املشهد مل يستطع أن يكتم إميانه
عنق صاحبِه
أكثر،
وضرب َ
َ
فبادر َ
الكافر ،وخلّص ُش َر ْحبِيل من املوت
َّ
احملقق .وأتثر املسلمون من ذلك ًّ
جدا
وشفعوا لطليحة عند عمر رضي هللا
عنه ابلعفو عنه .فقال عمر :سأعفو
عنه شريطة أن يقضي ابقي حياته
يف اجلهاد مرابِ ًطا على حدود الدولة
اإلسالمية .فقضى طليحة ابقي أايم
حمارب
حياته ُمر ً
ابطا على احلدودً ،
الكفار يف سبيل هللا تعاىل ،وقضى
حنبه جماه ًدا .ال شك أن ارتداده عن
اإلسالم كان عن عمد ،إال أنين أرى
أن سيدان عمر  اقرتح له هذه
العقوبة مستدالً ابآلية السالفة.

* االبتسامة كلمة طيبة بدون حروف.
* الخط الجميل موسيقى للعيون.
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