
حمسن األسدي

يثرب اليت غرّي رسول اهلل9 امسها إىل املدينة املنورة، والطيبة، بلد هجرته وقاعدة 
دعوته وعاصم��ة دولته. . ، حتيطها اهلضاب والوديان الكثرية، حتى ش��كلت بادية 
مرتامية األطراف، تس��كنها أقوام عديدة، قريبة من املدين��ة أوبعيدة عنها.. ومبا أن 
للبادي��ة خصائصها، وللبداوة أيضًا � وهي ن��ط احلياة يف البادية، اليت يغلب عليها 
التنق��ل والرتحال  � أحكامها، فراحت تلك األقوام تتأث��ر حياتها مبا حتمله البادية 

والبداوة من صفات، وأحكام، وأجواء خاصة.
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وغدت تشكل وجودًا بشريًا هائاًل، 
حيس��ب له ألف حساب، خصوصًا وقد 
كان��ت هلم جوالت قتالي��ة فيما بينهم، 
وصوالت هجومية على املدينة، وأفعال 
غادرة باملس��لمني، قبل أن يس��لموا أو 
يسلم أكثرهم، فينتهي ما كانوا يشكلونه 
م��ن خطر كب��ري ومؤثر على الس��احة 
املؤمنة، ومع هذا التحول النس��يب، بقي 
ذل��ك املوروث يالحق كثريًا منهم حتى 
بعد إسالمهم، فلم يستطيعوا االنسالخ 
منه بالكامل، فكان يظهر عليهم وعلى 
أدائهم بني احل��ني واآلخر، وليس هذا 
باألمر الغريب، فالتغيري على املس��توى 
والس��لوكي  واالجتماع��ي  النفس��ي 
واألخالق��ي واملع��ريف، لي��س باهل��ني 
وامليس��ور، وهو حيت��اج إىل زمن طويل 
وثقاف��ة متواصلة وج��ادة، وضخ منظم 
ملفاهيم وآداب وقيم الدين اجلديد.. وأنا 
إذ أوج��ز ما اتصفوا به وما وقع منهم .. 
لنعرف مدى عظم��ة اجلهد الذي بذله 

رسول اهلل9 يف انتشاهلم مما هم فيه.
إّن األعراب وأهل املدينة يشكلون 

مكون��ًا فاع��اًل مؤث��رًا يف احلياة بكل 
مفاصلها قبل اإلس��الم وبعده؛ ويبدو 
لي أّن هذا الوجود املش��رتك الواس��ع 
واملؤثر جعل اخلطاب القرآني الكريم 
يف بعض آياته، يأتي شاماًل أو متضمنًا 
هلما معاً، وهو يعاجل مفردة أو قضية من 

قضايا الساحة يومذاك:
٭ ففي النف��اق، هذه احلالة املرضية 
ال��يت انتابت الس��احة، جت��د القرآن 

الكريم خياطبهما معاً:
اأْلَْع��َراِب  ِم��َن  َحْوَلُك��ْم  ��ْن  ِممَّ )َو 
ُمناِفُقوَن َو ِمْن َأْه��ِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلی 

النِّفاِق ...(.1

ع��ن  ورغبته��م  ختلفه��م  ويف 
رس��ول اهلل9 وهي حالة ال يصح أن 
بيعتهم  تصدر منه��م؛ ألنها خ��الف 
للرس��ول9 وإسالمهم.. جتد اخلطاب 

القرآني يتناول الفريقني معاً:
)َما َكاَن أِلَْهِل اْلَمِديَنِة َو َمْن َحْوَلُهْم 
ِم��َن اأْلَْعراِب َأْن َيَتَخلَُّفوا َعْن َرُس��وِل اِل 

َواَلَيْرَغُبوا ِبَأْنُفِسِهْم َعْن َنْفِسِه ...(.2

ه��ذا إضاف��ًة إىل ما أف��رده القرآن 
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الكري��م لألع��راب بال��ذات � كما 
يأتينا� من آيات تتحدث عن صفاتهم 
وطباعهم، ومواقفهم، كفرهم، نفاقهم، 
إس��المهم، فإميانهم، وط��رق تعاملهم 
م��ع ما حي��دث، كل هذا يف مش��روع 
ترب��وي إرش��ادي حتذيري ج��اد؛ يبني 
الطريق الذي عليه��م اختياره، وعنده 
ينس��جمون مع اإلميان الس��ليم، ومع 
الساحة املسلمة وأحداثها، ويستفيدون 
من األجواء اإلميانية، ويلتحقون بركب 
الصاحلني واجملاهدين واخلالدين. .  هذا 
ما جنده � إن ش��اء اهلل تع��اىل � يف ثنايا 
هذه املقالة، ويف نهايتها نعيش مثرًة من 
مث��رات املنهج القرآن��ي والنبوي عرب 
موسم احلج، وفريضته املباركة، ومواقع 
املسجد احلرام، مع بعض  بلغاء هؤالء 
األعراب وشيء من أدعيتهم وخطبهم، 
اليت حتكي نتائج تلك الرتبية القرآنية 

النبوية ومنافعها.
فهذا املكون االجتماعي )األعراب( 
وقع الكالم عنه يف أربع س��ور قرآنية: 
)التوبة واألحزاب والفتح واحلجرات( 

فقد وردت كلم��ة األعراب يف القرآن 
الكريم عشر مرات:

س��ورة التوب��ة : 90 ، 97 ، 98 ، 99، 
.120 ، 101

سورة األحزاب : 20. سورة الفتح : 
11 ، 16. سورة احلجرات : 14.

وبعض هذه اآليات القرآنية أدرجتها 
حتت تلك، اليت تتحدث عن كفرهم أو 
نفاقهم، أو عن إس��المهم أو إميانهم. 
كم��ا أّن اآلي��ة: 92 من س��ورة التوبة 
نزلت يف مجع منهم: )َواَل َعَلی ٱلَِّذيَن ِإَذا 
َمآ َأَتْوَك ِلَتْحِمَلُهْم ُقْلَت اَل َأِجُد َمآ َأْحِمُلُكْم 

َعَلْيِه(.

٭     ٭     ٭

األعراب يف الروايات:
نس��بت  احلديثية  الكت��ب  بعض 
روايات لرس��ول اهلل9 يف الثناء على 
القبائل، وبالذات للذين كانوا  بعض 
ينص��رون النيب9 إذا اس��تنصرهم، 
وينف��رون إذا اس��تنفرهم؛ وذم أخرى، 

وهذه بعضها:
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»أسلم س��املها اهلل، وغفار غفر اهلل 
هلا؛ أم��ا إني مل أقله��ا ولكن قاهلا اهلل 

عّزوجّل«.
»غفار غفر اهلل هلا وأسلم ساملها اهلل. 

وعصية عصت اهلل ورسوله«.
»إّن أس��لم وغفار ومزينة وأشجع 
وجهينة ومن كان من بين كعب موالّي 

دون الناس واهلل ورسوله موالهم«.
»أس��لم وغفار وش��يء من مزينة 
وجهين��ة، أو قال وش��يء م��ن جهينة 
ومزينة خري عنداهلل. أو قال: يوم القيامة 

من أسد ومتيم وهوازن وغطفان«.
»األنص��ار وجهين��ة ومزينة وغفار 
وأشجع ومن كان من بين عبداهلل موالي 

دون الناس واهلل ورسوله موالهم«.
»قريش واألنص��ار وجهينة ومزينة 
وأسلم وأشجع وغفار موالي ليس هلم 

موىل دون اهلل ورسوله«.
وج��اء األق��رع ب��ن حاب��س إىل 
رس��ول اهلل9 فقال: إنا بايعك سراق 
احلجيج من  أس��لم وغف��ار ومزينة � 
وأحسب وجهينة � فقال رسول اهلل9: 

»أرأيت إن كان أس��لم وغفار ومزينة 
� وأحس��ب وجهينة � خ��ريًا من بين 
متيم وبين عامر وأسد وغطفان أخابوا 
وخس��روا؟ فقال: نعم. ق��ال: والذي 
نفس��ي بيده إنهم ألخري منهم. والذي 
نفس حممد بيده لغفار وأس��لم ومزينة 
ومن كان م��ن جهينة خري عنداهلل يوم 

القيامة من أسد وطيء وغطفان«.
قري��ش واألنصار وأس��لم وغفار 
أو غفار وأس��لم ومن كان من أشجع 
وجهين��ة أو جهين��ة وأش��جع، حلفاء 
موالي ليس هلم من دون اهلل وال رسوله 
موىل. وجعل هلم النيب9 اهلجرة حيثما 

كانوا.3
٭     ٭     ٭

قبائل األعراب:
قبل أن نعدد قبائل األعراب، يبدو 
لي أّن هناك أعرابًا إما هجروا باديتهم 
وس��كنوا املدينة أو القرى، وإما أنهم 
تولدوا داخلها، ولكن التسمية بقيت 
تالحقهم، ميكننا معرفة ذلك من خالل 
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م��ا نقرأه ح��ول أي القبائ��ل هم من 
األع��راب، ومن خالل اطالعنا على ما 
ذكره املؤرخون واملفسرون من تراجم  
لش��خصيات، فقد ذك��ر الواحدي يف 
أس��بابه أّن اآلية: 97 من س��ورة التوبة 
نزلت يف أعاريب من أس��د وغطفان، 
وأعاريب من أع��راب حاضري املدينة 
.. وأما أكث��ر منازهلم فقد كانت خارج 

املدينة أو حوهلا.
وم��ن قبائله��م: جهين��ة، ومزينة، 
وأس��د،  والديل،  وغف��ار،  وأش��جع، 

وغطفان، وبنو متيم، وحليان، وعصية، ... 
أكتفي بأمسائها دون ترمجتها، فال يس��ع 

اجملال لذكرها.
٭     ٭     ٭

غدرهم!
عرفت بعض هذه القبائل بصفات 
بعيدة عن قيم اإلنس��انية، واألعراف 
االجتماعية، اليت س��ادت ب��ني قبائل 
العرب؛ ومنها: حفظ العهود واملواثيق، 
وإغاثة امللهوف، ومحاية املس��تجري، و... 
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وهن��ا نتعرض لقصت��ني من قصص 
الغدر وع��دم الوفاء م��ن قبل بعض 
األع��راب قبل إس��المهم، اليت أدمت 
أحداث  فهن��اك  رس��ول اهلل9  قلب 
مؤمل��ة كانت مبعث ح��زن وصرب مرير 
لرسول اهلل9 وملن معه من املؤمنني يف 
املدينة، فبعد معرك��ة أحد وما رافقتها 
وتبعتها من آثار وخيمة على الس��احة 
املسلمة، مل تتوقف وفود الصحابة عن 
اخلروج من املدينة؛ لنشر معامل اإلسالم 
بني األعراب مهما غلت التضحيات، 
حتى كان غدر األعراب هلا باملرصاد يف 

السنة الرابعة للهجرة.
    وفد الرجيع: يف شهر صفر من 
السنة الرابعة، قدم على رسول اهلل9 
بع��د معركة أح��د رهط م��ن عضل 
والقارة، فقالوا له: يا رسول اهلل! إّن فينا 
إس��المًا وخريًا؛ فابعث معنا نفرًا من 
أصحابك يفقهوننا يف الدين، ويقرؤننا 
القرآن، ويعلموننا ش��رائع اإلس��الم. 
فبعث رس��ول اهلل9 معهم س��تة من 
أصحاب��ه . . وأمرعليهم مرثد بن أبي 

مرثد، فخرج��وا مع الق��وم، حتى إذا 
كانوا على الرجي��ع )ماء هلذيل بناحية 
من احلجاز من ص��دور اهلداة( غدروا 

بهم.. حتى قتلوهم مجيعاً...
وفد بئرمعون��ة: ويف نفس الوقت 
الذي خ��رج فيه وفد الرجيع، أرس��ل 
الن��يب9 وف��دًا آخر إىل بئ��ر معونة، 
ومل يك��د يعلم9 فيما بع��د بفاجعة 
أصحاب��ه الذين غدر به��م بالرجيع، 
حتى كانت الفاجعة أكرب يف بئر معونة. 
فبعد أربعة أشهر من معركة أحد أي يف 
شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة، 
قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر 
مالعب األسنة، وكان سيد بين عامر بن 
صعصعة، على رس��ول اهلل9 وأهدى 
له هدية، فأبى رسول اهلل9 أن يقبلها. 
وقال: يا أبا براء، ال أقبل هدية مش��رك، 
فأس��لم إن أردت أن أقبل هديتك، ثم 
عرض عليه اإلس��الم، وأخ��ربه مبا له 
فيه، وم��ا وعد اهلل املؤمنني من الثواب، 
وقرأ عليه القرآن، فلم يس��لم ومل يبعد 
من اإلس��الم، وقال: يا حممد، إّن أمرك 



221

حج
م ال

وس
ي م

م ف
به

خط
م و

ته
عي

 أد
ية

بو
الن

نة 
لس

 وا
م،

ري
لك

ن ا
قرآ

ي ال
، ف

اب
عر

األ

هذا الذي تدعو إليه حس��ن مجيل، فلو 
بعثت رجااًل من أصحابك إىل أهل جند 
فدعوهم إىل أمرك، رجوت أن يستجيبوا 
لك. فقال رس��ول اهلل9: »إني أخشى 
عليه��م أهل جند! فقال أبو براء: أنا هلم 
جار، فابعثهم فليدعوا الناس إىل أمرك.

فبعث رسول اهلل9 املنذر بن عمرو 
أخا بين ساعدة املعنق ليموت يف أربعني 
رجاًل من أصحابه من خيار املسلمني...

ويف رواية بعث رسول اهلل9 املنذر 
بن عمرو يف س��بعني راكب��ًا من خيار 
الصحابة، ممن عرفوا بالُقراء، فس��اروا 
حتى نزلوا بئر معونة، وهي أرض بني 
أرض بين عامر، وحرة بين س��ليم؛ فلما 
نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب 
رس��ول اهلل9 إىل عامر ب��ن الطفيل؛ 
فلم��ا أتاه مل ينظ��ر يف كتابه، حتى عدا 
عل��ى الرجل فقتل��ه، ثم اس��تصرخ 
عليه��م بين عامر، فأب��وا أن جييبوه إىل 
م��ا دعاهم إلي��ه، وقالوا ل��ن خنفر أبا 
ب��راء، قد عقد هل��م عقدًا وج��وارًا � 
وبالتالي  مل يف أبوبراء مبا عاهد عليه 

رس��ول اهلل9 حني قال له: أنا هلم جار 
� فاستصرخ عامر عليهم قبائل من بين 
س��ليم: عصية ورعاًل وذكوان، فأجابوه 
إىل ذلك، فخرجوا حتى غش��وا القوم، 
فأحاطوا به��م يف رحاهلم، فلما رأوهم 
أخذوا السيوف، ثم قاتلوهم حتى قتلوا 
عن آخرهم، إاّل كعب بن زيد أخا بين 
دينار بن النجار، فإنهم تركوه وبه رمق، 
فارتث )أي رفع وب��ه جراح( من بني 
القتلى، فعاش حتى قتل يوم اخلندق .. 
وملا وصل اخلرب إىل رس��ول اهلل9 تأمل 

هو وأصحابه كثريًا للفاجعتني.
وروي أنه9 قال: »هذا عمل أبي 
براء، قد كنت كاره��ًا متخوفًا...«. ويف 
خرب � مل يتيس��ر لي مص��دره � أنه9 
أخذ يقنت يف صالة الفجر ثالثني يوماً، 
وهو يدعو عل��ى من قتل أصحابه من 

رجال العشائر.4

طوائفهم:
ه��ذا وأّن األع��راب طوائف أربع 
بالنس��بة ملوقفهم من اإلس��الم، كما 
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ج��اء بهم س��ياق آيات قرآني��ة: أّن يف 
األعراب كف��ارًا، وأّن فيه��م منافقني، 
وأّن فيهم مسلمني، وأّن فيهم مؤمنني. 
هذا التقسيم جيري يف غريهم أيضاً، إاّل 
أّن الكفر فيهم أشد، وأّن نفاقهم أشد 
كما وصفه الق��رآن الكريم، وبالتالي 
فهم أج��در؛ أي أح��ق وأوىل وأحرى 
أن ال يعلم��وا ح��دود ما أنزل اهلل من 
أحكام على رسوله9 وذلك جلفائهم 
وقس��وتهم وابتعادهم عن معامل اخلري 
واملعرفة واحلضارة. وهو ما سنراه فيما 
مسيته القسم األول منهم، وقد اشرتكوا 
يف صف��يت الكف��ر والنف��اق، ألنتقل 
للحدي��ث ع��ن القس��م الثاني وهم 
املنافقون، فاملسلمون يف القسم الثالث 
ث��م املؤمنون منهم يف القس��م الرابع 
وال ب��د لي قبل ذلك، وحتى ال نبخس 
حقًا هلم؛ من اإلش��ارة إىل أنهم يف قيم 
األخالق النبيلة، كالشجاعة، اليت حتمد 
فيها اجلرأة واالستخفاف باملخاطر من 
األمور؛ ويف الصراحة وإباء الضيم، ويف 
الكرم، فإنها تكون أقوى فيهم باجلبلة، 

ولذلك يكونون أقرب من غريهم إىل 
الدف��اع عن اخل��ري إذا اعتقدوه، وعن 

املبدإ إذا آمنوا به.
٭     ٭     ٭

القسم األول: الكافرون واملنافقون:
الذين ذكرته��م اآلية التالية، وحنن 
نبدأ به��ا؛ ألنها تبني لنا صفاتهم، اليت 

هم فيها مشرتكون:
)َاأْلَْعراُب َأَش��دُّ ُكْف��رًا َو ِنفاقًا َو َأْجَدُر 
َأالَّ َيْعَلُموا ُحُدوَد ما َأْنَزَل اُل َعلی َرُسوِلِه 

َو اُل َعِليٌم َحِكيٌم(.5

ورمب��ا عجل س��بحانه وتعاىل بذكر 
املنافقني من األعراب قبل املؤمنني منهم، 
إحلاق��ًا هل��م مبنافقي املدين��ة الذين كان 
يتحدث عنهم يف املقطع السابق لآلية 97 
من التوبة ؛ وكان بينهم حنو عالقة ورمبا 
مواالة ، وحتى تتواصل  أجواء  احلديث 

عن املنافقني بني هؤالء و أولئك.

اللغة والنحو:
األع��راب لغًة: م��ن العرب وهم 
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سكان البادية خاصًة؛ هلذا يطلق عليهم 
»البدو«؛ ألنهم يسكنون البادية؛ يتتبعون 
مساقط الغيث ومنابت الكإل، والنسبة 
إىل األعراب: أعرابي؛ ألنه ال واحد له، 
ولي��س األعراب مجعًا للع��رب.. وإنا 
الع��رب مجع العرب��ي، واألعراب مجع 
األعرابي وأيضًا أعاريب اما يف الشعر 

الفصيح:
أعاريب ذو فخر بإفك

وألسنة لطاف يف املقال
والعرب أم��ة من الن��اس، مجعها 
أع��رب والنس��بة إليه��ا عرب��ي بني 
العروبة، وهم أهل األمصار.. والعرب 
العاربة هم اخلل��ص منهم، وأخذ من 
لفظه وأكد به؛ كقولك ليل الئل. ورمبا 
قالوا: العرب العرباء. وتعرب أي تشبه 
بالعرب، وتعرب بعد هجرته أي صار 
أعرابياً. والعرب املستعربة هم الذين 
ليسوا خبلص وكذلك املتعربة والعربية 
هي ه��ذه اللغة، ويع��رب بن قحطان 
أول من تكل��م اللغ��ة العربية، وهو 
أب��و اليمن كلهم. والُع��ْرب والَعَرب 

واحد: مثل الُعْجم والَعَجم. والُعَرْيب 
تصغري العرب؛ قال الشاعرعبد املؤمن 

بن عبدالقدوس:
ومكن الضباب طعام العريب

وال تشتهيه نفوس العجم
واملك��ن: بي��ض الضب��ة واجلرادة 

وحنوها.
إنا صغرهم تعظيماً؛ كما قال احلباب 
بن املنذر بن اجلم��وح األنصاري يوم 
ُك، وُعَذْيُقها  السقيفة: أنا ُجَذْيُلها احمَلكَّ
ب. يريد أنه قد جربته األمور، وله  املَرجَّ
رأي وعلم يش��تفى بهما كما تش��فى 

اإلبل اجلربى باحتكاكها باجلذل.
وقد مسيت الع��رب عرباً؛ ألن ولد 
إمساعيل نش��ئوا من عرب��ة، وهي من 
تهامة، فنس��بوا إليها، والعرب صنفان 
عدنانية وقحطانية، والفضل للعدنانية 
برس��ول اهلل9 وأقامت قريش بعربة 
وهي مكة، وانتش��ر س��ائر العرب يف 

جزيرتها أي اجلزيرة العربية.
ويف املصب��اح: وأما األعراب فأهل 
البدو م��ن العرب، الواح��د أعرابي 
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بالفتح أيضاً، وهو الذي يكون صاحب 
جنعة وارتياد للكإل. وزاد األزهري فقال: 
س��واءكان من العرب أو من مواليهم؛ 
قال: فمن نزل البادي��ة وجاور البادين 
وظعن بظعنهم فهم أعراب، ومن نزل 
بالد الريف واس��توطن املدن والقرى 
العربية وغريها ممن ينتمي إىل العرب 

فهم عرب؛ وإن مل يكونوا فصحاء.
وقال غريه: عرب لسانه عرابة، وما 
مسعت أعرب من كالمه، وأعرب وهو 
من الع��رب العرب��اء. والعاربة وهم 
الصرحاء اخللص، وفالن من املستعربة 
وهم الدخالء فيهم وفيه لوثة أعرابية؛ 

قال:
وإني على ما كان من عنجهييت
ألري��ب أعرابي��يت  ولوث��ة 

وقال الكميت:
ال ينقض األمر إال ريث يربمه
وال تع��رب إال حول��ه العرب

أي ال تعز وتتمنع عزة األعراب يف 
باديتها إال عنده.

وأخريًا هنا لطيفة وهي أّن األعرابي 

إذا قيل ل��ه يا عربي فرح، والعربي إذا 
قيل له يا أعرابي غضب.6

األعراب إعراباً: الالم فيها للجنس 
أي جنس��هم ال كل واحد منهم؛ وألن 
القرآن سيس��تثين منهم، فليسوا مجيعًا 
بهذه املثابة من ش��دة الكفر والنفاق، 
والنبو عن اس��تماع الكالم الطيب.. 
واألعراب مبتدأ وأشد خرب وكفرًا متييز 
ونفاقًا عطف عليه. وهو من باب وصف 
اجلنس بأحد أفراده أو بعضهم كما يف 
قوله تعاىل: )َوَكان اإْلِْنَس��اُن َكُفورًا( إذ 

ليس كلهم؛ هذا يف إعرابها.
أش��دُّ ... وأجدر: من الفعل ش��ّد، 
يِشدُّ ِش��ّدًة: قوَي ومنُت، ومنه تشّدد يف 
: اسم  األمر: بالغ فيه ومل خيّفف. أش��دُّ
تفضيل... أجدر: من الفعل: جُدر بكذا 
وله جيُدر جدارًة: ص��ار خليقًا به، فهو 
جدير. وأجدر: اسم تفضيل. أي: أحقُّ 
وَأْوىل، يق��ال: هو جديٌر وأجدر وحقيق 
وأحّق وقمني وَأْوىل وخليق بكذا، كلُّه 
مبعن��ى واحد؛ فقوله: ه��و أجدر بكذا 
أي أقرب إليه وأح��ق به وأخلق فالن 



225

حج
م ال

وس
ي م

م ف
به

خط
م و

ته
عي

 أد
ية

بو
الن

نة 
لس

 وا
م،

ري
لك

ن ا
قرآ

ي ال
، ف

اب
عر

األ

جدي��ر بكذا أي خليق به، وأنت جدير 
أن تفعل كذا.

واألعراب: مبتدأ وأشد خرب، وكفرًا 
متيي��ز، ونفاق��ًا عطف علي��ه. وأجدر: 
عطف على أش��د، وأن وما يف حيزها 
منصوبة بن��زع اخلافض. )َوَأْج��َدُر َأالَّ 
َيْعَلُم��وْا( أي: بأن ال َيْعلموا. أي: أحرى 

أن اليعلموا حدود م��ا أنزل اهلل تعاىل 
على رسوله9.

وذكر القرطيب أنَّ »أن« هنا يف موضع 
نصب حبذف الب��اء؛ تقول: أنت جدير 
بأن تفعل وأن تفعل؛ فإذا حذفت الباء 
مل يصلح إال ب��� »أن«، وإن أتيت بالباء 
صلح ب� »أن« وغريه؛ تقول: أنت جدير 
أن تق��وم، وجدير بالقي��ام. ولو قلت: 
أنت جدير القيام كان خطأ، وإنا صلح 
مع »أن« ألّن أن يدل على االس��تقبال، 

فكأنها عوض من احملذوف.7
إذن؛ فصفتهم األكثر وضوحًا فيهم 
منبثقة من طبيعتهم البدوية، أنهم أشد 
كفرًا إن كفروا، وقد كفروا، وأنهم أشد 
نفاق��ًا إن نافقوا، وقد نافقوا، فهم بهذا 

متطرف��ون فيما هم علي��ه من كفرهم 
ومن نفاقهم. ويرتتب على هذا اخللق 
وه��ذه الصفة أمر عظي��م وجلل وهو 
أنهم حيرمون مم��ا أنزله اهلل تعاىل على 
رسوله9 من خري عميم وعطاء كريم 
وعلم ناف��ع، يتمثل فيم��ا وصلته من 
أحكام ش��رعية وقيم ومفاهيم وآداب 
مساوية؛ نتيجة ما ميليه عليهم سلوكهم 
ذاك املتصف باجلفوة والقسوة والفظاظة 
والغلظة، والكربياء والعنجهية، وكلها 
س��بب يف حرمانهم العل��م واملعرفة، 
والتعل��م والوق��وف على م��ا تريده 
السماء منهم وألجلهم .. بأن تنتشلهم 
من واقعهم املرير هذا، ومما حيملونه من 
سيئ اخللق ورديء الصفات، إىل سقف 
إمياني رائع، وإنس��انية مهذبة بتعاليم 
مساوية، عرب واقع أرحب مينحهم احلياة 

العزيزة يف الدنيا والطيبة يف اآلخرة.

أقوال بعض املفسرين:
القرطيب مسألتني وأحكامًا  قد ذكر 
ترتب��ت بس��بب ما ه��م علي��ه، فأما 
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املسألتان فهما:
اأُلوىل: مل��ا ذكر جّل وع��ّز أحوال 
املنافقني باملدينة، ذك��ر من كان خارجًا 
منها ونائيًا عنها م��ن األعراب؛ فقال: 
كفرهم أشد. قال قتادة: ألنهم أبعد عن 
معرفة السنن. وقيل: ألنهم أقسى قلبًا 

وأجفى قواًل وأغل��ظ طبعًا وأبعد عن 
مس��اع التنزيل؛ ولذلك ق��ال اهلل تعاىل 
يف حقه��م: )َوَأْج��َدُر (أي أخلق،)َأالَّ 
َيْعَلُموا ُح��ُدوَد ما َأْنَزَل اُل( أي فرائض 

الش��رع. وقيل: حجج اهلل يف الربوبية 

وبعثة الرسل لقلة نظرهم.
الثاني��ة: وملا كان ذل��ك، ودل على 
نقصهم وحطهم ع��ن املرتبة الكاملة 
عن سواهم، ترتبت على ذلك أحكام 

ثالثة:
ال حق هل��م يف الف��يء والغنيمة؛ 

كما ق��ال النيّب9 يف صحيح مس��لم 
من حدي��ث بريدة، وفي��ه: »ثم ادعهم 
دار  إىل  داره��م  م��ن  التح��ّول  إىل 
إن فعلوا  أنه��م  املهاجرين وأخربهم 
ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما 
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عل��ى املهاجرين، فإن أبوا أن يتحّولوا 
عنها، فأخربهم أنهم يكونون كأعراب 
املسلمني، جيري عليهم حكم اهلل الذي 
جيري عل��ى املؤمنني، وال يكون هلم يف 
الغنيمة والفيء ش��يء إال أن جياهدوا 

مع املسلمني«.
وله كالم يف موضوع الشهادة، وهل 
تقبل أو ترفض ش��هادة البدوي على 

احلضري؟
البادية عن  أهل  إس��قاط ش��هادة 
احلاض��رة؛ ملا يف ذلك من حتقق التهمة. 
وأجازها أبوحنيفة قال: ألنها ال تراعي 
كل ُتهَمة، واملسلمون كلهم عنده على 
العدال��ة. وأجازها الش��افعّي إذا كان 
عداًل مرضياً.. وبع��د أن يذكر أوصافًا 
ثالثة وصفه��م اهلل تع��اىل بها وهي: 
الكفر والنفاق. يتخذ م��ا ينِفق مغرمًا 
ويرتب��ص بكم الدوائ��ر. اإلميان باهلل 
وباليوم اآلخ��ر ويتخذ ما ينفق قربات 
الرس��ول. يقول:  عند اهلل وصل��وات 
فم��ن كانت هذه صفته فبعيد أال تقبل 
شهادته فيلحق بالثاني واألّول، وذلك 

باط��ل. وأيض��ًا ل��ه كالم يف موضوع 
إمامتهم بأه��ل احلاضرة بني من منعها 

ومن كرهها ومن جوزها.8
الطباطبائي يف ميزانه: ... يبني تعاىل 
حال س��كان البادية، وأنهم أشد كفرًا 
ونفاق��اً؛ لبعدهم عن املدينة واحلضارة، 
وحرمانهم من بركات اإلنس��انية من 
العامل واألدب أقسى وأجفى، فهم أجدر 
وأحرى أن ال يعلموا حدود ما أنزل اهلل 
من املعارف األصلية واألحكام الشرعية 

من فرائض وسنن وحالل وحرام.
الطربس��ي يف جممع البيان: ملا تقدم 
ذكر املنافقني بني سبحانه أّن األعراب 
منهم أش��د يف ذلك وأكثر جهاًل فقال: 
)َاأْلَْع��راُب َأَش��دُّ ُكْف��رًا َو ِنفاق��ًا( يري��د 
األع��راب الذين كانوا ح��ول املدينة، 
وإنا كان كفرهم أش��د؛ ألنهم أقس��ى 
وأجف��ى من أه��ل املدن، وه��م أيضًا 
أبعد من مساع التنزيل وإنذار الرس��ل 
عن الزجاج، ومعناه أّن سكان البوادي 
إذا كانوا كفارًا أو منافقني فهم أش��د 
كف��رًا من أهل احلض��ر؛ لبعدهم عن 
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مواض��ع العل��م واس��تماع احلج��ج 
ومش��اهدة املعجزات وبركات الوحي: 
)َو َأْج��َدُر َأالَّ َيْعَلُموا ُح��ُدوَد ما َأْنَزَل اُل 
َعلی َرُس��وِلِه( أي وه��م أحرى وأوىل 

ب��أن ال يعلموا حدود اهلل يف الفرائض 

والس��نن واحل��الل واحل��رام. )َواُل 
َعِلي��ٌم( بأحواهلم. )َحِكيٌم( فيما حيكم 

به عليهم.
أما الفخر الرازي يف تفسريه الكبري، 
فيعزو ما هم عليه إىل بيئتهم وأجوائها 
املعلم  فقدانهم  وأثرها عليه��م، وإىل 
والنظام، وبعدهم ع��ن مراكز املعرفة، 

وهذه الوجوه اليت ذكرها بالنص:
األول: أن أه��ل الب��دو يش��بهون 

الوحوش.
والثاني: استيالء اهلواء احلار اليابس 
عليه��م، وذل��ك يوجب مزي��د التيه 
والتك��رب والنخ��وة والفخر والطيش 

عليهم.
والثالث: أنهم ما كانوا حتت سياسة 
س��ائس، وال تأديب مؤدب، وال ضبط 
ضابط، فنش��أوا كما ش��اؤا، ومن كان 

كذلك خرج على أشد اجلهات فسادًا.
والراب��ع: أن من أصبح وأمس��ى 
مش��اهدًا لوعظ رسول اهلل9 وبياناته 
الشافية، وتأديباته الكاملة، كيف يكون 
مساويًا ملن مل يؤاثر هذا اخلري، ومل يسمع 

خربه؟
وخيتم قوله باخلامس��ة فيقول: قابل 
الفواك��ه اجلبلي��ة البس��تانية؛ لتعرف 

الفرق بني أهل احلضر والبادية.
أما س��يد قطب فيقول عن: )َواُل 
َعِلي��ٌم َحِكي��ٌم( علي��م بأح��وال عباده 

وصفاته��م وطباعهم. حكيم يف توزيع 
املواهب واخلصائص واالس��تعدادات، 
وتنويع األجناس والشعوب والبيئات. 

انتهى.

النتيجة:

م��ن كل ه��ذا يظهر لن��ا أن هناك 
حكمني، يرتتب عليهم��ا حكم ثالث 

وهو النتيجة،   يتمثل بالتالي:
أنهم أشد كفرًا
أنهم أشد نفاقًا
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ونتيجة هذين احلكمني:
1� )َوَأْج��َدُر َأْن اَلَيْعَلُم��وا ُح��ُدوَد َما 

َأْنَزَل اُل َعَلی َرُسوِلِه(.

2� )َوَمآ َأْرَس��ْلَنا ِم��ن َقْبِلَك ِإالَّ ِرَجااًل 
ْن َأْهِل ٱْلُقَرٰی(.9 نُّوِحۤی ِإَلْيِهْم مِّ

فلما كانت الغلظة واجلفاء يف أهل 
البوادي، مل يبعث اهلل منهم رسواًل، وإنا 
كانت البعثة من أهل القرى. وهذا ما 
ذهب إليه ابن كثري يف تفس��ريه وتبعه 

سيد قطب.

صفاتهم يف الروايات:
روايات عديدة تكش��ف عن طابع 
اجلف��وة والفظاظة يف نفوس األعراب. 
حتى بعد اإلس��الم. فال ج��رم يكون 
الشأن فيهم أن يكونوا أشد كفرًا ونفاقًا 
وأجدر أال يعلموا ح��دود ما أنزل اهلل 
على رسوله، لطول ما طبعتهم البداوة 
باجلفوة والغلظة عندما يقهرون غريهم؛ 
أو بالنف��اق وااللت��واء عندما يقهرهم 
غريه��م؛ وباالعتداء وع��دم الوقوف 
عند احلدود بسبب مقتضيات حياتهم 

يف البادي��ة. وقد ذك��رت بعض كتب 
به  التفسري روايات عديدة عما عرفوا 
من صفاتهم هذه، ال��يت أبعدتهم عن 
منابع الدين، ومكارم األخالق اليت جاء 

بها رسول اهلل9، منها:
٭ قال األعمش ع��ن إبراهيم قال: 
جل��س أعرابي إىل زيد ب��ن صوحان، 
وه��و حيدث أصحاب��ه، وكانت يده قد 
أصيبت ي��وم »نهاوند«، فقال األعرابي: 
واهلل إن حديث��ك ليعجب��ين، وإن يدك 
لرتيبين! فقال زيد: وما يربيك من يدي؟ 
إنها الش��مال! فقال األعرابي: واهلل ما 
أدري اليمني يقطعون أم الشمال! فقال 
زيد بن صوحان: صدق اهلل ورس��وله: 
)َاأْلَْعَراُب َأَش��دُّ ُكْف��رًا َوِنَفاق��ًا َوَأْجَدُر َأالَّ 

َيْعَلُموا(.

ع��ن  عب��اس،  اب��ن  وع��ن  ٭ 
رس��ول اهلل9 قال: »من سكن البادية 
جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى 

السلطان افتنت«.
٭ وملا أهدى ذل��ك األعرابي تلك 
اهلدية لرسول اهلل9 فرد عليه أضعافها 
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حتى رضي، قال: »لقد هممت أال أقبل 
هدية إال من قرشي أو ثقفي أو أنصاري 
أو دوس��ي« ألن هؤالء كانوا يسكنون 
املدن: مكة والطائف واملدينة واليمن، 
فه��م ألطف أخالقًا من األعراب ملا يف 

طباع األعراب من اجلفاء.
٭ وعن عائشة، قالت: قدم ناس من 
فقالوا:  رس��ول اهلل9  على  األعراب 
أتقبل��ون صبيانكم؟ ق��ال: نعم! قالوا: 
لكنا واهلل ما نقبل! فقال رسول اهلل9: 
»وم��ا أمل��ك إن كان اهلل ن��زع منكم 

الرمحة«؟
ومن نصيحة بعضهم لآلخر إذا ما 
أراد السكن مع أعراب البادية: »َتَعهَّد 

املدينَة كيال ترَتدَّ أعرابيًا«.

القسم الثاني: املنافقون
ْن َحْوَلُكْم مَِّن ٱأَلْعَراِب ُمَناِفُقوَن  )َوِممَّ
َوِمْن َأْهِل ٱْلَمِديَن��ِة َمَرُدوْا َعَلی ٱلنَِّفاِق اَل 

رََّتْيِن ُثمَّ  ُبُهم مَّ َتْعَلُمُهْم َنْح��ُن َنْعَلُمُهْم َس��ُنَعذِّ

ُيَردُّوَن ِإَلٰی َعَذاٍب َعِظيم(.10

النف��اق لغًة وحنوًا: من خيفي الكفر 

ويظهر اإلمي��ان. من يضم��ر العداوة 
ويظهر الصداق��ة. من يظهر خالف ما 

يبطن.
مردوا: َمَه��روا ومترَّنوا عليه وجلوا 
فيه ومارس��وه حتى اعتادوه وأبوا غريه، 
وجت��ردوا له. ويقال: مت��رد فالن إذا عتا 
َطانًا َمرِيدًا( ، )َوِحْفظًا  وجترب ومنه: )َش��يْ

ِمْن ُكلِّ َشْيطاٍن ماِرٍد (.

ومترد يف معصيت��ه أي ثبت عليها، 
واعتاده��ا، ومل يتب عنها؛ فاملعنى أنهم 
أقاموا على النفاق وثبتوا عليه ومل ينثنوا 

عنه.
ٱأَلْع��َراِب  مِّ��َن  َحْوَلُك��ْم  ��ْن  )َوِممَّ
ُمَناِفُقوَن( مجلة مس��تأنفة مسوقة لبيان 

حال منافقي أهل املدينة، ومن حوهلا من 
األعراب، بعد بي��ان حال أهل البادية، 
و»ممن« خرب مق��دم، و»حولكم« الظرف 
صلة املوصول، و»م��ن األعراب« لبيان 

اجلنس حال، و»منافقون« مبتدأ مؤخر.
)َوِم��ْن َأْه��ِل ٱْلَمِديَن��ِة َم��َرُدوْا َعَلی 
ٱلنَِّف��اِق ( »م��ردوا« صفة ملبتدإ حمذوف 

تقدي��ره: ومن أهل املدين��ة قوم مردوا 
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وقي��ل: صف��ة »منافق��ون«، وقد فصل 
بينهما، »ومن أه��ل املدينة« خرب مبتدأ 
حم��ذوف تقديره: من أه��ل املدينة قوم 
كذلك »ال تعلمه��م« صفة أخرى مثل 
مردوا، وتعلمه��م مبعنى تعرفهم، فهي 

تتعدى إىل مفعول واحد.
ُبُهم  َنْعَلُمُهْم َس��ُنَعذِّ َتْعَلُمُه��ْم َنْح��ُن  )اَل 
رََّتْي��نِ (اجلملة يف حم��ل رفع صفة ل�  مَّ

»منافق��ون« أو مس��تأنفة و»حنن« مبتدأ، 
ومجلة »نعلمهم« خرب ومفعول نعلمهم 
الثاني حمذوف تقديره منافقني، وكذلك 
مفع��ول تعلمهم الثاني، »س��نعذبهم« 
سني االس��تقبال وفعل مضارع وفاعل 
مس��ترت ومفعول ب��ه و»مرتني« ظرف. 
)ُثمَّ ُي��َردُّوَن ِإَل��ٰی َعَذاٍب  َعِظيم( اجلملة 
معطوفة، و»ي��ردون« فعل ونائب فاعل 

و»عظيم« صفة.11
أيض��ًا يف هذه املرة صف��ة النفاق ما 
زال الكالم عنه��ا، ولكن صفة راحت 
تالزم كاًل من األعراب ومنافقي املدينة، 
وهم قد اشرتكوا فيها، وهما فيها صنف 
واح��د بصفة واح��دة، وصنف خاص 

خيتلف عن املنافقني غريهم بل ومتيزوا 
فيها عليه��م أال وه��و: )َم��َرُدوا َعَلی 
النَِّف��اِق( هذه الصفة مل تكن واردًة عند 

إخوانهم يف دائرة النفاق، فهم يتصفون 
بأنهم أصحاب خربة، وأنهم متمرسون 
يف مهمتهم، ومتمس��كون بها، وثابتون 
عليه��ا، وأنهم حاذق��ون يف نفاقهم إىل 
درج��ة ختفى حتى على رس��ول اهلل9 
م��ع عظيم فراس��ته وخربت��ه وقدرته، 
وبالتال��ي يكون تعامل��ه معها كطائفة 
م��ن صحابته ال ري��ب ينتابه فيهم وال 
شك، وهم بهذا يشكلون خطرًا جسيمًا 
وبالغًا على الساحة املسلمة، فتدخلت 
السماء. وقد يكون سبب التدخل هذا 
أّن األع��راب حول املدين��ة قد خلصوا 
للنيب9 وأطاعوه وهم جهينة، وأسلم، 
وأش��جع، وغفار، وحلي��ان، وعصية، .. 
وحتى ال ينظر إليه��م مجيعًا على أنهم 
خملص��ون، ويتعامل معه��م على هذا 
األساس، فأعلم اهلل نبيه9 أّن يف هؤالء 
األعراب أناس��ًا منافق��ني؛ حتى يكون 
على حذر يف تعامله معهم. وكذ ا احلال 
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بالنسبة ملن أسلم من أهل املدينة وأطاع 
رسول اهلل9 فأعلمه اهلل أّن فيهم ويف 
األعراب بقيًة م��ن املنافقني حتذيرًا له؛ 
ألّن النف��اق مرض متأص��ل يف بعض 
النفوس، وخمفي عند نفوس أخرى، قد 
حيتاج إىل جهد وزمن أطول حتى يزول 
بالكام��ل أو يع��رف فينبذ؛ علمًا بأّن 
هذا النوع من املنافقني بني من أس��لم 
م��ن األعراب ومن أهل املدينة )َمَرُدوا 
َعَل��ی النَِّفاِق( فهم أكثر أذيًة وأثرًا على 

الساحة املسلمة؛ هلذا جاءت اآلية، لتبينه 
لرسول اهلل9 وحتذره منهم ومن هكذا 

نوع من النفاق.
سيد قطب: »اهلل س��بحانه يقرر أّن 
هذه الفئة م��ن الناس موجودة يف أهل 
املدينة ويف األع��راب احمليطني باملدينة؛ 
ويطمئ��ن رس��وَل اهلل9 واملؤمن��ني 
معه، من كيد ه��ذه الفئة اخلفية املاكرة 

املاهرة«.
ويقول ابن كثري: وقوله: )اَل َتْعَلُمُهْم 
َنْح��ُن َنْعَلُمُه��ْم( ال ين��ايف قول��ه تعاىل: 

)َوَلْو َنَش��آُء أَلَرْيَن�َٰكُهْم َفَلَعَرْفَتُهم ِبِسيَم�ٰ�ُهْم 

َوَلَتْعِرَفنَُّه��ْم ِفی َلْحِن ٱْلَقْوِل(.12 ألن هذا 

من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون 
به��ا، ال أنه يعرف مجي��ع من عنده من 
أهل النفاق والريب على التعيني، وقد 
كان يعل��م أّن يف بعض من خيالطه من 
أهل املدينة نفاقاً، وإن كان يراه صباحًا 

ومساًء.13

األخبار:
عن جبري ب��ن مطعم، قال: قلت: يا 
رس��ول اهلل إنهم يزعمون أنه ليس لنا 
أجر مبك��ة، فق��ال: »لتأتينكم أجوركم 
ولو كنتم يف جحر ثعلب« وأصغى إىل 
رس��ول اهلل9، فقال: »إن يف أصحابي 
منافق��ني« ومعناه: أنه ق��د يبوح بعض 
املنافق��ني واملرجف��ني من ال��كالم مبا 
الصحة ل��ه، ومن مثلهم ص��در هذا 
ال��كالم الذي مسعه جب��ري بن مطعم، 
وْا ِبَما َلْم  وتقدم يف تفس��ري قوله: )َوَهمُّ
َيَناُلوْا(.14 أنه9 أعلم حذيفة بأعيان 

أربعة عشر أو مخسة عشر منافقاً، وهذا 
ختصي��ص ال يقتضي أن��ه اطلع على 
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أمسائهم وأعيانهم كلهم، واهلل أعلم.
عن أب��ي ال��درداء: أن رجاًل يقال 
له حرملة أتى الن��يب9 فقال: اإلميان 
ههنا، وأش��ار بيده إىل لسانه، والنفاق 
ههنا، وأشار بيده إىل قلبه، ومل يذكر اهلل 
إال قلياًل، فقال رس��ول اهلل9: »أللهم 
اجعل له لس��انًا ذاكرًا، وقلبًا ش��اكرًا، 
وارزقه حيب وحب م��ن حيبين، وصري 
أمره إىل خري«. فقال: يا رس��ول اهلل إنه 
كان ل��ي أصحاب من املنافقني، وكنت 
رأس��ًا فيهم، أفال آتيك بهم؟ قال: »من 
أتانا استغفرنا له، ومن أصّر فاهلل أوىل 

به، وال خترقن على أحد سرتًا«.
عن ابن عباس يف هذه اآلية قال: قام 
رسول اهلل9 خطيبًا يوم اجلمعة فقال: 
»اخرج يا فالن فإنك منافق، واخرج يا 
فالن إنك منافق«. فأخرج من املس��جد 
ناس��ًا منهم فضحهم، فجاء عمر وهم 
خيرجون من املسجد، فاختبأ منهم حياًء؛ 
أنه مل يش��هد اجلمعة، وظن أّن الناس 
قد انصرف��وا، واختبؤوا هم من عمر، 
ظنوا أنه ق��د علم بأمرهم، فجاء عمر، 
فدخل املس��جد، فإذا الناس مل يصلوا، 
فقال له رجل من املس��لمني: أبش��ر يا 
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عمر قد فض��ح اهلل املنافقني اليوم، قال 
ابن عباس: فه��ذا العذاب األول حني 
أخرجهم من املسجد، والعذاب الثاني 

عذاب القرب.

العذاب:
ُيَردُّوَن  )ُث��مَّ  أّن:  اتفاقهم على  فمع 
ِإل��ٰی َع��َذاٍب َعِظي��ٍم( هو ع��ذاب النار 

وقيل عذاب الق��رب. اختلفت أقواهلم 
رََّتْيِن( وهي كثرية: ُبُهم مَّ يف: )َسُنَعذِّ

منها ع��ذاب يف الدني��ا، باألموال 
من قول��ه  ه��ذا  يس��تفاد  واألوالد، 
ُدُهْم  تعاىل: )َفاَل ُتْعِجْبَك َأْمَواُلُهْم َواَل َأْواَلٰ
َبُه��ْم ِبَها ِف��ی ٱْلَحَيٰوِة  ِإنََّم��ا ُيِري��ُد ٱُل ِلُيَعذِّ

ْنَيا(.15 ه��ذه املصائب هلم عذاب،  ٱلدُّ

وه��ي للمؤمنني أجر. وع��ذاب النار: 
)ُثمَّ ُيَردُّوَن ِإلٰی َعَذاٍب َعِظيٍم(.

ومنه��ا ما ذكره اب��ن عباس يف ذيل 
روايته أع��اله. أي نعّذبه��م يف الدنيا 
بالفضيحة، فإّن النيب9 ذكر رجااًل منهم 
وأخرجهم من املس��جد يوم اجلمعة يف 
خطبته وقال: »اخرجوا فإنكم منافقون«. 

وع��ذاب القرب، أو بالس��يب والقتل يف 
الدني��ا، أو باجلوع واملرض، أو بغيظهم 
من أهل اإِلس��الم، واأُلخ��رى عذاب 
القرب. وقي��ل: إّن اأُلوىل ضرب املالئكة 
وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهم 
واأُلخرى عذاب القرب. أو بإقامة احلدود 

عليهم، واأُلخرى عذاب القرب.
فيما يستظهر ابن عاشور أّن العدد 

مستعمل جملرد قصد التكرير:
»والعذاب املوصوف مبرتني عذاب 
دُّوَن ِإلٰی  يف الدنيا لقوله بعده: )ُثمَّ ُي��رَ
املفس��رون  َع��َذاٍب  َعِظي��ٍم(. وقد حترّي 

يف تعي��ني امل��راد من املرت��ني. ومحلوه 
كله��م على حقيق��ة الع��دد، وذكروا 
وجوهًا الينش��رح هلا الصدر. والظاهر 
عندي أّن العدد مس��تعمل جملرد قصد 
التكري��ر املفيد للتأكي��د كقوله تعاىل: 
)ُثمَّ اْرِج��ِع اْلَبَصَر َكرََّتْي��ِن(.16 أي تأمل 
تأم��اًل متك��ررًا. ومنه ق��ول العرب: 
نائب  التثنية  فاس��م  لبيك وسعديك، 
مناب إعادة اللفظ. واملعنى: سنعذبهم 
عذابًا ش��ديدًا متكررًا مضاعفاً، كقوله 
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تعاىل: )ُيَضاَعْف َلَها اْلَعَذاُب ِضْعَفْيِن(.17 
وهذا التك��رر ختتلف أعداده باختالف 
أح��وال املنافق��ني، واخت��الف أزمان 
عذابهم. والعذاب العظيم: هو عذاب 

جهنم يف اآلخرة«.
أو ه��و كما يقول س��يد قطب: ينذر 
ه��ؤالء املاكري��ن املهرة يف النف��اق بأنه 
سبحانه لن يدعهم، فس��يعذبهم عذابًا 
مضاعفًا يف الدني��ا واآلخرة .. والعذاب 
مرتني يف الدنيا، األق��رب يف تأويله أنه 
ع��ذاب القل��ق النازل بهم م��ن توقع 
انكش��اف أمره��م يف اجملتمع املس��لم؛ 
وعذاب املوت واملالئكة تسأهلم أرواحهم 
وتض��رب وجوههم وأدباره��م. أو هو 
عذاب احلس��رات اليت تصيبهم بانتصار 
املس��لمني وغلبتهم؛ وعذاب اخلوف من 
انكش��اف نفاقهم وتعرضه��م للجهاد 

الغليظ.. واهلل أعلم مبا يريد..انتهى.18
فهي بالتالي عذابات ثالثة تنتظرهم: 

اثنتان منها قبل عذاب عظيم.
ه��ذه خالص��ة لألخب��ار وأله��م 

أقواهلم.

لنا عن طائفتني  إذن اآلية تتحدث 
من املنافقني وهما:

منافقون م��ن األعراب: وهم قبائل 
جهينة ومزينة وأش��جع وأسلم وغفار 

وعصية وحليان والديل.
منافق��ون م��ن أهل املدين��ة: وهم 
عبداهلل بن أبي وجد بن قيس ومعتب 
بن قش��ري واجلالس بن س��ويد وأبو 
عامر الراه��ب وغريهم. وأنهم أناس 
مردوا على النفاق، أقام��وا ومل يتوبوا 
بل استمروا عليه، واعتادوه حتى كأنه 

تعذر عليهم تركه.
وأنه9 بنص الق��رآن ال يعلمهم؛ 
وأّن اهلل تعاىل استأثر بعلمهم، وقد أعلمه 
اهلل سبحانه علمًا إمجاليًا بهم، وليس يف 
اآلية دليل على أنه أعلمه تفصياًل بهم. 
وأّن عدم علم رسول اهلل بهم ال جيعلهم 

مبنأى من عذاب اهلل هلم.

صفتان ُأخريان:
)َوِم��َن ٱأْلَْعَراِب َم��ن َيتَِّخُذ َم��ا ُينِفُق 
َواِئ��َر َعَلْيِهْم َدآِئَرُة  َمْغَرم��ًا َوَيَتَربَُّص ِبُكُم ٱلدَّ
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ْوءِ َوٱُل َسِميٌع َعِليٌم(.19 ٱلسَّ

وإضافًة إىل كل ما س��بق، نقف عند 
صفت��ني أخريني م��ن صف��ات منافقي 
األعراب، � قيل: هم أعراب أسد وغطفان 

ومتيم � راحت تتحدث عنهما اآلية:
الصفة األوىل: يتخذون ما ينفقونه 
مغرم��ًا أي خس��ارة يؤدونها مكرهني 
المس��اعدة  للمجاهدي��ن واحملتاجني، 

والطلبًا لألجر والثواب.
الصفة الثاني��ة: الرتبص باملؤمنني، 
ف��كل همهم وم��ا يتمنون��ه أال يعود 
املسلمون من غزوة غانني ظافرين بأن 
يغلبوا عدوهم ويقهروه، وغدو ينتظرون 
أن حت��ل به��م النوائ��ب والكوارث؛ 

ليتخلصوا منهم ومما يدفعونه هلم.
املغ��رم لغ��ًة: من الفع��ل غرم يف 
التجارة: خس��ر. . الُغ��رُم: وهو نزول 
نائب��ة باملال من غري خيانة، أو ما ينوب 
اإلنس��ان يف ماله بغري جناي��ة منه أو 
خيانة. وأصله ل��زوم األمر، ومنه قوله: 
)ِإنَّ َعَذاَبَه��ا َكاَن َغَرام��ًا(.20 أي الزماً، 
دائمًا مالزمًا ال ميك��ن التخلص منه، 

والغريم يقال لكل واحد من املتداينني 
للزوم أحدهما اآلخر، وغرمته كذا أي 

لزمته إياه يف ماله.
الرازي: واملغ��رم مصدر كالغرامة، 
واملعن��ى: أّن من األع��راب من يعتقد 
أّن ال��ذي ينفقه يف س��بيل اهلل غرامة 
وخسران، وإنا يعتقد ذلك؛ ألنه الينفق 
إال تقيًة من املسلمني ورياًء، ال لوجه اهلل 

وابتغاء ثوابه.
الط��ربي: ومن األع��راب من َيُعدُّ 
نفقته اليت ينفقها يف جهاد مش��رك أو 
يف معونة مس��لم أو يف بعض ما ندب 
، يعين ُغْرمًا لزمه  اهلل إليه عباده َمْغَرم��اً
اليرجو له ثوابًا وال يدفع به عن نفسه 

عقاباً.
أما س��يد قطب فيقول: فهو مضطر 
ألن ينف��ق من مال��ه يف ال��زكاة، ويف 
باإلسالم،  املس��لمني؛ تظاهرًا  غزوات 
ليستمتع مبزايا احلياة يف اجملتمع املسلم؛ 
ومداراة للمس��لمني وه��م أصحاب 
الس��لطان اليوم يف اجلزيرة! وهو يعد 
ما ينفقه غرامًة وخس��ارًة يؤديها كارهاً، 
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المساعدة للغزاة اجملاهدين، وال حبًا يف 
انتصار اإلسالم واملسلمني.21

والدوائر:  االنتظ��ار؛   : والرتبُّ��صُ
مج��ُع دائرة، وه��ي ما حييط باإِلنس��ان 
ِم��ْن مصيبة ونكبة، تصوُّرًا من الدائرة 
احمليطِة بالش��يء من غري انفالٍت منها؛ 
وأصلها داو َِرة ألنها ِمْن دار يدور، أي: 
أحاط. ومعنى »تربُّ��ص الدوائر«، أي: 

انتظار املصائب.
َتَربَّْص بها َرْيَب املَنون لعلَّها

ُتَطلَُّق يومًا أو ميوُت حليُلها!
والدائ��رة جيوز أن تك��ون واحدة، 
وجيوز أن تك��ون صفًة غالبًة، وهي إنا 
تستعمل يف آفة حتيط باإلنسان كالدائرة، 
حبيث ال يك��ون له منها خملص.. وأكثر 
ما يستعمل الدائرة يف زوال النعمة إىل 
الش��دة، والعافية إىل البالء، ويقولون: 
الدائرة  الدائرة عليهم، وكانت  كانت 
هلم؛ وجاءت دعاًء بأن حتل بهم املصائب 
وحتيط بهم أي تهلكهم وتدمرهم حني 
أعادها أو رّدها سبحانه بقوله: )عَلْيِهْم 
ْوِء( واملعنى يدور عليهم البالء  َدآِئَرُة ٱلسَّ

واحلزن، كأن للسوء دائرة تطبق عليهم 
فال تفلتهم؛ وتدور عليهم فال تدعهم. 
وذلك من باب جتسيم املعنوي وختييله، 
الذي يعمق وق��ع املعنى وحيييه. . وهو 
دع��اء عليهم بنحو م��ا يرتبصونه أي: 
عليهم يدور من الدهر ما يس��وؤهم، 
أو جع��ل اهلل دائرة الس��وء نازلة بهم، 
ف��ال ي��رون يف حممد9 ودين��ه إال ما 
يس��وؤهم. . وقد وردت أيضًا يف سورة 
َب اْلُمناِفِقيَن َو اْلُمناِفقاِت  الفتح: )َو ُيَعذِّ
 ِ

َّ
انِّيَن ِبال َو اْلُمْش��ِرِكيَن َو اْلُمْش��ِركاِت الظَّ

ْوءِ (.22 ْوءِ َعَلْيِهْم داِئَرُة السَّ َظنَّ السَّ

قال ابن عطية يف تفس��ريه: كل ما 
كان بلف��ظ دعاء من جهة اهلل عّزوجل، 
فإنا هو مبعنى إجياب الش��يء؛ ألّن اهلل 
تعاىل ال يدعو عل��ى خملوقاته وهي يف 
قبضته، ومن ه��ذا قوله:) َوْي��ٌل ِلُكلِّ 
ِلْلُمَطفِِّفيَن(.24  )َوْي��ٌل  ُلَم��َزٍة(.23  ُهَمَزٍة 

وهي كلها أح��كام تامة تضمنها خربه 
تعاىل، أو إخبار عن وقوع ما يرتبصونه 

عليهم.
الزخمش��ري يف الكش��اف: )َعَلْيِهْم 
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ْوء( دعاء معرتض، دعي عليهم  َداِئَرُة ٱلسَّ

بنحو ما دعوا به، كقوله عّزوجّل: )َقاَلْت 
ٱْلَيُهوُد َيُد ٱِل َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِديِهْم(.25

َعِليٌم(  س��يد قطب:) َواُل َس��مِيٌع 
والس��مع والعلم يتناسبان هنا مع جو 
الرتبص بالس��وء من أع��داء اجلماعة 
املسلمة، والنفاق الذي حتتويه جواحنهم، 
وختفيه ظواهرهم.. واهلل مسيع ملا يقولون، 

عليم مبا يظهرون وما يكتمون.26
ْوِء( قراءتان:     ويف )ٱلسَّ

ْوِء(.  بفتح السني: )َعَلْيِه��ْم َداِئَرُة السَّ
مبعن��ى: عليهم الدائرة اليت تس��وءهم 

َسْوءًا.
بض��ّم الس��ني: »َعَلْيه�ِ��ْم َداِئ��َرُة 

وء«. السُّ
وقال الفراء: فتح السني هو الوجه؛ 
ألنه مصدر قولك: س��اء يسوء سوًء أو 
مس��اءة؛ ومن ضم الس��ني جعله امسًا 
كقولك: عليهم دائرة البالء والعذاب، 
وال جيوز ضم السني يف قوله: )َما َكاَن 
َأُب��وِك اْمَرَأ َس��ْوٍء( وال يف قوله:) َوَظَنْنُتْم 

ِء( وإال لصار التقدير: ما كان  ��وْ َظنَّ السَّ

أبوك امرأ عذاب، وظننتم ظن العذاب، 
ومعلوم أنه ال جيوز.

وقال األخف��ش وأبوعبيد: من فتح 
السني، فهو كقولك: رجل سوء، وامرأة 
س��وء، ثم يدخل األلف والالم فيقول: 

رجل السوء. وأنشد األخفش:
ْوِء ملَّا رأى َدمًا وُكْنَت َكِذْئَب السَّ
بَصاِحبِه َيْومًا أحاَل َعلى الدَّم

ومن ضم السني أراد بالسوء املضرة 
والش��ر والبالء واملك��روه، كأنه قيل: 
عليه��م دائرة اهلزمية واملك��روه، وبهم 

حييق ذلك.27

القسم الثالث: املسلمون

)َقاَل��ِت ٱأَلْعَراُب آَمنَّا ُقل لَّ��ْم ُتْؤِمُنوْا 
ا َيْدُخِل ٱإِليَماُن  َوَلٰ�ِكن ُقوُلۤوْا َأْسَلْمَنا َوَلمَّ

ِفی ُقُلوِبُكْم ...(.

)ُقْل َأُتَعلُِّموَن ٱَل ِبِديِنُكْم َوٱُل َيْعَلُم 
��َماَواِت َوَما ِف��ی ٱأَلْرِض َوٱُل  َم��ا ِفی ٱلسَّ

ِبُكلِّ َشْیٍء َعِليٌم(.

)َيُمنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموْا ُقل الَّ َتُمنُّوْا 
َعَلیَّ ِإْس��الَمُكْم َب��ِل ٱُل َيُم��نُّ َعَلْيُكْم َأْن 
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َهَداُكْم ِلْلِيَماِن ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن(.28

مما حتدث به هذا املقطع:
أع��راب قال��وا: )آَمنَّ��ا ...( ح��ني 

تطاولوا وادعوا ما ليسوا له أهاًل.
صف��ة امل��ن والش��عور بالتفضل: 
)َيُمنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموْا...( وهي صفة 

أخرى من صفاتهم بعد أن أسلموا.
      وق��د أب��ان الق��رآن الكريم 
هلم احلالة الصحيح��ة لإلميان وكيفيته 
ومعامل��ه وم��ا يرتتب علي��ه، ومن هو 

صاحب املنة يف هذا األمر.
يف سبب النزول:

ظهر ذلك منهم حني وفدت الوفود 
على رسول اهلل9 يف سنة تسع املسماة 
س��نَة الوفود، وفد بين أسد بن خزمية، 
وكان��وا ينزلون بق��رب املدينة، وكان 
قدومه��م املدينة عق��ب قدوم وفد بين 
متيم الذي ُذكر يف أول الس��ورة، ووفد 
بنو أسد يف عدد كثري وفيهم ضرار بن 
األزور، وطليح��ة بن عب��د اهلل )الذي 
ادعى النبوءة بعد وف��اة النيب9 أيام 

الردة( وقيل فيه��م حضرمي بن عامر 
وكانت هذه السنة سنة جدب ببالدهم 
الش��هادتني،  أو فأظه��روا  فأس��لموا 
ومل يكونوا مؤمنني يف الس��ر، وأفسدوا 
ط��رق املدين��ة بالع��ذرات، وأغل��وا 
أس��عارها، وكانوا يقول��ون للنيب9: 
بأنفس��ها على ظهور  الع��رب  أتتك 
رواحله��ا، وجئناك باألثق��ال والعيال 
وال��ذراري، ومل نقاتلك كم��ا قاتلك 
حم��ارب َخَصَفَة وه��وازن وغطفان. أو 
أتيناك نت��ذرع الليل البهيم يف س��نة 
شهباء، مل تبعث إلينا بعثًا .. يفدون على 
رس��ول اهلل9 ويروحون بهذه املقالة، 
ومينُّون عليه، ويريدون أن يصرف إليهم 
الصدقات، فأنزل اهلل فيهم هذه اآليات 
إىل آخر السورة؛ لوقوع القصتني قصة 
وف��د بين متيم وقصة وفد بين أس��د يف 
أي��ام متقاربة، هذا ونقل عن جماهد أنه 
قال: نزلت يف بين أسد بن خزمية، قبيلة 
جتاور املدينة، أظهروا اإلسالم وقلوبهم 
دخلة، إنا حيبون املغامن وعرض الدنيا. 
وقيل: مزينة وجهينة وأس��لم وأشجع 
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وغف��ار؛ � وأضاف القرط��يب الديل � 
قالوا آمنا فاس��تحققنا الكرامة، فرّد اهلل 
تعاىل عليهم بقوله: )ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا( ، 
أكذبهم اهلل يف دعوى اإلميان، ومل يصرح 
بإكذابهم بلفظه، ب��ل مبا دل عليه من 

انتفاء إميانهم.29

ــول اهلل9 حتى يبني  خطاب لرس
هلم:

1. أنه��م مل يكونوا فع��اًل مؤمنني، 
ومل يرتكهم هكذا ويكتفي مبا قاله هلم، 
وأنه كش��ف أمرهم، بل راح يبني هلم 
حقيق��ة اإلميان وحدد هل��م معامله؛ ألنه 

حريص على هدايتهم.
2. وخطأ ما هم عليه من املنة، وهي 
صفة ذميمة قاتل��ة، وأن يلتفتوا إىل أّن 
اهلل صاحب املنة الكربى، اليت ال ميلكها 
وال يهبه��ا إال ه��و ملن يس��تحق هذا 
الفضل العظي��م، أن هداهم لإلميان، 
فيصب ه��ذا يف مصلحتهم يف الدنيا 
بأن خيرجهم من اجلهل والضالل، ويف 
من  واخلالص  والثواب  اآلخرة األجر 

النار، وإال فإّن اهلل غين عن العاملني.
إّن هؤالء األع��راب قالوا )آَمنَّا( 
ول��و قال��وا أس��لمنا � واهلل أعلم � 
ل��كان موقفهم س��ليماً، لكنهم ادعو 
اإلمي��ان، واإلمي��ان حيت��اج إىل أكثر مما 
حيتاجه اإلس��الم، ال��ذي يصح مبجرد 
إظهار الش��هادتني كم��ا هو املعروف، 
وعلي��ه العمل يف س��رية املس��لمني، 
وفيه نصوص عدي��دة .. فجاءهم الرد 
القرآني: )َقاَل��ِت ٱأَلْعَراُب آَمنَّ��ا ُقل لَّْم 
ا َيْدُخِل  ُتْؤِمُنوْا َوَلٰ�ِكن ُقوُلۤوْا َأْس��َلْمَنا َوَلمَّ

ٱإِليَماُن ِفی ُقُلوِبُكْم...( عندئذ من حقكم 

أن تقولوا )آَمنَّ��ا(. هذه مرحلة راقية 
ال ُتنال إال بهذا الش��رط كما ال يناهلا 
غريكم إال به، وبنّي هلم حقيقة اإلميان، 
وما يرتتب على هذا اإلميان فهو درس 

تربوي رائع هلم.
يقول السيد العالمة الطباطبائي: وقد 
نفي يف اآلية اإِلمي��ان عنهم، وأوضحه 
بأنه مل  يدخ��ل يف قلوبهم بعد، وأثبت 
هلم اإِلس��الم، ويظهر ب��ه الفرق بني 
اإِلميان واإِلسالم بأن اإِلميان معنى قائم 
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بالقلب من قبيل االعتقاد، واإِلس��الم 
أم��ر قائم باللس��ان واجل��وارح، فإنه 
االستس��الم واخلضوع لسانًا بالشهادة 
على التوحي��د والنبوَّة وعماًل باملتابعة 
العملية ظاهرًا س��واء ق��ارن االعتقاد 
حبقيَّة ما شهد عليه وعمل به أو مل يقارن، 
وبظاهر الشهادتني حتقن الدماء وعليه 

جتري املناكح واملواريث.
س��يدقطب: ... فلم��ا نزلت هاتان 
اآليت��ان )14� 15( أتوا رس��ول اهلل9 
حيلف��ون أنه��م مؤمن��ون صادقون يف 
دعواه��م اإلميان، فأنزل اهلل س��بحانه: 
)ُق��ْل َأُتَعلُِّموَن ٱَل ِبِديِنُكْم (أي ختربون 
اهلل بالدين الذي أنتم عليه؟ اس��تفهام 
إنكار وتوبي��خ؛ أي كيف تعلمون اهلل 
بدينك��م؟ )َوٱُل َيْعَل��ُم ...( م��ن طاعة 

ومعصية وإميان وكفر.
واملّن: ذكر النعمة واإلحسان لرياعَيه 
احملسن إليه للذاكر، وهو يكون صرحيًا 

مثل قول سربة بن عمرو الفقعسي:
أتنسى دفاعي عنك إذ أنت ُمسلم
وقد س��ال م��ن ذل عليك قراقر

ويكون بالتعري��ض بأن يذكر املان 
م��ن معاملته مع املمن��ون عليه ما هو 
نافعه مع قرينة تدّل على أنه مل يرد جمرد 
اإلخبار، مثل ق��ول الراعي خماطبًا عبد 

امللك بن مروان:
ف��آزرت آل أب��ي ُخبيب وافدا
يوم��ًا أري��د لبيع��يت تبدي��ال

أبو خبيب: كنية عبداهلل بن الزبري.
وكانت مقالة بين أس��د مش��تملة 
عل��ى النوعني من امل��ّن؛ ألنهم قالوا: 
ومل نقاتلك كما قاتلك حمارب وَغَطفان 
وه��وازن، وقال��وا: وجئن��اك باألثقال 

والعيال.30

َخلَُّفوَن ٭ املمُْ
)َسَيُقوُل َلَك اْلُمَخلَُّفوَن ِمَن اأْلَْعراِب 
َش��َغَلْتنا َأْمواُلن��ا َو َأْهُلون��ا َفاْس��َتْغِفْر َلن��ا 

َيُقوُلوَن ِبَأْلِس��َنِتِهْم ما َلْيَس ِفی ُقُلوِبِهْم ُقْل 

َفَمْن َيْمِلُك َلُكْم ِمَن اِل َشْيئًا ِإْن َأراَد ِبُكْم 

َض��رًّا َأْو َأراَد ِبُك��ْم َنْفع��ًا َب��ْل كاَن اُل ِبما 

َتْعَمُلوَن َخِبيرًا(.

)َبْل َظَنْنُتْم َأْن َلْن َيْنَقِلَب الرَُّس��وُل َو 
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اْلُمْؤِمُنوَن ِإلی َأْهِليِهْم َأَبدًا َو ُزيَِّن ذِلَك ِفی 

��ْوءِ َو ُكْنُتْم َقْومًا  ُقُلوِبُك��ْم َو َظَنْنُتْم َظنَّ السَّ

ُبورًا(.31

إنهم طائفة من األع��راب: جهينة 
ومزينة وأشجع وغفار وأسلم والدئل 
وغريهم ممن حول املدينة، وقصتهم هي 
أنه��م ختلفوا عن الرك��ب الذي كان 
على رأس��ه رس��ول اهلل9 متجهًا إىل 
مكة، ففي ش��هر ذي القعدة من السنة 
السادسة هجرية، استنفر رسول اهلل9 
العرب وم��ن حوهلم م��ن األعراب؛ 
ليخرجوا معه، وهو خيش��ى من قريش 
ال��ذي صنعوا، أن يعرضوا له حبرب أو 
يصدوه عن البيت، فأبطأ عليه كثري من 
األعراب، وخرج رسول اهلل9 مبن معه 
من املهاجرين واألنصار ومن حلق بهم 
من العرب، وس��اق معه اهلدي، وأحرم 
بالعم��رة؛ ليأمن منه الن��اس أنه خرج 

زائرًا هلذا البيت ومعظمًا له.32
نداء  يلب��وا  فهؤالء األع��راب مل 
رس��ول اهلل9 واس��تنفاره هل��م، ثم 
راح��وا خيتلقون األع��ذار، ويهيؤون 

إذا  لرسول اهلل9  يقدمونها  مربرات 
ما س��أهلم عن س��بب ختلفهم أنهم 
شغلتهم أمواهلم وأهلوهم، فأخرب اهلل 
رسوله9 مبا بيتوه يف قلوبهم من قبل 
أن يعتذروا؛ وهذه تعد من معجزات 
الق��رآن الكريم، أن خي��رب بأمور قبل 
وقوعها، وترد عليهم السماء، فتفضح 
أعذارهم، وليس هذا فقط، بل راحت 
تكشف ظنونهم وذلك أنهم قالوا: إّن 
حممدًا وأصحابه أكلة رأس ال يرجعون، 
أي هم قليل يشبعهم رأس واحد، وما 
أخفته س��ريرتهم من سوء الظن باهلل 
تعاىل، وتوقع الس��وء برس��وله ومن 
لبوا دعوته  املؤمنني الذي��ن  معه من 
وأجاب��وه؛ أّن اهلل ال ينصرهم؛ هذا ما 
أخربت به الس��ماء رس��وهلا9 من 
حقيق��ة ختلفهم ونواياه��م، كما يبني 
تع��اىل ما س��يناله املؤمن��ون من خري 
قري��ب كم��ا يف اآلية 15 من س��ورة 
الفتح: )َس��َيُقوُل اْلُمَخلَُّفوَن ِإَذا اْنَطَلْقُتْم 
ِإلی َمغاِنَم ِلَتْأُخُذوه��ا َذُرونا َنتَِّبْعُكْم...( 

وهي مغامن خي��رب ... وهو ما نالحظه 
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من أقوال املفسرين.
ث��م  يق��ول:  الطربس��ي  فه��ذا 
أخربسبحانه عمن ختلف عن نبيه9 
أي الذي��ن ختلفوا ع��ن صحبتك يف 
وجهتك وعمرتك إىل مكة عام احلديبية 
معتمرًا وكان يف ذي القعدة من س��نة 
ست من اهلجرة، فقالوا نذهب معه إىل 
قوم قد جاؤه فقتلوا أصحابه، فتخلفوا 
عنه واعتلوا بالش��غل. فقال سبحانه: 
إنه��م يقولون لك إذا انصرفت إليهم 
فعاتبتهم على التخلف عنك: )َشَغَلْتنا 
َأْمواُلن��ا َو َأْهُلون��ا (ع��ن اخلروج معك 

)َفاْسَتْغِفْر َلنا( يف قعودنا عنك. فكذبهم 
اهلل تعاىل فق��ال: )َيُقوُلوَن ِبَأْلِس��َنِتِهْم ما 
َلْي��َس ِفی ُقُلوِبِهْم( كذبهم يف اعتذارهم 

مبا أخرب عن ضمائرهم وأسرارهم، أي 
ال يبالون اس��تغفر هلم النيب9 أم ال. 
)ُق��ْل( يا حممد )َفَم��ْن َيْمِل��ُك َلُكْم ِمَن 
ئًا ِإْن َأراَد ِبُك��ْم َض��رًّا َأْو َأراَد ِبُكْم  اِل َش��يْ

َنْفعًا (أي فم��ن مينعكم من عذاب اهلل 

إن أراد بكم س��وًءا أونفع��ًا عن ابن 
عباس؛ وذلك أنه��م ظنوا أن ختلفهم 

عن الن��يب9 يدفع عنه��م الضر أو 
يعجل هلم النفع بالسالمة يف أنفسهم 
وأمواهلم، فأخربهم سبحانه أنه إن أراد 
بهم ش��يئًا من ذلك مل يقدر أحد على 

دفعه عنهم.
)َبْل َظَنْنُتْم َأْن َلْن َيْنَقِلَب الرَُّس��وُل َو 
اْلُمْؤِمُنوَن ِإلی َأْهِليِهْم َأَبدًا َو ُزيَِّن ذِلَك ِفی 

��ْوءِ َو ُكْنُتْم َقْومًا  ُقُلوِبُك��ْم َو َظَنْنُتْم َظنَّ السَّ

ُبورًا(.

تضعهم اآلية أمام ظنهم الس��يء، 
وتقديره��م اخلائب، وهما مبنيان على 
سوء ظنهم باهلل سبحانه أّن الرسول9 
واملؤمنني معه ال يعودون إىل املدينة إىل 
أهليهم وأوالده��م، ألنهم ذاهبون إىل 
حتفهم، وسيس��تأصلهم عدوهم، فهم 
مل حيس��بوا حفظ اهلل تع��اىل للمؤمنني 
ومحايته هلم، وقد مت��ادوا يف ظنهم هذا 
بع��د أن زين��ه الش��يطان يف قلوبهم 
.. فص��رمت هلكى فاس��دين وأش��رارًا 
التصلحون لش��يء من اخلري. والبور: 
الرجل الفاس��د اهلال��ك الذي ال خري 

فيه؛ وقيل: بورًا: أشرارًا.33
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 املخلفون وقوم )ُأوِلی َبْأٍس(:
وهذا يعد طريقة تربوية قرآنية هلؤالء 
وقلوبهم  لنفوسهم  وعالجًا  املخلفني، 
عرب توجيهات قرآنية وابتالءآت عملية؛ 
فأولئك املخلفون من األعراب أمر اهلل 
تعاىل نبيه9 أنهم س��يبتلون بالدعوة 
إىل جهاد قوم أش��داء، يقاتلونهم على 
اإلس��الم، فإذا جنحوا يف هذا االبتالء 
بأن يطيعوا ما كلفوا به كان هلم األجر، 
وإال فالع��ذاب إن عصوا بأن يتخلفوا 
كم��ا ختلفوا من قبل حني اس��تنفرهم 
رس��ول اهلل9 يف اخلروج إىل احلديبية؛ 

فتثاقل��وا عنه واعتلوا بالش��غل، وقد 
ذكرتهم اآلية 11 من سورة الفتح.

)ُقل لِّْلُمَخلَِّفيَن ِمَن ٱأْلَْعَراِب َسُتْدَعْوَن 
ِإَلٰی َق��ْوٍم ُأوِلی َبْأٍس َش��ِديٍد ُتَقاِتُلوَنُهْم َأْو 

ُيْسِلُموَن َفِإن ُتِطيُعوْا ُيْؤِتُكُم ٱُل َأْجرًا َحَسنًا 

ْبُكْم  َوِإن َتَتَولَّ��ْوْا َكَما َتَولَّْيُتْم مِّ��ن َقْبُل ُيَعذِّ

َعَذابًا َأِليمًا(.34

أولي ب��أس: أصحاب ش��دة وقوة 
يف احل��روب. واختلف��ت أقواهل��م يف 
املراد بهؤالء القوم: هم هوازن وحنني 
عن س��عيد بن جبري وعكرمة؛ هوازن 
وثقيف عن قتادة؛ بنو حنيفة مع مسيلمة 
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الكذاب عن الزهري؛ أهل فارس عن 
ابن عباس؛ الروم عن احلسن وكعب؛ 

أهل صفني أصحاب معاوية.
وق��د دعاه��م9 بع��د ذلك إىل 
غزوات كثرية وقت��ال أقوام ذوي جندة 
وشدة مثل أهل حنني والطائف ومؤتة 
إىل تبوك وغريها، فال معنى حلمل ذلك 

على ما بعد وفاته9.
) ُتَقاِتُلوَنُهْم َأْو ُيْسِلُموَن( أي أن أحد 
األمري��ن ال أن يق��ع ال حمالة، وتقديره 
أو هم يس��لمون أي يقرون باإلسالم 
ويقبلون��ه، وقي��ل: ينق��ادون، ينقادون 
لكم؛ )َفِإن ُتِطيُع��وْا( أي فإن جتيبوا إىل 
قتاهل��م )ُيْؤِتُك��ُم ٱُل َأْجرًا َحَس��نًا( أي 
جزاًء صاحلاً. )َوِإن َتَتَولَّْوْا (عن القتال 
وتقعدوا عنه )َكَم��ا َتَولَّْيُتْم مِّ��ن َقْبُل( 
ْبُكْم  عن اخل��روج إىل احلديبي��ة )ُيَعذِّ

َعَذابًا َأِليمًا( يف اآلخرة.35

      ملخص ما قاله ابن عاشور يف 
تفسريه التحرير والتنوير:

انتقال إىل طمأن��ة املخلفني بأنهم 
سينالون مغامن يف غزوات آتية؛ ليعلموا 

أّن حرمانهم م��ن اخلروج إىل خيرب مع 
جيش اإلسالم ليس النسالخ اإلسالم 
عنه��م، ولكنه حِلكمة نوط املس��ّببات 
بأس��بابها على طريقة حكمة الشريعة 
فه��و حرمان خاص بوقع��ة معينة كما 
تقدم آنفاً، وأنهم س��يدعون بعد ذلك 
إىل قتال قوم كافرين كما ُتدعى طوائف 
املس��لمني، فِذك��ر هذا يف ه��ذا املقام 
إدخال للمسرة بعد احلزن؛ ليزيل عنهم 
انكس��ار خواطرهم من جراء احلرمان؛ 
ويف هذه البشارة فرصة هلم؛ ليستدركوا 
ما جن��وه من التخلف ع��ن احلديبية، 
وكل ذلك دال على أنهم مل ينس��لخوا 

عن اإلميان.
أال ت��رى أّن اهلل مل يعامل املنافقني 
املبطن��ني للكفر مبثل ه��ذه املعاملة يف 
قوله: )َفِإْن َرَجَعَك اُل ِإلی طاِئَفٍة ِمْنُهْم 
َفاْس��َتْأَذُنوَك ِلْلُخ��ُروِج َفُق��ْل َل��ْن َتْخُرُجوا 

ا ِإنَُّكْم   َع��ُدوًّ
َ
َمِع��ی َأَبدًا َو َل��ْن ُتقاِتُلوا َمِعی

َل َم��رٍَّة َفاْقُع��ُدوا َم��َع  َرِضيُت��ْم ِباْلُقُع��وِد َأوَّ

اْلخاِلِفيَن(.36

)اأْلَْع��َراب(  م��ن  وص��ف  وكرر 



رجب ــ ذوالحجة 1432 هـ ــ ميقات الحج 24636

هنا ليظه��ر أّن هذه املقال��ة قصد بها 
الذين ن��زل فيهم قوله: )َس��َيُقوُل َلَك 
َلْتنا َأْمواُلنا َو  اْلُمَخلَُّفوَن ِمَن اأْلَْعراِب َش��غَ

َأْهُلونا( فال يتوهم السامعون أن املعنى 

باملخلفني كل من يق��ع منه التخلف؛ 
ويضي��ف قائاًل: والق��وم أولو البأس 
الش��ديد يتعني أنهم قوم من العرب؛ 
ألّن قوله تعاىل: ) ُتَقاِتُلوَنُهْم َأْو ُيْسِلُموَن( 
يش��عر بأّن القتال ال يرفع عنهم إال إذا 
أس��لموا، وإنا يكون ه��ذا ُحكمًا يف 
قتال مش��ركي العرب إذ ال تقبل منهم 
اجلزية. فيجوز أن يك��ون املراد هوازن 
وثقيف.أو أنهم أهل الردة، ألنهم من 
قبائل العرب املعروفة بالبأس وهم بنو 

حنيفة؛ أو هم فارس والروم.

املتخلفون والراغبون عنه9 :
)َما َكاَن أِلَْهِل ٱْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوَلُهْم 
ُس��وِل ٱِل  مَِّن ٱأْلَْعَراِب َأْن َيَتَخلَُّفوْا َعن رَّ

َواَل َيْرَغُبوْا ِبَأْنُفِس��ِهْم َعن نَّْفِسِه ٰذِلَك ِبَأنَُّهْم 

اَل ُيِصيُبُه��ْم َظَم��ٌأ َواَل َنَص��ٌب َواَل َمْخَمَصٌة 

ِف��ی َس��ِبيِل ٱِل َواَل َيَط��ُأُوَن َمْوِطئًا َيِغيُظ 

ٱْلُكفَّ��اَر َواَل َيَناُل��وَن ِم��ْن َع��ُدوٍّ نَّْي��اًل ِإالَّ 

ُكِت��َب َلُه��ْم ِب��ِه َعَم��ٌل َصاِل��ٌح ِإنَّ ٱَل اَل 

ُيِضيُع َأْجَر ٱْلُمْحِس��ِنيَن ٭ َواَل ُينِفُقوَن َنَفَقًة 

َصِغي��َرًة َواَل َكِبي��َرًة َواَل َيْقَطُع��وَن َواِديًا ِإالَّ 

ُكِت��َب َلُهْم ِلَيْجِزَيُهُم ٱُل َأْحَس��َن َما َكاُنوْا 

َيْعَمُلوَن(.37

وه��ذا ختل��ف آخ��ر وقع��ت به 
طائفة م��ن أهل املدين��ة، وطائفة من 
األع��راب، وقطعًا ه��ؤالء قد يكونون 
مم��ن مل يتمك��ن اإلميان م��ن قلوبهم 
كث��ريًا، لكنه��م من الذين يش��كلون 
وبالتالي  يومذاك،  املس��لمة  الس��احة 
وحبك��م بيعتهم وكونه��م األقرب إىل 
مقر الرس��الة ونبيها9 وألنهم باتوا 
ه��م القاعدة، اليت عليه��ا أن تتصدى 
لألع��داء، ولتحمل تكالي��ف وأعباء 
الدين احلنيف؛ فلي��س هلم أن يرتكوا 
رسول اهلل9 كما ليس هلم أن يؤثروا 
أنفس��هم على نفس رس��ول اهلل9 
والذي��ن معه من إخوانه��م املؤمنني.. 
وم��ا حدث منهم يع��د خالف بيعتهم 
واملناف��ع املرتتبة عليها، وي��رتك آثارًا 
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الس��احة، وعلى مواجهة  خطرية على 
جيهز  والرسول9  واخلصوم،  األعداء 
جنده ملعركة خطرية ضد الروم، الذين 
يه��ددون ثغور الدولة اإلس��المية بل 
وجودها الذي م��ا زال فتياً، وحيتاج إىل 
الكثري م��ن اجلهد لبنائه.. فجاءت هذه 
اآلية معاتبًة ه��م، منددًة بعملهم هذا.. 
مبينًة هلم م��ا حيصلون عليه وجينونه لو 

لبوا دعوة رسول اهلل9.
والقرطيب يف تفس��ريه يع��د اآلية 
معاتبًة للمؤمنني من أهل يثرب وقبائل 
العرب اجملاورة هلا.. على التخلف عن 
رس��ول اهلل9 يف غزوة تبوك، وظاهر 
اآلية عنده خرب ومعناه أمر؛ فيما يعدها 
الطربس��ي يف تفس��ريه توبيخًا وإزراًء 
على ما كانوا فعلوه، وعنده ظاهر قوله 
تعاىل خرب، ومعناه نهي مثل قوله: ).. َوَما 
كاَن َلُكْم َأْن ُتْؤُذوا َرُسوَل اِل...(.38 أي 

ما كان جيوز وم��ا كان حيل ألهل مدينة 
رس��ول اهلل9 ومن حوهلم من سكان 
الب��وادي أن يتخلفوا يف غ��زاة تبوك 

وغريها بغري عذر..

واب��ن كث��ري يف تفس��ري القرآن 
الكري��م يقول: يعات��ب تبارك وتعاىل 
املتخلفني عن رسول اهلل9 يف غزوة 
تب��وك؛ من أهل املدينة ومن حوهلا من 
أحياء العرب، ورغبتهم بأنفسهم عن 
مواس��اته فيما حصل له من املش��قة، 
فإنهم نقصوا أنفس��هم م��ن األجر؛ 
ألنهم )اَل ُيِصيُبُهْم َظَمٌأ( وهو العطش 
)َواَل َنَصٌب (وهو التعب )َواَل َمْخَمَصٌة 
َيَطُأُوَن َمْوِطئًا َيِغيُظ  (وهي اجملاعة )َواَل 
ٱْلُكفَّ��اَر (أي: ينزل��ون من��زاًل يرهب 

عدوهم )َواَل َيَناُلوَن( منه ظفرًا وغلبة 
عليه )ِإالَّ ُكِت��بَ َلُه��ْم( بهذه األعمال 
اليت ليس��ت داخلة حتت قدرهم وإنا 
هي ناش��ئة عن أفعاهلم أعمااًل صاحلة 
وثوابًا جزي��اًل )ِإنَّ ٱَل اَل ُيِضي��عُ َأْجَر 

ٱْلُمْحِسِنيَن(.

يقول س��يد قطب يف تفس��ريه: إنه 
عل��ى الظمإ ج��زاء، وعل��ى النصب 
جزاء، وعلى اجلوع ج��زاء، وعلى كل 
موطئ ق��دم يغيظ الكفار جزاء، وعلى 
كل ني��ل من العدو ج��زاء، يكتب به 
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للمجاهد عمل صاحل، وحيسب به من 
احملسنني الذين ال يضيع هلم اهلل أجرًا.. 
وأنه على النفق��ة الصغرية والكبرية 
الوادي  أجر، وعلى اخلط��وات لقطع 
أجر، أجر كأحس��ن م��ا يعمل اجملاهد 
يف احلي��اة؛ أال واهلل، إّن اهلل ليجزل لنا 
العطاء، وإنها واهلل للسماحة يف األجر 

والسخاء.

املعذرون والقاعدون:
ُروَن ِمَن ٱأْلَْعَراِب ِلُيْؤَذَن  )َوَجآءَ ٱْلُمَعذِّ
َلُه��ْم َوَقَع��َد ٱلَِّذي��َن َكَذُبوْا ٱَل َو َرُس��وَلُه 

َع��َذاٌب  ِمْنُه��ْم  َكَف��ُروْا  ٱلَِّذي��َن  َس��ُيِصيُب 

َأِليٌم(.39

بعد احلديث عن املخلفني يف غزوة 
تبوك، جاءت ه��ذه اآلية لتتحدث عن 
صنفني من األع��راب؛ وهم املعذرون 

والقاعدون.
وقد وقع بني املفسرين اختالف يف 

ُروَن (قراءًة ومعًنى: )ٱْلُمَعذِّ
املْعِذرون بس��كون العني وختفيف 
الذال، وهي م��ن أعذر، ومنه قد أعذر 

من أنذر.
املَعذِّرون بفتح العني وتشديد الذال. 

ويرتتب على هذه القراءة قوالن:
أحدهم��ا: أنه احمل��ق؛ ألن له عذرًا، 
فاملعذرون ه��م املعتذرون فقلبت التاء 
ذااًل وأدغمت فيه��ا وجعلت حركتها 

على العني.
ثانيهما: أنه غ��ري احملق، وهو الذي 
يعت��ذر وال عذر له. قال اجلوهري: فهو 
املَع��ذِّر على جهة امُلَفعِّل؛ ألنه امُلَمّرض 

واملقّصر يعتذر بغري عذر.
ُروَن: إس��م فاعل من عذر يف  املَُْعذِّ
األم��ر إذا قصر فيه وتوان��ى ومل جيد، 
وحقيقته أن يوهم أن له عذرًا فيما يفعل 
وال عذر ل��ه، أو املعتذرون بإدغام التاء 

يف الذال ونقل حركتها إىل العني.
ُروَن( أي  )ٱْلُمَع��ذِّ البيان:  يف جممع 
املقص��رون الذي��ن يعت��ذرون وليس 
هلم عذر. وقيل ه��م املعتذرون الذين 
هل��م عذر وهم نفر م��ن بين غفار عن 
ابن عباس، ويدل علي��ه قوله: )َوَقَعَد 
ٱلَِّذي��َن َكَذُب��وْا ٱَل َو َرُس��وَلُه( فعطف 
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الكاذبني عليهم، فدل ذلك أّن األولني 
الذين  يف اعتذارهم صادق��ون. وقيل: 
يتصورون بصورة أهل العذر، وليسوا 
كذل��ك )ِلُي��ْؤَذَن َلُه��ْم( يف التخلف؛ 

َكَذُبوْا ٱَل  ٱلَِّذي��نَ  )َوَقَعَد  اجلبائي.  عن 
َو َرُس��وَلُه( أي وقع��دت طائف��ة من 

املنافق��ني من غري أن اعت��ذروا، وهم 
الذين كذب��وا فيما كانوا يظهرونه من 
ِمْنُهْم  َكَف��ُروْا  ٱلَِّذي��َن  ِصيُب  )َس��يُ اإلميان 

َعَذاٌب َأِليٌم(.

قال أب��و عمرو بن العاليف كما يف 
جمم��ع البيان للطربس��ي: يف هذه اآلية 
كال الفريق��ني كان مس��يئاً؛ ج��اء قوم 
فعذروا. وجنح آخ��رون فقعدوا. يريد 
أن قومًا تكلفوا عذرًا بالباطل. وختلف 
آخرون من غ��ري تكلف عذر وإظهار، 

جرأة على اهلل ورسوله9.
إال أّن السيد الطباطبائي يف امليزان 
يس��تظهر أّن املراد باملعذرين هم أهل 
العذر كالذي ال جيد نفقًة وال س��الحًا 

بدليل قوله: )َوَقَعَد ٱلَِّذيَن َكَذُبوْا(.
وكذا سيد قطب فيقول يف تفسريه: 

فأما األولون فهم ذوو األعذاراحلقيقية 
فلهم عذرهم إن استأذنوا يف التخلف، 
وأما اآلخرون فقعدوا بال عذر. قعدوا 
كاذبني عل��ى اهلل والرس��ول. وهؤالء 
ينتظ��ر الذين كف��روا منه��م عذاب 
أليم. أما الذين يتوب��ون وال يكفرون 
فمس��كوت عنهم لعل هلم مصريًا غري 

هذا املصري.

القسم الرابع: املؤمنون
)َوِمَن ٱأْلَْعَراِب َمن ُيْؤِمُن ِباِل َوٱْلَيْوِم 
ٱْلِخ��ِر َوَيتَِّخ��ُذ َما ُينِف��ُق ُقُرَب��اٍت ِعنَدٱِل 

َوَصَل��َواِت ٱلرَُّس��وِل َأالۤ ِإنََّه��ا ُقْرَب��ٌة لَُّه��ْم 

َس��ُيْدِخُلُهُم ٱُل ِفی َرْحَمِتِه ِإنَّ ٱَل َغُفوٌر 

ِحيٌم(.40 رَّ

إنه��م طائفة من األع��راب، آمنوا 
وصدقوا؛ وجتس��دت فيهم معامل اإلميان 
سلوكًا وعماًل، فراحوا يعززون إميانهم 
مبا ينفقون، فوفَّاهم اهلل حقهم من الثناء 
عليهم، كما بش��رهم حبس��ن العاقبة 
حني جيس��م رمحته كأنها دار يدخلونها 
فتحتويه��م؛ يف مقابل جتس��يم )َداِئَرُة 
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ْوِء( على الفريق اآلخر، الذي يتخذ  السَّ

م��ا ينفق مغرم��اً، ويرتب��ص باملؤمنني 
الدوائ��ر. فصاروا أض��داد الطائفتني 
الس��ابقتني الواردتني يف قوليه تعاىل: 
)َأأْلَْع��َراُب َأَش��دُّ ُكْفرًا َوِنَفاق��ًا( ، )َوِمَن 

اأْلَْعَراِب َمْن َيتَِّخُذ َما ُيْنِفُق َمْغَرمًا(.41

ويف قصة نزوهلا:
يق��ال: إنها نزل��ت يف عبد اهلل ذي 

البجادين وقومه.42
فعن البخرتي بن املختار العبدي، 
قال: مسعت عبد اهلل بن ُمَغفَّل قال: كنا 
عش��رة ولد ُمَقرِّن، فنزلت فينا: )َوِمَن 
اأْلَْع��َراِب َمْن ُيْؤِمُن ب��اِل َوالَيْوِم الِخِر( 

و بنو ُمَق��ّرن من مزينة هم الذين نزل 
فيهم قوله تعاىل:

)َواَلَعَلی الَِّذيَن ِإذا ما َأَتْوَك ِلَتْحِمَلُهْم 
ُقْل��َت اَلَأِج��ُد َما َأْحِمُلُك��ْم َعَلْي��ِه َتَولَّْوا َو 

ْم��ِع َحَزنًا َأالَّ َيِجُدوا  َأْعُيُنُه��ْم َتِفيُض ِمَن الدَّ

َما ُيْنِفُقوَن(.43

البجادين  ذو  ومن هؤالء عب��داهلل 
املَزن��ي هو اب��ن مغفل، ح��دث هذا 

يف االس��تعداد لغ��زوة تب��وك، أت��وا 
رسول اهلل9 فقالوا: يا نيب اهلل، إّن اهلل 
عّزوج��ل قد ندبن��ا إىل اخلروج معك، 
فامحلن��ا على اخل��رق املرقوعة والنعال 
املخصوفة، نغزوا معك. فقال: »ال أجد 

ما أمحلكم عليه، فتولوا وهم يبكون«.
البكاؤون  بأنه��م  وهؤالء عرف��وا 
الس��بعة: ثالثة من بين النجار، وأربعة 
من مزين��ة، وقي��ل: كان��وا مجاعة من 
مزينة، وقيل: سبعة نفر من قبائل شتى، 
أوس��بعة نفر من فقراء األنصار، وقول: 
إنها نزلت يف بين مقرن وكانوا س��بعة 
أخوة، كلهم صحبوا النيب9، وليس يف 
الصحابة س��بعة غريهم، وهم النعمان 
ومعقل وعقيل وس��ويد وسنان وسابع 

مل يسم، بنو مقرن املزنيون سبعة أخوة.
فهي بالتال��ي صورة رائعة وصلت 
هلا طوائف من األعراب متثل رغبتهم 
الصادقة يف اجله��اد، وأملهم النابع من 
مواكبة  مش��اعر خملصة حلرمانهم من 

ومرافقة رسول اهلل9 يف غزوته.44
ونلخ��ص ما ذكره الزخمش��ري يف 
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الكشاف: ... إّن ما ينفقه سبب حلصول 
ٱلرَُّس��وِل(  )َوَصَلٰوِت  عنداهلل  القربات 
ألّن الرس��ول كان يدع��و للمتصدقني 
باخلري والربكة ويس��تغفر هل��م، وقال 
تع��اىل: )َوَص��لِّ َعَلْيِه��ْم( فلما كان ما 
ينفق س��ببًا لذلك قيل: يتخذ ما ينفق 
قربات وصلوات )َأالۤ ِإنََّها( شهادة من 
اهلل للمتص��دق بصحة م��ا اعتقد من 
كون نفقته قربات وصلوات وتصديق 
لرجائه عل��ى طريق االس��تئناف، مع 
حريف التنبيه والتحقيق املؤذنني بثبات 
األمر ومتكن��ه، وكذلك )َس��ُيْدِخُلُهم( 
وما يف الس��ني من حتقي��ق الوعد، وما 
أدّل ه��ذا الكالم عل��ى رضا اهلل تعاىل 
عن املتصدقني، وأّن الصدقة منه مبكان 

إذا خلصت النية من صاحبها.
وختامًا أذكر بعض ما ورد عنهم من 
أدعية وخطب يف موسم احلج ومناسكه.

أدعيتهم وخطبهم:
بي��ان وفصاح��ة وبالغ��ة، جيدها 
القارئ فيما تركوه م��ن تراثهم، فهم 

أبناء بادية س��لمت مما يعكر لغتهم .. 
وقد دّون لنا بعض املهتمني بهم أقوااًل 
موج��زًة، وُطرفًا عاب��رًة، وِحكمًا بالغًة، 
وأخب��ارًا نادرًة، ودقائ��ق لغويًة وأدبيًة، 
وقب��ل كل ذل��ك وبعده ب��ل وأفضل 
منه، س��جل تراثهم إميان��ًا باهلل عجيبًا 
واعت��زازًا بدينه رائع��اً، وصراحًة تدّل 
على وثوق متني وص��دق نادر! وكيف 
ال يكونون كذل��ك، وق��د عرضته��م 
السماء ورس��وهلا9 إىل تربية رائعة، 
ورقابة دقيقة، وإع��داد عظيم يف مهمة 
ضخمة وشاقة ودؤوبة حتى وصلوا إىل 
درجة إميانية رفيعة استحقوا بها قربات 
عن��داهلل وصلوات الرس��ول9! ومما 
دّونوه نكتف��ي مبقتطفات من أدعيتهم 

وخطبهم يف موسم احلج وحمطاته:
وقف أعرابي يف موسم احلج، فقال: 
»أللهم إّن لك حقوقًا فتصدق بها علّي، 
وللناس علّي تبعات فتحملها عين، وقد 
وجب لكل ضيف ق��رى، وأنا ضيفك 

الليلة، فاجعل قراى فيها اجلنة«.
يف الطواف:
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أعرابيًا  رأي��ت  األصمع��ي:  وقال 
يطوف بالكعبة وهو يقول: »إهلي، عّجت 
إليك األصوات بضروب من اللغات، 
يسألونك احلاجات، وحاجيت إليك إهلي 
أن تذكرني على طول البكاء إذا نسيين 
أه��ل الدني��ا. أللهم ه��ب لي حقَك 
وأرض ِ ع��ين خلقك، أللهم الُتْعيين يف 
طل��ب ما مل تقّدره لي، وم��ا قّدرته لي 

ْرُه لي«. فيسِّ
وأخذ أعرابي يدع��و، وهو يطوف 

بالكعبة، فقال:
»أللهم قد أطعناك يف أحب األشياء 
إليك، شهادة أن ال إله إال أنت وحدك 
ال ش��ريك لك، ومل نعصك يف أبغض 
األشياء إليك: الشرك، فاغفر اللهم ما 

بني ذلك«.
وعند الكعبة هناك دعاء ألعرابي:

»أللهم إنه ال شرَف إال بفعال ٍ، وال 
فع��اَل إاّل مبال؛ فأعِطين ما أس��تعني به 

على شرف الدنيا واآلخرة«.
دعاء أعرابي عند حلقيت الكعبة:

وقال أيض��اً: »رأي��ت أعرابيًا أخذ 

حبلقيت باب الكعبة وهو يقول: »سائلك 
عند بابك.. ذهبت أياُمه، وبقيْت آثامه، 
تباعته،  وبقي��ت  وانقطعت ش��هوته، 
فاْرَض عن��ه.. وإن مل ترض عنه، فاعف 

عنه غرَي راض ٍ«.
عند أستار الكعبة:

وأخ��ذ أعرابي يدع��و: »أللهم ال 
ش��رف إال بفعال، وال فع��ال إال مبال، 
فأعطين ما أستعني به على شرف الدنيا 

واآلخرة يا رب العاملني«.
وقال أعرابي آخر يف دعائه:

»ألله��م إّن أقوام��ًا آمن��وا ب��ك 
بألسنتهم؛ ليحقنوا دماءهم، فأدركوا ما 
أملوا، وقد آمنا ب��ك بقلوبنا؛ لتجرينا 
من عذابك، فأدر بك منا ما أملناه يارب 

العاملني«.
أعرابيًا  رأي��ت  وعن األصمع��ي: 
متعلقًا بأس��تار الكعبة رافعًا يديه إىل 
السماء وهو يقول: »رب أتراك ُمعذبنا 
وتوحيدك يف قلوبنا، وما أخالك تفعل 
ولئن فعل��ت لتجمعنا م��ع قوم طاملا 

أبغضناهم لك«. .  
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 ومسِع أعرابي وهو متعلق بأس��تار 
الكعبة يقول: »أللهم إّن استغفاري مع 
إصراري للؤم، وإن تركي استغفارك مع 
علمي بسعة عفوك لعجز، فكم تتحبب 
إلّي بالنعم مع غناك عين، وكم أتبغض 
إليك باملعاصي مع فقري إليك، يا من 
إذا وع��د وف��ى، وإذا أوعد عفا، أدخل 
عظيم جرمي يف عظيم عفوك، يا أرحم 

الرامحني«.
وع��ن األصمعي: مسع��ت أعرابيًا 

يقول يف دعائه:
»ألله��م إّن ذنوبي إليك ال تضرك، 
وإّن رمحتك إياي ال تنقصك، فأغفر لي 

ما ال يضرك، وهب لي ما ال ينفعك«.
يف عرفات:

مسع أعرابي بعرفات؛ عش��ية عرفة 
وهو يقول:

»أللهم إّن هذه عش��ية من عش��ايا 
حمبتك، وأحد أيام زلفت��ك، يأمل فيها 
من جلأ إليك من خلقك أن ال يش��رك 
بك شيئاً، بكل لسان فيها يدعى، ولكلِّ 
خري فيها ُيرجى، أتتك الُعصاة من البلد 

الس��حيق، ودعتك العناة من ش��عب 
املضيق؛ رجاَء ماال خلف له من وعدك، 
وال انقطاع له من جزيل عطائك، أبدْت 
لك وجوَهها املصونة صابرًة على وهج 
الس��مائم وبرد الليالي، ترجو بذلك 
رضوانك يا غفار، يا مستزادًا من نعمه 
ومستعاذًا من نقمه، إرحم صوَت حزين ٍ 

دعاك بزفري وشهيق«.
ثم بسط كلتا يديه إىل السماء، وقال: 
»ألله��م إن كنُت بس��طُت يدي إليك 
داعياً، فطاملا كفيتين، ساهيًا بنعمتك اليت 
تظاهرت عل��ي عند الغفلة، فال أبأس 
بها عند التوبة، ال تقطع رجائي منك ملا 

قدمت من اقرتاف آثامك«.
يف عشية عرفة أيضًا:

وق��ال س��فيان بن عيين��ة: مسعت 
أعرابيًا يقول عشية عرفة:

»أللهم ال حترمين خرَي ما عندَك لشرِّ 
ما عن��دي، وإن مل تتقبل تعيب ونصيب، 
فال حترمين أجر امُلصاب على مصيبته«.

يف الطريق إىل منى:
أعرابّية  وقال األصمعي: خرج��ت 
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إىل ِمنى فُقطع بها الطريق، فقالت:
»يا رب، أعطيَت وأخذت، وأنعمَت 
وسلبت، وكلُّ ذلك منَك َعدٌل وفضل، 
وال��ذي عظم عل��ى اخلالئ��ق أمرك، 
البس��طت لساني مبس��ألة أحد غريك، 
والبذلت رغبيت إال إليك، يا قّرَة أْعنُي 
الس��ائلني، أغِنين جبوٍد من��ك، أتبحبح 
يف فراديس نعمت��ه، وأتقلب يف رواق ِ 
نضرت��ه، أمحلين من الرجل��ة، وأغنين 
من العيلة، وأس��دل علّي سرَتك الذي 
الخترقه الرماح، وال تزيله الرياح، إنك 

مسيع الدعاء«.
خطبة األعرابى السائل يف املسجد 

احلرام، وتوفرت على مفردات غريبة!
عن أبي زيد قال: بينا أنا يف املسجد 
احلرام، إذ وقف علينا أعرابي، فقال: »يا 
مس��لمون، إّن احلمد هلل، والصالة على 
نبيه، إني امرٌؤ م��ن أهل هذا امللطاط 
الشرقى املواصي، أسياف تهامة عكفت 
على س��نون حمش، فاجتب��ت الذرى، 
النجم،  العرى، ومجش��ت  وهش��مت 
وأعج��ت البه��م، وهمت الش��حم، 

والتحبت اللح��م، وأحجنت العظم، 
وغادرت ال��رتاب مورًا، وامل��اء غورًا، 
والناس أوزاعاً، والنبط قعاعاً، والضهل 
جزاعاً، واملقام جعجاعاً، يصبحنا اهلاوي، 
ويطرقن��ا العاوي، فخرج��ت ال أتلفع 
بوصيدة، وال أتفوت هبيدة، فالبخصات 
وقعة، والركبات زلعة، واألطراف قفعة، 
واجلسم مسلهم، والنظر مدرهم، أعشو 
فأغط��ش، وُأضحي فأخفش، أس��هل 
ظالعاً، وأحزن راكعاً.. فهل من آمر مبري، 
أو داٍع خبري؟ وقاكم اهلل س��طوة القادر، 
وملكة الكاهر، وسوء املوارد، وفضوح 

املصادر«.
قال: فأعطيته دينارًا، وكتبت كالمه، 

واستفسرته ما مل أعرفه!
ومات اب��ن ألعرابي وهو يف احلج، 
فق��ال: »أللهم إني وهب��ت له ما قصر 
في��ه من بّري، فهب له ما قّصر فيه من 

طاعتك، فإنك أجود وأكرم«.45
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