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 1 بعض السياسيني يف القرآن الكريم وصف
 
 

نتطرق يف ىذه ادلقالة الوصف الذي تفضل بو علينا كتابنا العظيم القرآن الكرمي الذي وصفو لبعض الناس ، 
احلرث والنسل ، والبعض اآلخر من يبيع نفسو  أىلكفبعضهم من يعجبك قولو وىو ألد اخلصام وإذا حكم 

. ابتغاء مرضاة هللا فقط 
لواضح للمتتبع وادلراقب وجود ىذين الصنفٌن بٌن السياسيٌن يف عموم دول العامل ويف العراق بشكل ومن ا

أخص على األقل كوهنم من الناس ، فكثًن من السياسيٌن وعدوا بتقدمي اخلدمات وتوفًن فرص العمل والقضاء 
الطائفية والفئوية سياستهم على البطالة والفقر ، ولكن عندما متكنوا من ادلنصب أىلكوا احلرث والنسل ب

. واحلزبية 
لذا نشًن اىل ىذه اآلايت وتفسًنىا ليتعظ اإلخوة ادلؤمنون من الصنف األول وأن ال يتورطوا وينتخبوىم مرة 

. أخرى ، وأن يبحثوا عن الصنف الثاين وىم إن شاء هللا موجودون ففيهم صبلح ىذه األمة وخًنىا 
 

إلسرتاتيجية  للبحوث والدراسات ا( أضواء)مركز 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
بُب َو قَـووْعلُبوُب  ِم ااْعَويَوااِم اللُّدنْع } : للشيخ انصر مكارم الشريازي يف تفسري اآلايت ( األمثل)مقتبس من تفسري   1 نَو النَّناسِم مَون  ُـب ْع ِم هِملُب هللاَو عَولَوى مَوا يفِم قَـولْعبِموِم وَوىُبوَو أَولَولُّد اْلْعِمصَوامِم وَومِم وَوإِمذَوا تَـووَوَّلَّن سَو َوى   .ايَو وَو ُبشْع

لَو وَوهللاُب الَو  ُبِم ُّد الْعفَوسَوااَو  لِم َو ااْعَورْع َو وَوالنَّنسْع ا وَو ُـبهْع لَو  ِميهَو رْع ِم لِميُـبفْعسِم تْعوُب الْع ِمزَّناُب  ابْع ْعِم  .  يفِم االْع َو ااُب   وَوإِمذَوا قِميلَو لَووُب اتَّن ِم هللاَو أَو َو َو هَو نَّنمُب وَولَوبِمئْعسَو الْعمِم هَو بُبوُب جَو ن النَّناسِم مَون  َوشْعرِم   َـوفْعسَووُب ااْعتِم َو ءَو مَورْعضَواتِم هللاِم .   َوحَوسْع  وَومِم
لْع ِمبَوااِم    ( 207،  206،  205،  204/ البقرا) { وَوهللاُب رَوءُبوفُب  ِم
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 مصًن ادلفسدين يف األرض

هِمدُب هللاَو عَولَوى مَوا يفِم قُيَولْعبِموِم وَوىُبوَو أَولَودُّد ااْعِم  }اآلية تشًن  نُيْعيَوا وَويُبشْع لُبوُب  ِم احلْعَويَواةِم الدُّد بُبكَو قُيَووْع  صَوامِم وَومِمنَو النَّناسِم مَون يُيُبعْعجِم
اليت ( لديد)الشديدة، وأصلها من أتيت دبعىن ذو العداوة ( ألد)أن إىل بعض ادلنافقٌن حيث  (204:البقرة/){

ذلا معىًن مصدري وىو ( خصام)يراد هبا طريف الرقبة وكناية عن الشخص اّلذي يغلب األعداء من كّل جانب، و 
 . اخلصومة والعداوة

لِمكَو احلْعَورْعثَو وَوا} ذلا  مّث تضيف اآلية التالية دَو فِميهَوا وَويُيُبهْع رْعضِم لِميُيُبفْعسِم ََو لَو وَوهللاُب الَو ُيُبِمبُّد وَوإِمذَوا تُيَووَوىلَّن سَوعَوى يفِم االْع لنَّنسْع
إذا توىّل سعى يف األرض : بعض العبلمات الباطنّية لعداوة مثل ىذا اإلنسان وىي (205:البقرة/){الْعفَوسَوادَو 

 . ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل وهللا ال ُيب الفساد

ادقٌن يف إمياهنم وإظهارىم أجل، فإّن هللا سبحانو وتعاىل يفضح ىؤالء ويكشف سريرهتم، ألّن ىؤالء لو كانوا ص
احملّبة دلا أفسدوا يف األرض مطلقاً ودلا اعتدوا على مزارع الناس وأغنامهم بدون رمحة أو شفقة، فبالّرغم من أّن 

 . ظاىرىم احملّبة اخلالصة إاّل أهّنم يف الباطن أشّد الناس قساوة ووحشّية

التوّّل من الوالية دبعىن احلكومة،  أي إذا حكم، ألنّ ( توىّل  إذا)تعاىل واحتمل كثًن من ادلفّسرين أّن ادلراد بقولو 
فيكون معىن الوالية حينئذ أّن ادلنافقٌن إذا حكموا يف األرض أىلكوا احلرث والنسل وأشاعوا الظلم بٌن عباد 

 .2 تتعّرض أموال ونفوس الناس للخطرهللا، وبسبب ظلمهم وجورىم هتلك ادلاشية و

دبعىن األوالد، وتُبطلق أيضاً على أوالد اإلنسان وغًن اإلنسان، فعلى ىذا يكون ( نسل)دبعىن الّزراعة، ( حرث)
 .إىبلك احلرث والنسل دبعىن إتبلف كّل ادلوجودات احلّية أعّم من األحياء النباتّية واحليوانّية واإلنسانّية

نساؤكم حرث )رينة اآلية الشريفة أّن ادلراد ابحلرث ىو النساء بق: وذُبكر دلعىن احلرث والنسل تفاسًن اُبخرى منها
وادلراد ابلنسل ىم األوالد، أو يكون ادلراد من احلرث ىنا الدين والعقيدة والنسل الناس  (233:البقرة/)(لكم
.  ادلذكور يف رلمع البيان( عليو السبلم)وىذا التفسًن ىو الوارد يف احلديث الشريف عن اإلمام الصادق )

كبلم سلتصر وجامع لكّل ادلصاديق حيث يشمل اإلفساد ( يهلك احلرث والنسل)وعلى كّل حال فإّن التعبًن 
 .والتخريب ابلنسبة لؤلموال والنفوس يف اجملتمع البشري

                                   
تفسري جممع البيان وأاو الفتوح الرازي، ولكن ى ا الرأي ال  ناس  سب  الّنزول، وإن كان مفهوم اآل ة ـ وك ل  اُبشري إَّل ى ا البحث يف ذ ل ى ه اآل ة يف  96، ص  2تفسري امليزان، ج   2

 .واس اًا 
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تْعوُب الْععِمزَّنةُب  }واآلية االُبخرى تُبضيف  فتشتعل يف قلبو نًنان  (206:البقرة/){ابإلْعمثْعِم  3 وَوإِمذَوا قِميلَو لَووُب اتَّنقِم هللاَو أَوخَوذَو
يهتم  فمثل ىذا الشخص ال يستمع إىل نصيحة الّناصحٌن وال،  جاج وذبّره إىل ادلعصية واإلمثالتعّصب واللّ 

لئلنذارات اإلذلّية، بل يستمر على عناده وإرتكابو لآلاثم وادلنكرات مغرورًا، فبل يكون جزاءه إاّل النار، ولذلك 
بُبوُب جَوهَونَّنمُب  }يقول يف هناية اآلية   .{ وَولَوبِمئْع َو الْعمِمهَوادُب  فَوحَوسْع

ويف احلقيقة أّن ىذه ىي أحد الّصفات القبيحة والّذميمة للمنافقٌن حيث أهّنم ال يستسلمون للحّق بسبب 
درجات اإلمث، فمن البديهي  ىات الّذميمة تبلغ بصاحبو إىل أعلالتعّصب والتحّجر وقساوة القلب، وىذه الصف

 . ىّنمأّن مثل ىذه األخشاب اليابسة ادلنحرفة ال تستقيم إاّل بنار ج

وجّل وصف ىؤالء األشخاص خبم  صفات يف اآلايت ادلذكورة آنفًا،  وذىب بعض ادلفّسرين إىل أّن هللا عزّ 
أهّنم إذا : ، الّرابعةأهّنم ألّد األعداء: ، الثالثةأّن قلوهبم ملّوثة ومظلمة: ، الثانيةأّن كبلمهم خيدع اإلنسان: االُبوىل

أهّنم وبسبب الغرور والتكّّب ال يقبلون : ، اخلامسةسان واحليوان والزرعسنحت الفرصة فبل يرمحون أحداً من اإلن
 . أيّة نصيحة

لْععِمبَوادِم  }ابلّرغم من أّن اآلية و  هللاُب رَوءُبوفُب ابِم رِمى نُيَوفْعسَووُب ابْعتِمغَوآءَو مَورْعضَواتِم هللاِم وَو ( 207:البقرة/){وَومِمن النَّناسِم مَون يَوشْع
على  4 ومبيتو( عليو السبلم)وتضحية اإلمام علي ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)تتعّلق كما ورد يف سبب النزول حبادثة ىجرة النيب 

عامٌّ وشامل، ويف احلقيقة  -اآلايت القرآنية  كما يف سائر -، ولكّن مفهومها وزلتواىا الكّلي ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) فراش النيب
 . النقطة ادلقابلة لآلايت السابقة اّليت تتحّدث عن ادلنافقٌن أهّنا تقع يف

الطائفة الّسابقة اّليت ربّدثنا عنها ىي رلموعة من األشخاص ادلعنادين وادلغرورين واألاننّيٌن اّلذين ُياولون أن ف
ماذلم لي  فيها سوى عن طريق النفاق ويتظاىرون ابإلميان أبقواذلم بينما أع ُيّققوا ذلم بٌن اجملتمع عّزة وكرامة

 . اإلفساد يف األرض وإىبلك احلرث والنسل

أما ىذه الطائفة الثّانية فتعاملهم مع هللا وحده حيث يقّدمون أرواحهم رخيصة يف سبيلو، وال يبتغون سوى 
قيقة رضاه، وال يطلبون عّزة ورفعة اإّل ابهلل، وبتضحيات ىؤالء يصلح أمر الّدين والدنيا ويستقيم شأن احلّق واحل

 . وتصفو حياة اإلنسان وتثمر شجرة اإلسبلم

                                   
 .روروالراغ   ر  أهنا مب ىن علم امل لواية يف األصل، وجمازاًا أتيت مب ىن الغ( روح امل اين)ولكن ىنا ورا مب ىن ال رور والنخوا، . ال زا يف مقاال ال ّلة يف األصل  3
، واان الصّباغ املالكي يف الفصول 209ص  2ج : ، والصفوي يف  زىة اجملالس238ص  3ج : أّن ليلة املبيت رواىا ال زايل يف إحياء ال لوم 55و  44ص  2ج : ذكر صاح  ال ل ر  4

: ، وااليب يف السريا291ص  2ج : ، واان ىشام يف السريا101ـ  99ص  2ج  :واتر خ الطربي 48ص  1ج : ، ومسنل أمحل21ص : املهّمة، والسبط اان اجلوزي اانفي يف ت كرا اْلواص
 .29ص  2ج : ، واتر خ الي قويب29ص  2ج 
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دبثابة النقطة ادلقابلة دلا ورد يف اآلية السابقة عن ادلنافقٌن ( وهللا رؤوف ابلعباد)ومن ىنا يّتضح أّن مجلة 
وجّل يف الوقت اّلذي ىو  وقد تكون إشارة إىل أن هللا عزّ ( فحسبو جهّنم ولبئ  ادلهاد)ادلفسدين يف األرض 

 . رؤوف ابلعباد ىو اّلذي يشري األنف  أبغلى األمثان وىو رضوان هللا تعاىل عن اإلنسانرحيم و

وشلّا يستلفت النظر أّن البائع ىو اإلنسان، وادلُبشرتي ىو هللا تعاىل، والبضاعة ىي النف ، ومثنها ىو رضوان هللا 
ة اخلالدة والنجاة من النار، من قبيل تعاىل، يف حٌن نرى يف موارد اُبخرى أّن مثن مثل ىذه ادلعامبلت ىو اانّ 

تَولونإّن هللا اشرتى من ادلؤمنٌن أنفسهم وأمواذلم أبّن ذلم ااّنة يقاتلون يف سيب)قولو تعاىل  تلُبون ويُيُبقْع  /)(ل هللا فُيَويُيَوقْع
 ( .111:التوبة

يستطيعون أن  ، يعين أّن بعض الناس(ومن الناس)يف اآلية مورد البحث تبعيضية ( مِمن)ولعّلو ذلذا السبب كانت 
يقوموا دبثل ىذه األعمال اخلارقة حبيث ال يطلبون عوضاً عن أرواحهم وأنفسهم سوى رضوان هللا تعاىل، وأّما يف 

من سورة التوبة اليت ذكرانىا سابقاً رأينا أّن مجيع ادلؤمنٌن قد دُبعوا إىل التعامل والتجارة مع هللا ( 111)اآلية 
 . تعاىل يف مقابل ااّنة اخلالدة

تمل أيضاً يف تفسًن مجلة  وتناسبها مع بداية ىذه اآلية أّن ادلراد ىو بيان ىذه احلقيقة ( وهللا رؤوف ابلعباد)وُيُب
أّن وجود مثل ىؤالء األفراد بٌن الناس لطف من هللا سبحانو ورأفة بعباده، إذ لو مل يكن بٌن الناس مثل ىؤالء 

اخلبيثة الهندمت أركان الّدين واجملتمع، لكّن هللا سبحانو بفضلو  األفراد ادلضّحٌن ادلتفانٌن مقابل تلك العناصر
 . ومّنو يدفع هبؤالء الّصديقٌن األولياء خطر أُبولئك األعداء
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